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VAI A SANÇÃO

Câmara aprova ônibus gratuito 
a mulheres vítimas de violência
Projeto foi aprovado no mérito pelos vereadores de Rio Preto e agora irá à sanção ou veto do prefeito Edinho Araujo (MDB)

ZONA SUL

Licitação de 
R$ 8 mi para 
obras de 
drenagem
A Prefeitura de Rio Preto 
pretende investir R$ 8,2 
milhões em obras de dre-
nagem das águas das chu-
vas no Jardim Ouro Verde, 
região sul da cidade. O go-
verno publicou nesta terça-
-feira, 5, no Diário Oficial 
do Município, abertura de 
licitação para contratar a 
responsável pelo serviço. 
POLÍTICA  Pág.3

CLAUDIA DE GIULI

Arquivada
denúncia 
contra 
vereadora

RIO-PRETENSE
CAMPEÃO
O lutador de jiu-jitsu Leonardo 
Gonçalves, de São José do Rio 
Preto, venceu o Campeonato 
Brasileiro e Sul-Americano.
ESPORTES Pág.6

POLÍTICA   Pág.3

Hospital Albert Einstein traz parceria a Rio Preto
O prefeito de Rio Preto Edinho Araújo e o vice Orlando Bolçone receberam na manhã desta terça-feira, 05, o diretor-
-superintendente de Responsabilidade Social do Hospital Israelita Albert Einstein Guilherme Schettino, a diretora de 
Atenção Primária e Rede Luciana Borges e o gerente do Centro de Estudos e Promoção de Políticas de Saúde Lucas 
Correa. A reunião foi para apresentação do Projeto “Rio Preto 200”, desenvolvido pela Acirp. POLÍTICA Pág.3

A isenção poderá ser con-
cedida a mulher “que esteja 
em processo de acompa-
nhamento em espaços es-
pecializados de atendimen-
to à mulher, previstos pela 
mesma lei federal, isto para 
que estas vítimas tenham 
acesso facilitado aos órgãos 
de proteção, às delegacias, 
ao judiciário, à fuga do am-
biente que ocasionalmente 
possa dividir com o agres-
sor e afins”. 
POLÍTICA Pág.3

O prefeito de Rio Preto Edinho Araújo e o vice Orlando Bolçone receberam na manhã desta terça-feira a diretoria do hospital

A GCM flagrou um homem carregando diversos maços de cigarros. Ele alegou que havia pe-
gado a mercadoria de outro rapaz e foi indiciado por receptação.  CIDADES   Pág.4

TJ DECIDIU

Lei que isenta 
taxas na 
pandemia 
é válida

ESPORTES

Rio Preto 
será sede de 
etapas dos 
Regionais

Por unanimidade, o Órgão 
Especial do Tribunal de 
Justiça de São Paulo consi-
derou legal e constitucional 
a Lei de autoria do vereador 
Jorge Menezes (PSD) que 
isenta da taxa de licença 
e funcionamento as em-
presas de eventos e buffets 
enquanto durar a pandemia 
de Covid 19. A lei tinha sido 
vetada.   POLÍTICA Pág.3

A Prefeitura de Rio Preto, 
por meio da Secretaria de 
Esportes, será umas das 
cidades que vão receber os 
Jogos Regionais do Estado 
de São Paulo, realizados 
de 15 julho até 15 setem-
bro de 2022. Ao todo, são 
22 municípios inscritos 
que irão disputar jogos em 
mais de 20 modalidades. 
O município participa 
dos jogos em todas as 
modalidades e categoria, 
totalizando 42 equipes.
ESPORTES Pág.6

O prédio da Receita Federal de São José do Rio Preto foi 
atingido por um incêndio, na manhã desta terça-feira, 5. 
Três pessoas precisaram ser socorridas por inalarem a fu-
maça e o atendimento foi suspenso.         CIDADES Pág.4

COM MOTO

Ciclista sofre 
traumatismo 
craniano em 
acidente
CIDADES  Pág.4

POLÍCIA

BAEP prende 
jovem com 
arma e 
munições
CIDADES  Pág.4 CIGARROS-

Incêndio atinge prédio 
da Receita Federal

RIO PRETO

ENCONTRO

BASQUETE

Atletas 
do CAD se 
apresentam 
à Seleção
Os atletas Erick da Silva e 
Eduardo Alexandre, am-
bos do CAD/SMEL/Vet-
nil já estão em São Paulo, 
com os demais atletas 
da seleção brasileira de 
basquete sobre rodas para 
iniciar o treinamento vi-
sando a disputa da Copa 
América deste ano, que 
será entre os dias 13 e 18 
deste mês.            
ESPORTES Pág.6

Divulgação

Divulgação

Divulgação
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O negacionismo quando o 
assunto é check-up

Sabemos que, quando o 
assunto é fazer um check-up, 
muitos fogem de imediato. 
Seria medo de identificar 
algum problema de saúde e 
ter de enfrentar tratamen-
tos prolongados e difíceis 
ou talvez simplesmente o 
negacionismo de aceitar que 
todos nós, independente-
mente de sexo e faixa etária, 
deveríamos fazer exames 
para prevenir doenças? 

Podemos dizer que há 
uma pitada de cada uma 
destas hipóteses, sendo que o 
negacionismo parece aflorar 
e predominar na maioria das 
situações.

Fazer exames de rotina 
não é prazeroso como ir ao 
cinema, viajar com a família 
ou curtir uma festa, mas 
pode mudar o prognóstico de 
muitas pessoas que herdam 
fatores de risco para o desen-
volvimento de doenças como 
câncer e infarto do coração. 

Vivemos uma época de 
grandes avanços tecnológi-
cos, os quais permitem que 
as pessoas tenham mais 
longevidade, com mais ple-
nitude e qualidade. Os testes 
genéticos também são ferra-
mentas essenciais para nor-
tear como será nosso futuro, 
quais doenças poderemos 
desenvolver e quais são nos-
sas tendências individuais e 
nossas maiores fragilidades.

Todos nós somos seres 
com uma determinada pro-
gramação para muitas con-
dições - para os cabelos fica-
rem brancos, para os níveis 
hormonais oscilarem, para 
as articulações ficarem mais 
rígidas e para as doenças em 
geral aparecerem com mais 
frequência. Embora haja um 
caráter específico para cada 
pessoa, essa programação 
está presente e se torna mais 
evidente em determinadas 
etapas da vida. 

Desta forma, como então 
estabelecer um plano de 
conduta para prevenir as do-
enças e melhorar a qualidade 
de vida ao longo dos anos?

Entre as possibilidades, 
não há como negar a impor-
tância do check-up. Mas, 
entendam bem, não é sim-
plesmente ir ao médico e 
sair com uma lista imensa de 
pedidos de exames. 

A questão é quais exames 
fazer, qual a periodicidade 
adequada, exames de sangue 
ou exames de imagem, ou 
seja, um check-up não deve-
ria ser o ato desgastante de ir 
ao médico por obrigação ou 
por pressão. Pelo contrário, 
realizar exames de rotina se-

ria assumir que somos seres 
programáveis para desenvol-
ver doenças e que, se quiser-
mos viver mais, precisamos 
buscar as mínimas pistas 
do que será nosso futuro e, 
de alguma forma, executar 
alguma intervenção.

Muitas pesquisas de-
monstram que os homens 
costumam ser mais nega-
cionistas do que as mulhe-
res, quanto ao fato de ir ao 
médico para fazer exames 
de rotina. Talvez por razões 
culturais e por uma certa 
teimosia, cerca de 70% dos 
homens ficam mais de um 
ano sem realizar exames 
preventivos. 

Uma outra triste faceta 
do negacionismo em rela-
ção aos exames de rotina 
é simplesmente adotar o 
hábito da automedicação. 
Assim que um determinado 
sintoma aparece, torna-se 
mais prático e cômodo re-
correr a uma informação 
imprecisa e começar a “fazer 
a sua medicina”. Com isso, 
a busca de uma orientação 
especializada vai ficando 
cada vez mais distante; a in-
formação imprecisa torna-se 
uma tentação barata, rápida 
e ilusória.

De forma consciente ou 
inconsciente, o hábito de se 
automedicar fica cada vez 
mais frequente, fortalecendo 
o negacionismo diante do 
risco de uma doença concreta 
e expondo a saúde dessa pes-
soa ao risco de eventos fatais. 

Para aqueles que temem 
fazer os exames de rotina e 
acabar descobrindo alguma 
doença ou alguma tendên-
cia, pensem como seria se 
vocês ficassem eternamente 
se escondendo, negando o 
que é inevitável - todos nós 
vamos desenvolver doenças 
em algum momento - e si-
multaneamente querendo 
viver bem, realizando sonhos 
e metas.

Viver dia após dia negan-
do os fatos e se escondendo 
da realidade não seria tão 
inteligente como assumir 
nossas fragilidades, conhe-
cer melhor nosso corpo e o 
funcionamento do mesmo 
e, de uma forma prudente, 
buscar ajuda e ensinamentos 
sobre as melhores estraté-
gias de prevenção.

*Cardiologista com 
especialização em Ci-
rurgia Cardiovascular, 
orientador de Nutrolo-
gia e Longevidade e co-
ordenador da Faculdade 
de Medicina da Unilago

A realidade para mais 
de 58 mil brasileiras e bra-
sileiros que aguardam por 
um órgão ficou ainda mais 
dramática após a pandemia 
da covid-19, como demons-
tra o relatório da Associação 
Brasileira de Transplante de 
Órgãos (ABTO) divulgado 
recentemente. Pelo menos 
nove pacientes morreram por 
dia à espera de transplante 
no primeiro trimestre deste 
ano. Foram mais de 4.200 
mortes em 2021 contra 2.500 

Andamos de um lado para 
o outro, resolvendo proble-
mas, respondendo mensa-
gens, assistindo um vídeo 
importante, comprando al-
gum produto urgente, enfim, 
ocupados com várias coisas 
que se apresentam diante de 
uma tela.

O mundo hoje cabe na pal-
ma de nossas mãos e tudo isso 
fascina qualquer um, seja uma 
criança de um ano ou um ido-
so, de 70 anos. E, se pergun-
tarmos a uma pessoa porquê 
fica tanto tempo no celular, ela 
sempre terá uma resposta que 
justifique e “convença”.

E assim, alterações neu-

Uma proposta para reduzir a fila 
do transplante de órgão
Dr. Renato Silva

Aline Rodrigues 

Pelo menos nove pacientes morreram 
por dia à espera de transplante no pri-
meiro trimestre deste ano. Foram mais 
de 4.200 mortes em 2021 contra 2.500 
em 2019.

em 2019.
Estes números estarrece-

dores mostram o impacto da 
covid na vida destes milhares 
de brasileiros, muitos deles 
pacientes anônimos, amigos 
e parentes. Isso tem forte li-
gação com a contaminação por 
covid, pois eles obviamente 
são mais vulneráveis.

Além da perda de tantas 
vidas, outra informação do 
relatório da ABTO impres-
siona: o número de adultos e 
crianças que estão na fila de 
espera ultrapassou os 50 mil, 
aumento de 30% desde o início 
da pandemia.

Como bem ressaltou o pre-
sidente da ABTO, Dr. Gustavo 
Ferreira, a pandemia deses-
truturou o programa de trans-
plantes no Brasil e reverteu a 
tendência de alta dos procedi-
mentos e doações. Ele aponta 
dois motivos principais: inse-
gurança de movimentar um 
paciente debilitado e expô-lo 

ao vírus e a pressão no sistema 
de saúde, que paralisou alguns 
centros de transplante e redu-
ziu a ação de outros.

Como chefe da Unidade 
de Transplante de Fígado/
Intestino do Hospital de Base 
da Funfarme/Famerp, um dos 
maiores centros transplan-
tadores do Brasil, eu, assim 
como toda minha equipe, con-
vivo diariamente com o drama 
destes pacientes que, claro, en-
volve também seus familiares. 
Por natureza, no entanto, sou 
um otimista e acredito que há 
plenas condições de mudar-
mos esta realidade e aumentar 
muito as chances de cada um 
destes pacientes ter um órgão.

Com foco neste objetivo, 
fomos antes da pandemia à ci-
dade de Groningen, na Holan-
da, para ver em funcionamen-
to um Centro de Recuperação 
de Órgão (CRO), ocasião em 
que nosso Hospital de Base 
firmou acordo para adquirir 

uma máquina de perfusão de 
órgãos e, desta forma, implan-
tarmos nosso CRO no HB.

Os dados apresentados 
pela ABTO reforçam a urgên-
cia de implantarmos CROs 
em todo o país para podermos 
recuperar pulmões, coração, 
fígado, rins e, com isto, mu-
darmos esta realidade, ofere-
cendo mais órgãos ao sistema 
e diminuindo a mortalidade 
dos pacientes em fila de trans-
plante no Brasil.

A pandemia da covid criou 
obstáculos temporários, no 
entanto, mantenho inatacável 
meu entusiasmo para, após 
testemunhar o sucesso destes 
centros de recuperação de 
órgãos naquele país europeu, 
ir adiante com esta proposta, 
sensibilizando e envolvendo o 
Governo Federal e o Congres-
so Nacional neste projeto, pois 
temos a certeza de que assim 
diminuiremos o sofrimento de 
milhares de brasileiros.

*Dr. Renato Silva é che-
fe da Unidade de Trans-
plante de Fígado do Hos-
pital de Base de Rio Preto 
e professor livre-Docente 
da Famerp (Faculdade de 
Medicina de Rio Preto).

Hoje minha coluna tratará de 
temas relativos ao mundo jurídico, 
com relação a recentes decisões 
do Superior Tribunal de Justiça. 
Embora minha afeição se incline 
pelo ramo do Direito Penal, mas 
tratarei de três ramos do direito 
em que o STJ acaba de apaziguar 
as controvérsias.

 Primeiro, esclareço que 
o Superior Tribunal de Justiça é 
o Tribunal que tem por função 
uniformizar temas relacionados a 
legislação infraconstitucional e o 
Supremo Tribunal Federal unifor-
miza o entendimento sobra a Lei 
Maior, vale dizer, a Constituição.

ARTIGO

ARTIGO

Gilberto Antonio Luiz

APONTE A CÂMERA DO SEU 
CELULAR, PARA O QR-CODE

Receba notícias pelo 
whatssap

Acesse o portal 
DHojeinterior

SAÚDE CARDIO

DR. EDMO
ATIQUE
saúde@dhojeinterior.com.br

ARTIGO

Por que se desconectar da internet?

STJ: fiança, ECA e título executivo
 Outra observação o Poder 

Judiciário age quando provocado 
e assim se decide uma questão 
é porque alguém se socorreu do 
Poder Judiciário, na qualidade de 
parte ativa faz com ele (Tribunal) 
solucione a lide posta em juízo.

Vamos aos casos:
O STJ decidiu pela validade da 

prorrogação automática da fiança 
em caso de renovação do contrato 
original.

 Assim, se originalmente al-
guém for fiador do contrato, ha-
vendo renovação do contrato a 
fiança fica prorrogada. Portanto, 
cuidado ao ser fiador ou então 
coloque uma cláusula excluindo a 
prorrogação.

Considerou ainda mitigada a 

roquímicas vão surgindo no 
cérebro humano, com uma 
nova “droga”, mas, agora, lícita, 
e que vem, muitas vezes, disfar-
çada de trabalho ou conheci-
mento, de informação. E para 
não ficar para trás, fica-se atrás 
de um objeto que escraviza. E 
aqui está o problema.

É comum querermos pro-
teger e privar crianças e ado-
lescentes do uso constante do 
celular, impor regras para o 
manuseio e acesso a este tipo de 
tecnologia. E essa atitude não 
está errada, pois tais estímulos 
têm sido como uma bomba para 

a estrutura cerebral deles; e já 
têm revelado os seus efeitos 
nocivos a longo prazo. Mas a 
questão é o quanto os adultos, 
responsáveis por essas crianças 
e adolescentes, não conseguem 
se desconectar da internet, 
sempre com o discurso de que 
é necessário para o trabalho, 
estudo, quando na verdade se 
gasta boa parte do tempo nas 
mídias sociais e afins.

É preciso lembrar que o 
primeiro comportamento da 
criança é o imitativo, ou seja, 
ela reproduz o ato, sem saber 
exatamente o que significa, 
e o faz por pura e exclusiva 
imitação. Sendo assim, seria 
interessante olhar com muita 
franqueza o comportamento 
da família com a tecnologia 
e, posteriormente, fazer uma 
análise de quanto as crianças 
o reproduzem em seu próprio 
comportamento. Se for hones-
to, encontrará muito de você 
neles. Até mesmo o “vício” pela 
tecnologia, especificamente 
pelo uso do celular, ficará ex-
plícito.

Quanto tempo você conse-
gue ficar sem olhar o celular? 
Um minuto, dez, trinta? Duas 
horas? Um período completo, 
seja manhã, tarde ou noite? E 
ao acessar, o que tem buscado?

Lembre-se, quando existe 
o desejo de introduzir bons 
hábitos familiares e excluir os 
maus, é o comportamento da 
família que precisa mudar. É 
importante reconhecermos 
nossos limites. Pois é a partir 
do autoconhecimento que o au-
todomínio vem, e assim, novos 
comportamentos são introduzi-
dos, para novos hábitos se fir-
marem. Não adianta cobrar do 
outro e não ser exemplo. Mude 
você primeiro e promova essa 
mudança coletiva. Você verá 
que sua ansiedade diminuirá, 
sua criatividade e memória irão 
melhorar e enxergará a vida 
de uma forma que há tempos 
não via.

*Aline Rodrigues é psi-
cóloga, especialista em 
saúde mental, e missioná-
ria da Comunidade Canção 
Nova. Atua com Terapia 
Cognitiva Comportamen-
tal; no campo acadêmico, 
clínico e empresarial.

diferença da idade para adoção 
de 16 anos constante no art. 42, 
parágrafo terceiro do ECA, preva-
lecendo o interesse do menor e as 
peculiaridades do caso.

A decisão aqui é salutar, haja 
vista que uma questão de limitação 
legal pode ser empecilho a regula-
rização de muitas situações que fa-
vorecem a criança e o adolescente 
no processo de adoção.

O STJ também considerou 
válida a aposição de assinaturas 
posteriormente a formalização do 
contrato, porquanto meramente 
instrumentais e que assim tem 
goza de execução enquanto título 
executivo.

Aqui a boa-fé foi prestigiada 
e as assinaturas de testemunhas 
posteriormente dá a natureza 
executória ao credor, mesmo com 
assinaturas de testemunhas pos-
teriormente.
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Política Observadores
O presidente TSE Edson Fachin assinou 
um acordo para autorizar observado-
res estrangeiros na eleição deste ano

No banco dos réus
O vereador Gabriel Monteiro (PL) virou 
réu no processo pelos crimes de im-
portunação e assédio sexual

Por unanimidade, o Órgão 
Especial do Tribunal de Justiça 
de São Paulo considerou legal e 
constitucional a Lei de autoria 
do vereador Jorge Menezes 
(PSD) que isenta da taxa de 
licença e funcionamento as 
empresas de eventos e buffets 
enquanto durar a pandemia de 

TJ diz que isenção de taxas para 
bares e restaurantes é legal

NA PANDEMIA

Covid 19. 
Aprovada em setembro do 

ano passado, foi vetada pelo 
prefeito Edinho Araújo (MDB). 
A Câmara derrubou o veto e 
promulgou a Lei. A Procurado-
ria Geral do Município (PGM) 
entrou com uma Ação Direta 
de Inconstitucionalidade e 
perdeu. 

A Lei inclui ainda restau-
rantes e bares. 

Segundo o site Conjur, os 
desembargadores entenderam 
que “não há, na Constituição 
Federal, reserva de iniciativa 
para leis de natureza tribu-
tária, inclusive para as que 
concedem renúncia fiscal” e 
“que prevê isenção de taxa de 

licença e funcionamento para 
empresas do ramo de eventos 
e bufê durante o período de 
epidemia da Covid-19.” 

A Prefeitura alegou que “o 

Ela foi apresentada pelo 
vereador Jorge Menezes 
e considerada legal pelo 
TJ São Paulo em julga-
mento

90 DECIBÉIS

Veto cai e multa a moto 
barulhenta deve virar lei

Câmara deve promulgar lei que multa moto barulhenta

O projeto de lei que proíbe 
motocicletas de utilizar esca-
pamentos que emitam ruídos 
acima de 90 decibéis pertur-
bando o sossego público será 
promulgado pelo presidente 
da Câmara Municipal Pedro 
Roberto Gomes (Patriota). 
Isso porque de forma unânime 
os vereadores rejeitaram du-
rante sessão nesta terça-feira, 
5, o veto do prefeito Edinho 
Araújo (MDB) à proposta. 

De autoria do vereador Ro-
bson Ricci (Republicanos), o 
projeto insere um novo artigo 
em lei de janeiro de 2021 que 
trata sobre o código de postu-
ras municipais e as medidas 
de polícia administrativa que 
competem a Prefeitura, no 
caso a emissão sonora nos 
espaços públicos. Consta no 
projeto que a multa prevista, 
segundo o Código de Posturas, 

seria de 20 UFM, o equivalente 
a R$ 1.205,80. 

Antes da votação, Ricci, 
pediu o apoio dos demais ve-
readores para derrubar o veto. 
Ele lembrou que a intenção é 
que se tenha mais fiscalização 
contra o excesso de ruídos 
causado pelas motos com es-
capamentos adulterados. 

“Deixar uma cidade mais 
tranquila, em prol dos bebês de 
colo, idosos, crianças e pessoas 
autistas. Pessoas reclamam em 
hospitais e igrejas”, afirmou. 

O vereador Jean Charles 
(MDB) que havia votado pela 
ilegalidade do projeto na pri-
meira votação, votou a favor da 
derrubada do veto. “Venho es-
tudando uma forma de coibir 
o abuso desse som há algum 
tempo e não encontrei. Não 
vejo que este projeto vai resol-
ver a questão mesmo se virar 
lei. Vamos deixar prosseguir 
para o Tribunal (de Justiça) 
decidir”, explicou.

Da REPORTAGEM
redacao@dhoje.com.br

Fabio Carvalho

Na sessão desta terça-feira 
os vereadores também apro-
varam, em votação definitiva, 
o projeto de lei que prevê a 
isenção temporária do paga-
mento da tarifa do transporte 
coletivo às mulheres vítimas 
de violência em Rio Preto. 
Agora irá à sanção. 

Apresentado pela verea-
dora Jéssica Oliveira (Psol) 
que ocupou a cadeira no Le-
gislativo durante o mês de 
março, em substituição ao 
vereador João Paulo Rillo 
(Psol), o projeto estabelece 

que terá o direito a isenção a 
mulher vítima de violência a 
quem seja concedida medida 
protetiva, conforme disposto 
no artigo 18, da Lei Federal nº 

Câmara aprova ônibus gratuito 
para mulher vítima agressão

RIO PRETO

Apresentado pela ve-
readora Jéssica Oliveira 
(Psol) que ocupou a ca-
deira no mês de março

Raqphael FERRARI
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11.340/2006, conhecida como 
Lei Maria da Penha. 

A proposta especifica ainda 
que a isenção momentânea 
poderá ser concedida a mulher 
“que esteja em processo de 
acompanhamento em espaços 
especializados de atendimento 
à mulher, previstos pela mes-
ma lei federal, isto para que 
estas vítimas tenham acesso 
facilitado aos órgãos de pro-
teção, às delegacias, ao judi-
ciário, à fuga do ambiente que 
ocasionalmente possa dividir 

com o agressor e afins.” 
“O prazo do benefício insti-

tuído por esta Lei terá duração 
mínima de 1 ano, podendo ser 
prorrogado por igual prazo em 
conformidade com a duração 
das medidas protetivas e de 
acompanhamento. A gratuida-
de será concedida em todos os 
dias e horários da semana, sem 
limitação diária de viagens”, 
estabelece. 

Absorventes
Por unanimidade a Câ-

O presidente da Câmara Pedro 
Roberto Gomes (Patriota) não 
vota neste tipo de matéria. A 
proposta que será promulgada 
pelo presidente do Legislativo 
estipula que governo munici-
pal deverá realizar disponibi-
lização e distribuição gratuita 
de absorventes pelo poder pú-
blico municipal, por meio de 
aquisição por compra, doação 
ou outras formas, mediante 
parcerias com a iniciativa 
privada ou organizações não 
governamentais.

MULTA É DE

1,2 mil
REAIS  para motos fla-
gradas com escapa-
mentos emitindo mais 
de 90 decibéis de som 
nas ruas da cidade

Câmara derrubou vários vetos do prefeito ontem, etre eles o que barrava multa a motos barulhentas

mara de Rio Preto derrubou 
o veto do prefeito Edinho 
Araújo (MDB) que prevê a 
obrigatoriedade da Prefeitura 
de fornecer absorventes higi-
ênicos às mulheres carentes 
do município. A proposta foi 
aprovada por unanimidade 
durante sessão da Câmara Mu-
nicipal do dia 3 de maio, mas 
vetada por Edinho. O projeto 
é de autoria do vereador João 
Paulo Rillo (Psol). 

Os 16 vereadores foram fa-
voráveis a derrubada do veto. 

Conselho de 
Ética arquiva 
denúncia contra 
Claudia de Giuli

O presidente do Con-
selho de Ética da Câmara 
de Rio Preto, Paulo Pau-
léra (PP), arquivou nesta 
segunda-feira, 4, uma re-
presentação contra a ve-
readora Cláudia de Giuli 
(MDB). O Psol municipal 
acionou o órgão por meio 
de uma representação em 
forma de denúncia de 
suposta quebra de decoro 
parlamentar. 

Durante sessão, no 
mês de março, Cláudia 
teria chamada a também 
vereadora pelo Psol Jés-
sica Oliveira pelo termo 
“abortista”. Jéssica ocu-
pava a cadeira do titular 
vereador João Paulo Rillo 
(Psol), que pediu licença 
do cargo durante 30 dias. 

O partido de Jéssica 
afirma na representação 
que o aborto é crime no 
Brasil. Não há registro da 
fala durante a transmis-
são da sessão pelas redes 
sociais. O termo teria sido 
ouvido por Jéssica. Clau-
dia nega qualquer ataque 
a colega.

O caso foi arquivado já 
que segundo Pauléra não 
foi encontrado indício 
de calúnia ou ofensa a 
honra. Além de Pauléra 
que preside o Conselho 
de Ética, fazem parte 
os vereadores Anderson 
Branco (PL), Bruno Ma-
rinho (Patriota), Celso 
Peixão (MDB) e Julio 

Raphael FERRARI
redacao@dhoje.com.br

Raphael FERRARI

Divulgação

texto teria violado a reserva 
de iniciativa do Poder Execu-
tivo, a separação dos poderes, 
a responsabilidade fiscal e o 
equilíbrio orçamentário do 
município. Mas o desembar-
gador Torres de Carvalho 
anotou que “a lei que cuida de 
renúncia de espécie tributária 
não é de iniciativa legislativa 
exclusiva do Executivo, confor-
me entendimento firmado pelo 
Supremo Tribunal Federal, 
informa o Conjur.”

O esembargador justificou 
ainda lembrando que não é 
possível comparar a paralisa-
ção desse setor a outros que 
também paralisaram suas 
atividades.

Órgãop colegiado 
do Tribunal de Jus-
tiça julgou o caso e 
afirma que Lei que 
isenta buffet, bares 
e restaurantes na 
pandemia em Rio 
Preto é legal

Licitação para drenagem no Ouro Verde
R$ 8 MILHÕES

A Prefeitura de Rio Preto, 
por meio da Secretaria de 
Obras, pretende investir R$ 
8,2 milhões em obras de dre-
nagem das águas das chuvas 
no Jardim Ouro Verde, região 
sul da cidade. O governo pu-
blicou nesta terça-feira, 5, no 
Diário Oficial do Município, 
abertura de licitação para 
contratar a responsável pelo 
serviço. 

Edital

Consta no edital que a em-
presa vencedora terá de forne-
cer mão de obra e materiais, 
além de equipamentos para 
“execução e a implantação 
de sistema de macro e micro 
drenagem de águas pluviais na 
cabeceira do córrego da Baixa-
da Seca, Jardim Ouro Verde”. 

Os recursos serão através 
de financiamento obtido pelo 
prefeito Edinho Araújo (MDB) 
após aprovação, no ano passa-
do, na Câmara Municipal, de 

projeto que autorizou o em-
préstimo de R$ 300 milhões.

 Os mais de R$ 8 milhões 
previstos na licitação fazem 
parte dos R$ 100 milhões já 
autorizados para este ano. 

O valor será liberado pela 
Caixa Econômica Federal atra-
vés do Programa de Financia-
mento à infraestrutura e ao 
saneamento, o FINISA. 

Obras
Entre as intervenções pre-

vistas nas obras de macro 
drenagem estão a utilização de 
armadura para estruturas de 
barras de aço, madeiras com-
pensadas para várias estrutu-
ras, estruturas em concreto, 
tubulação de aço corrugado 
epóxi metálico (não destrutivo) 
e terraplanagem. 

As propostas das empresas 
interessadas em executar o 
serviço serão abertas no dia 10 
de agosto, 08:30 horas, pela 
prefeitura de Rio Preto.

Divulgação
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CIDADES Infartou
Mário Frias (PL), ex-secretário especial 
da Cultura, sofreu um infarto do mio-
cárdio na noite desta segunda-feira.

Em segurança
Oito das pessoas desaparecidas após 
uma geleira ceder nos Alpes italianos 
no domingo foram localizadas

O prédio da Receita Fede-
ral de São José do Rio Preto 
foi atingido por um incêndio, 
na manhã desta terça-feira, 5. 

De acordo com o Corpo 
de Bombeiros, três pessoas 
precisaram ser socorridas por 
inalarem a fumaça. 

Ainda segundo a corpora-
ção, as chamas teriam come-
çado em um ar-condicionado 
do local. O fogo rapidamente 
se alastrou e tomou conta das 
salas. 

Foram mobilizados sete 
veículos e 12 bombeiros para 
apagar as chamas. 

A perícia esteve no local e 
as causas do acidente ainda 
deverão ser investigadas. O 
atendimento no local está 
temporariamente suspenso. 

Colaborou -  Sarah 
BELLINE

Incêndio atinge prédio da Receita Federal 
em Rio Preto e suspende atendimento

 BOICOTE

Da REPORTAGEM
redacao@dhoje.com.br

Ciclista sofre 
traumatismo 
craniano 
em acidente

O Resgate do Corpo de 
Bombeiros socorreu com 
traumatismo craniano e 
em estado grave para o 
Hospital de Base, na ma-
nhã desta segunda-feira, 
4, um ciclista, de 49 anos, 
que foi atropelado na ave-
nida Philadelpho Gouveia 
Neto por um motociclista 
sem CNH e que passou no 
sinal vermelho. 

Ocorrência
Quando a Polícia Mi-

litar chegou no local en-
controu a vítima caída 
no asfalto, apresentando 
lesão na cabeça e sangra-
mento num dos ouvidos. 

Semáforo
Para a guarnição, o 

piloto, de 28 anos, disse 
que pegou a Honda CG 
150 que pertence à sua 
companheira e estava 
transitando, acompanha-
do por um amigo, de 18 
anos, que estava na garu-
pa, quando não viu que o 
semáforo estava fechado 
e passou direto, batendo 
na bicicleta. 

Passageiro
O passageiro sofreu 

ferimentos leves e o mo-
tociclista, que não fez 
o teste do etilômetro, 
foi ouvido na Central 
de Flagrantes, indicia-
do por lesão corporal 
na direção de veículo 
automor e dirigir sem 
permissão ou Carteira de 
Habilitação, e liberado. 

ACIONADAS

12
VIATURAS  foram 
chamdas para atender 
a ocorrência e 
combater as chamas 
que atingiram o prédio

Incêndio atinge prédio da Receita Federal em Rio Preto e suspende temporariamente o atendimento

OCORRÊNCIAS

Idosa cai em golpe; 
corpo é encontrado

Uma aposentada, de 71 
anos, moradora na Vila Anchie-
ta, em Rio Preto, descobriu que 
foi vítima de golpe de esteliona-
to ao tirar o extrato bancário. 

Ela procurou a Central de 
Flagrantes, na tarde desta se-
gunda-feira, 4, para denunciar 
que em 6 de junho foram feitas 
duas compras não autorizadas 
e debitadas na sua conta, nos 
valores de R$ 785,76 e R$ 
131,38.  O 3º DP rio-pretense 
ficou encarregado das investi-
gações do crime. 

Ibirá
Um jovem sentiu o mau 

cheiro e encontrou urubus so-
brevoando o local.  O corpo foi 
encontrado no último domin-
go, 03, em uma área de mata 
no bairro Jardim Durigan, 
em Ibirá e já estava em estado 
avançado de decomposição, 
mas aparentava ser do sexo 
masculino. A identidade e a 
causa da morte ainda deverão 
ser investigadas.

C olaborou -  Sarah 
BELLINE

Baep prende jovem com revólver e munições
Um jovem, de 18 anos, foi 

preso em flagrante por porte 
ilegal de arma pelo Baep, às 
11h40 desta segunda-feira, 4, 
no Parque da Cidadania, em 
Rio Preto. 

Durante patrulhamento 
de rotina no bairro os poli-
ciais militares suspeitaram do 
comportamento do acusado e 
decidiram abordá-lo. 

Em revista pessoal foi apre-

endido um revólver calibre 38, 
com numeração suprimida, e 
municiado com seis cartuchos 
íntegros. Em uma das mãos do 
suspeito foi encontrada mais 
uma munição. 

Para os pms, o autuado 
alegou que estava guardando 
a arma de fogo para uma mu-
lher, em troca de porções de 
maconha. 

O indiciado, que teve a pri-

são confirmada no Plantão, foi 
levado para a carceragem da 
Deic, onde ficou à disposição 
da Justiça.

Panelas
Policiais militares prende-

ram em flagrante pelo roubo 
de um conjunto de panelas um 
jovem, de 28 anos, nesta se-
gunda-feira, 4, no Residencial 
Garcia, em Rio Preto. 

A vítima, de 36 anos, con-
tou à guarnição que por volta 
do meio-dia estava vendendo 
as mercadorias, expostas em 
uma carretinha atrelada à sua 
motocicleta, quando o acusado 
se aproximou e demonstrou 
interesse em comprá-las. 

Em seguida, o suspeito 
levantou a camiseta exibindo 
uma faca, pegou as panelas e 
fugiu. O vendedor acionou a 

PARQUE DA CIDADANIA

PM, passou as características 
físicas e roupas usadas pelo 
marginal e a direção em que 
ele escapou. 

Os policiais fizeram ronda 
nas imediações do crime e 
localizaram o suspeito, que foi 
levado à delegacia de plantão, 
onde teve a prisão confirma-
da, sendo transferido para a 
carceragem da Deic, ficando à 
disposição da Justiça.

RECEPTAÇÃO

GCM flagra homem 
com cigarros furtados

Guardas Civis Municipais 
estavam em patrulhamento na 
madrugada desta terça-feira, 
05, no bairro Jardim Planalto, 
quando viram um homem de 29 
anos com uma mochila e vários 
maços de cigarros na mão. 

Os guardas abordaram o ho-
mem e em revista pessoal foram 
encontrados um saco de moe-
das, fitas de led com controle e 
maços de cigarros. 

Receptação
Questionado sobre os pro-

dutos, o homem alegou que 
outro rapaz havia lhe entregado 
a mochila, e que os produtos 
eram provenientes de furto a 
um estabelecimento comercial 
no bairro Santo Antônio. 

Os guardas procuraram o 
estabelecimento, mas não en-
contraram. O homem foi enca-
minhado a Central de Flagrantes 
e autuado por receptação. 

A reclusão por esse crime 
varia de um a quatros anos, além 
de multa.

Colaborou - Sarah BELLINE

TRÂNSITO

Motorista bêbado bate 
em carro de aplicativo 

Uma motorista de aplicati-
vo, de 40 anos, levou um sus-
to, por volta das 18h30 desta 
segunda-feira, 4, após ter seu 
Ford Ka atingido na traseira 
por um Chevrolet Tracker cujo 
condutor, de 42 anos, estava 
bêbado. 

Para a Polícia Militar, ela 
contou que seu carro estava 
regularmente estacionado na 
avenida Anísio Haddad, em 
Rio Preto, quando houve a co-
lisão e que tentou dialogar com 
o autor do acidente, mas per-

cebeu que ele estava confuso, 
com fala pastosa e odor etílico. 

O acusado confessou aos 
pms ter ingerido cerveja, mas 
se recusou a fazer o teste do 
etilômetro, sendo levado à 
Central de Flagrantes, onde 
aceitou fazer exame de do-
sagem alcoólica. Registrado 
como embriaguez ao volante, 
o caso será investigado pelo 
5º DP. Segundo o boletim de 
ocorrência, não houve feridos, 
apenas danos materiais em 
ambos os veículos.

Foram mobilizados sete 
veículos e 12 bombeiros 
para apagar as chamas, 
que começaram num 
ar-condicionado

Preso é encontrado enforcado
Um preso do Centro de Deten-
ção Provisória (CDP) de Rio 
Preto foi encontrado enforcado 
em sua cela, às 19 horas desta 
segunda-feira, 4. 
Segundo o boletim de ocorrên-
cia, um agente penitenciário 

NO CDP

durante revista no Pavilhão 
Disciplinar encontrou a vítima, 
de 23 anos, suspensa por um 
lençol amarrado ao pescoço.

Socorro
O funcionário abriu a cela e o 

detento foi colocado no chão. 
Agentes passaram a fazer mas-
sagem cardíaca na tentativa de 
ressuscitar o jovem e aciona-
ram o Samu.  O cadáver passou 
por autópsia no Instituto Mé-
dico Legal (IML) rio-pretense. 

Divulgação

Divulgação
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BR-153 terá campanha sobre perigo de usar celular ao volante

O prefeito de Rio Preto Edi-
nho Araújo e o vice Orlando 
Bolçone, também secretário 
de Planejamento, receberam 
na manhã desta terça-feira, 
05, o diretor-superintendente 
de Responsabilidade Social do 
Hospital Israelita Albert Eins-
tein (SP) Guilherme Schettino, 
a diretora de Atenção Primária 
e Rede Luciana Borges e o ge-
rente do Centro de Estudos e 
Promoção de Políticas de Saú-
de Lucas Correa. 
A reunião foi para apresentação 
do Projeto “Rio Preto 200”, de-
senvolvido pela Acirp em par-
ceria com o Hospital Einstein. 
“Somos uma cidade que preza 
pela saúde, pelo bom atendi-
mento, sempre de olho na ino-
vação. A troca com instituições 
como o Hospital Einstein são 
mais do que bem-vindas, já que 
somadas as ações atualmente 
desenvolvidas na cidade, pode 
contribuir ainda mais para po-
líticas públicas que visam me-
lhorar as condições de saúde 
da população como um todo”, 
disse o prefeito. 

Acirp
O projeto dirigido pelo pre-
sidente da associação Kelvin 

Hospital  Albert Einstein traz 
parceria “Rio Preto 200”

PARCERIA 

A reunião foi para apre-
sentação do Projeto “Rio 
Preto 200”, desenvolvi-
do pela Acirp em parce-
ria com o Hospital

Kaiser, juntamente com o vi-
ce-presidente da entidade Os-
valdo Luís do Nascimento e o 
diretor de Desenvolvimento 
Metropolitano Germano Her-
nandes Filho, tem o intuito de 
tornar o município de Rio Pre-

to uma das melhores cidades 
mundiais de prestação de ser-
viços na área médica, impulsio-
nada pela educação e pela área 
tecnológica. 
Estiveram presentes na reu-
nião o secretário municipal de 

Desenvolvimento Econômico 
Jorge Luís de Souza, o chefe de 
Gabinete Zeca Moreira, o pre-
sidente da Unimed José Luiz 
Crivelin e, representando a So-
ciedade de Medicina e Cirurgia 
Rafael Antônio Barbosa Delsin. 

TRANSBRASILIANA

BR-153 terá campanha sobre 
perigo do celular ao volante

Segundo a Associação 
Brasileira de Medicina de 
Tráfego (Abramet), o uso de 
smartphone é a terceira cau-
sa de mortes no trânsito no 
país, ficando atrás apenas 
do uso de álcool e do excesso 
de velocidade. 

Dados
Além disso, dados da 

Abramet apontam que o ato 
de digitar uma mensagem 
de texto enquanto dirige 
faz com que o veículo seja 
conduzido por diversos me-
tros sem o olhar atento do 
condutor, que chega a ficar, 
em média, 4,5 segundos 
sem prestar atenção na via. 
Segundo dados do Registro 
Nacional de Infrações de 
Trânsito (Renainf), refe-
rentes ao ano de 2021, pelo 
menos 250 mil condutores 
foram flagrados utilizando 
o celular no trânsito. 

Diante desta realidade, 
a Triunfo Transbrasiliana, 
Concessionária que admi-
nistra a BR-153/SP, lança 
neste mês de julho uma 
campanha educativa para 
informar e conscientizar os 
motoristas que atender uma 
simples ligação, postar fotos 
nas redes sociais e enviar ou 
ler mensagens enquanto di-
rige, podem resultar em si-
tuações trágicas no trânsito. 

Valor
De acordo com o Códi-

go de Trânsito Brasileiro 
(CTB), os motoristas que 
forem flagrados pelas auto-
ridades de trânsito seguran-
do ou manuseando o celu-
lar enquanto dirigem, terão 
que desembolsar R$ 243,47 
em multa (infração gravíssi-
ma), além de acumular sete 
pontos na Carteira Nacional 
de Habilitação – CNH.

Está sendo preparada pelo 
comércio da Estância Turística 
de Olímpia uma ação especial 
para este sábado, dia 9 de julho. 
Na data em que as lojas estariam 
fechadas devido ao feriado 
estadual da Revolução Consti-
tucionalista de 1932 o comércio 
decidiu abrir as portas para uma 
iniciativa coletiva inédita de 
fomentar o setor. 

Será o 1º Festival Julino, 
com atendimento dos estabele-
cimentos das 9h às 14h. Durante 
a ação, que conta com parceria 
da Secretaria de Agricultura, 
Comércio e Indústria, o comér-
cio terá também distribuição 
gratuita de pipoca, algodão-do-

OLÍMPIA

Comércio abre no feriado de 9 de julho
ce e outros quitutes para atrair 
as famílias. 

Além disso, as lojas farão 
promoções, com preços espe-
ciais para os consumidores, en-
tre outras atrações, como apre-
sentações artísticas e culturais, 
que estão sendo definidas pela 
Secretaria de Turismo e Cultura. 

A medida faz parte das es-
tratégias que a comissão dos 
comerciantes tem planejado, 
com o apoio da Prefeitura, para 
fortalecer o comércio central. 
Recentemente, as ruas foram 
enfeitadas com bandeirinhas 
em referência às festas juninas e 
julinas e também ao Festival do 
Folclore. Alguns comerciantes 

também decoraram suas vitrines 
e espaços para tornar as lojas 
mais atrativas. 

No mesmo dia, a pedido do 
prefeito Fernando Cunha, os 
ônibus do transporte coletivo 
também estarão à disposição 
da população gratuitamente, 
em todas as linhas e horários.  

Icém
A Prefeitura Municipal de 

Icém adquiriu dois ônibus, que 
serão destinados ao transporte 
de estudantes universitários que 
fazem faculdades nas cidades de 
São José do Rio Preto. 

O prefeito Oscar Luiz, disse 
que o objetivo da compra desses 

ônibus foi o de proporcionar um 
transporte com mais conforto 
aos universitários.

“ O transporte de universi-
tário não é obrigação do mu-
nicípio, cuja responsabilidade 
é o transporte para o ensino 
fundamental, mas mesmo assim, 
nunca deixamos de apoiar a 
comunidade universitária local, 
a exemplo do aconteceu quando 
assumimos retornamos o serviço 
de forma gratuita e aqui estamos 
cumprindo com mais uma pro-
posta do plano de governo que 
levamos para nossa população”, 
finaliza o prefeito Oscar Luiz .

Colaborou Luiz Felipe 
Possani

Prefeito recebe representantes do Hospital Israelita Albert Einstein

Da REPORTAGEM 
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Comércio de Olímpia abre no feriado de 9 de julho com atrações

SEVERÍNIA

Programa Mil Mulheres 
vai oferecer cursos de
capacitação gratuitos

A Prefeitura de Severínia 
em parceira com o SEBRAE, 
estará realizando o “Programa 
Mil Mulheres”, que oferecerá 
as mulheres acima de 18 anos 
capacitação gratuita com cer-
tificado. 

Objetivos deste programa 
são capacitar profissionalmen-
te mulheres que se encontram 
em situação de vulnerabilidade 
social, fomentando o empreen-
dedorismo como oportunidade 
de geração de renda. 

Transformar a vida de mu-
lheres que desejam ser prota-
gonista de sua própria história, 
realizando sonhos através da 
inclusão social. O evento será 

realizado nos dias 18,19 e 20 
de julho das 13 h às 17 h na 
sede do CRAS, localizado na 
Rua Ataliba Rosa Martins, 214, 
esidencial Camacho II.

MENDONÇA

Iluminação de ruas com 
lâmpadas Leds e vai 
gerar economia

Foi concluída em junho a 
substituição das luminárias 
convencionais por lâmpadas 
de led nas principais avenidas 
e praças do município de Men-
donça, por meio do projeto 
de eficiência energética, da 
Energisa em conjunto com a 
empresa Vitális Energia.

O aporte financeiro realiza-
do exclusivamente pela Ener-
gisa no valor total de R$ 400 
mil proporcionará economia 
anual no consumo de Energia 
Elétrica da ordem de 241,28 
MWh/ano, resultando numa 
economia de aproximadamen-
te R$ 85 mil por ano aos cofres 
públicos. Entre as praças que 

receberam o benefício estão: 
Praça da Matriz, Praça Antô-
nio Papalardo, Praça da Capela 
São Judas e a Praça Joana 
Manzato Tagliari.

BADY BASSITT

Programa abre inscrições 
para empreendedores de 
comércio varejista e TI

A unidade do “Sebrae Aqui” 
em Bady Bassitt está com 
inscrições abertas para em-
preendedores. As capacitações 
são direcionadas nas áreas de 
“Comércio Varejista Digital” e 
“Tecnologia da Informação”.
São 100% gratuitas e online, 
compostas por 5 encontros 
online e ao vivo, consultoria 
individual e ferramentas de 
gestão para impulsionar os re-
sultados dos empreendedores 
municipais.

Bonifácio
José Bonifácio conquistou 

mais 2 kits da Patrulha Agrí-
cola, para auxiliar o pequeno 

e médio produtor rural nas 
suas atividades no campo.  Os  
equipamentos irão auxiliar o 
homem do campo no preparo 
da terra para o plantio.

DivulgaçãoDivulgação Divulgação
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Libertadores
O Palmeiras recebe o Cerro Porteño 
em casa nesta quarta-feira, às 19h15, 
pela Libertadores. 

Sul-Americana
O Santos joga na Vila contra o Depor-
tivo Tachira na Copa Sul-Americana. A 
partida hoje será às 21h30.

Rio Preto sediará etapas 
dos Jogos Regionais

ESTADO

Vinicius LIMA
redacao@dhoje.com.br

A Prefeitura de Rio Preto, 
por meio da Secretaria de 
Esportes, será umas das cida-
des que vão receber os Jogos 
Regionais do Estado de São 

Paulo, realizados de 15 julho 
até 15 setembro de 2022. Ao 
todo, são 22 municípios ins-
critos que irão disputar jogos 
em mais de 20 modalidades. 

Passado
“Diferentemente de edições 

anteriores, em 2022 os 64° 
Jogos Regionais serão dispu-
tados de maneira inversa, ou 
seja, não teremos uma cidade 
sede. As partidas acontecem 
simultaneamente em várias 
localidades. A expectativa é 
grande, já que estamos reto-

Rio Preto sediará etapas dos Jogos Regionais a partir do dia 15 de julho, em várias modalidades

O município partici-
pa dos jogos em to-
das as modalidades 
e categoria, totali-
zando 42 equipes e 
360 atletas

Nesta terça-feira, 5 de ju-
lho, no Ginásio de Esportes 
Luiz Berto foi palco da aber-
tura  da 2ª Copa Municipal 
de Futsal Daniel Alves. A 
competição, realizada pela 
Prefeitura Municipal de Jaci, 
através do Departamento 
Municipal de Esportes, é uma 
homenagem ao jogador Da-
niel Alves, mais conhecido 
como “Amendoim”, que fa-
leceu em setembro de 2021. 
De acordo com a programa-
ção, serão 11 dias de jogos 
distribuídos em 4 semanas, 
sendo seis rodadas na pri-
meira fase, três rodadas na 
segunda, semifinal e final. 

EM JACI

Copa de Futsal homenageia ex-jogador
Os combates foram definidos 
por sorteio no congresso téc-
nico que ocorreu no dia 15 do 
mês passado. O campeonato 
será disputado por 12 equipes 
e os três primeiros coloca-
dos serão premiados com 
dinheiro (quantia a definir), 
troféus e medalhas. Também 

serão agraciados o destaque, 
melhor artilheiro e goleiro. 
A primeira rodada da fase clas-
sificatória inicia hoje às 19h15 
com jogo do I9 F.C. x D.E. Jaci. 
Logo após, às 20h, a disputa 
é entre PSV x Ousados Pe-
rozinho, e para finalizar o 
primeiro dia de competição às 
20h40 tem Paris x Autos. Na 
quarta-feira, 6, nos mesmos 
horários, é a vez de outros 
times colocarem o futebol de 
quadra em ação: Jacipel x 
Juventude, Lendas x União 
Baianos e RB. Jaci x Jalmac. 
Na quinta-feira, 7, tem Ou-
sados Perozinho x I9 F.C., 
D.E. Jaci x PSV e Juventude 

x Paris. Para fechar a sema-
na, na sexta-feira, 8, tem RB 
Jaci x Ajax, D.E. Jaci x Via 
Nossa e Psv x Mega Express. 
A administração municipal 
conta com a presença de to-
dos para prestigiar a 2ª Copa 
Municipal de Futsal Daniel 
Alves. O Ginásio de Esportes 
Luiz Berto está localizado na 
Rua 26 de Dezembro, nº 464, 
Centro. A entrada é gratuita e 
o uso de máscara de proteção 
é recomendado. Além disso, 
é proibido entrar com bebida 
alcoólica no poliesportivo, já 
que a mesma pode ser consu-
mida no bar local por maiores 
de 18 anos.

RIO-PRETENSE

Campeão no Sul-Americano e Brasileiro de Jiu-jitsu

O lutador de jiu-jitsu Le-
onardo Gonçalves, de São 
José do Rio Preto, venceu o 
Campeonato Brasileiro e Sul-
-Americano da modalidade. 
As competições foram promo-
vidas pela CBJJE (Confede-
ração Brasileira de Jiu-Jitsu 
Esportivo). 

Na competição nacional na 
categoria, ele venceu na cate-
goria sem kimono, peso até 91 
quilos e absoluto, que engloba 
todos os pesos. 

No torneio, ele disputou 
quatro lutas, tendo finalizado 
em três delas. No Sul-Ameri-
cano ele venceu na categoria 
peso absoluto. 

“Juntando esses dois títulos 

brasileiros, eu tenho 8 no total 
da CBJJE. No Sul-Americano, 
juntando tudo, foi a minha 9ª 
conquista”, afirmou Leonardo. 

FUITEBOL

Atacante da seleção, 
Gabriel Jesus é o mais 
novo reforço do Arsenal

O Arsenal contratou o ata-
cante brasileiro Gabriel Jesus, 
do Manchester City, em um 
acordo de longo prazo, disse o 
clube de Londres nesta segunda-
-feira (4). Detalhes financeiros 
não foram divulgados, mas a 
mídia britânica noticiou que o 
jogador da seleção brasileira de 
25 anos foi contratado em um 
acordo no valor de 45 milhões 
de libras (R$ 289,4 milhões). 

“Eu segui o Arsenal quando 
era jovem por causa de [Thierry] 
Henry”, disse Jesus ao site do 
Arsenal. “Obviamente, eu não 
segui muitos times europeus, 
mas quando vi alguns dos joga-
dores que jogaram aqui, fiquei 

como ‘uau, este clube é grande’”, 
disse o jogador. “Quando joguei 
contra o Arsenal, eu estava 
olhando para o Emirates e era 
um estádio muito bom, então 
estou muito animado para jogar 
aqui.”

Copa Municipal de Futsal de Jaci homenageia ex-jogador

Em março deste ano, o 
lutador assumiu a liderança 
em quatro categorias de faixa 
preta da CBJEE. As categorias 

são no super pesado e absoluto 
(todos os pesos), nas modali-
dades com e sem kimono em 
ambas.

Da REDAÇÃO

Lutador de Rio Preto vence o Sul-Americano e Brasileiro de jiu-jitsu

De acordo com a 
programação, se-
rão 11 dias de jogos 
distribuídos em 4 
semanas

           Juntando 
esses dois títulos 
brasileiros, eu 
tenho 8 da CBJJE. 
No Sul-Ameri-
cano, juntando 
tudo, foi a minha 
9ª conquista
Leonardo Gonçalves, 
lutador rio-pretense

“

“

Ao todo, são 22 municí-
pios inscritos que irão 
disputar jogos divididos 
em mais de 20 
modalidades

Atletas do CAD se apresentam na Seleção para Copa América 

COPA AMÉRICA

Atletas do CAD chegam à 
Seleção para disputa 

Os atletas Erick da Silva 
e Eduardo Alexandre, am-
bos do CAD/SMEL/Vetnil 
já estão em São Paulo, com 
os demais atletas da seleção 
brasileira de basquete sobre 
rodas para o treinamento 
visando a disputa da Copa 
América, que será entre 
os dias 13 e 18 deste mês. 
A técnica da seleção, Ana 
Cardoso, comandará vários 
treinos com os atletas e 
o time do CAD fará parte 
desse treinamento, enfren-
tando o selecionado em dois 
amistosos, marcados para 
os dias 6 e 7 desse mês. 

Os treinos e a Copa Amé-
rica serão no Centro de 
Treinamento Paralímpico, 
em São Paulo. O torneio 
continental reunirá oito 
seleções masculinas. A sele-
ção disputará quatro vagas 
para o Mundial em Dubai, 
marcado para o final do 
ano.  Paulo Jatobá, do CAD, 

falou sobre os amistosos e os 
atletas convocados. 

“Nossa cidade tem tradi-
ção no basquete sobre rodas 
e é motivo de orgulho fazer-
mos parte desse momen-
to da seleção brasileira”, 
afirmou o líder da equipe 
rio-pretense. 

“O Brasil já tem uma 
grande experiência em rece-
ber grandes eventos, como 
foram os Jogos Paralímpi-
cos em 2016. Em relação a 
uma competição exclusiva 
de basquete em CR, havia 
uma lacuna de dez anos 
sem um torneio deste por-
te no país. Então, é com 
muita alegria que vamos 
sediar esta Copa América e 
estamos muito empolgados 
para organizá-la no CT Pa-
ralímpico”, disse o vice-pre-
sidente da Confederação 
Brasileira de Basquetebol 
em Cadeira de Rodas, Silvio 
Ribeiro. 

mando as atividades após dois 
anos sem competições. Rio 
Preto não sediava os Jogos 
Regionais desde 1997, mais de 
20 anos”, explicou o secretário 

de Esportes Fábio Marcondes. 

Modalidades
Aproveitando a estrutura de 

Rio Preto, a cidade irá receber 
as etapas das modalidades de 
Atletismo, Bocha, Voleibol, 
Futsal, Futebol, Handebol, 
Basquetebol, Tênis, Tênis de 
Mesa, e poderá acolher outras 
modalidades nas próximas 
fases de classificação. 

O município participa dos 
jogos em todas as modalida-
des e categoria, totalizando 42 
equipes e cerca de 360 atletas.
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
 
EXTRATO DE ADITIVO 
PROCESSO Nº 39/2022 
CONTRATO Nº 05/2022 
ADITIVO CONTRATUAL N° 12/2022 
Contratada: B27 COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE ELEVADORES – EIRELI. 
Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº 05/2022, que tem como objeto a 
aquisição de peças para a modernização e melhoria das condições de uso do elevador 
social da Câmara Municipal. 
Vigência: 05 de julho de 2022 a 04 de novembro de 2022. Data da assinatura: 04 de julho 
de 2022. Base Legal: Art. 65, inciso II, alínea "b" e art. 57, parágrafo 1º, inciso II, da Lei 
8.666/93. São José do Rio Preto, 05 de julho de 2022. Ver. PEDRO ROBERTO GOMES 
Presidente da Câmara Municipal. 

 
 

Prefeitura Municipal de 
Bady Bassitt

PREFEITURA MUNICIPAL DE BADY BASSITT

Pregão Presencial nº 022/2022 - Registro de Preços
Órgão Licitante: Município de Bady Bassitt. Modalidade: 
Pregão Presencial nº 022/2022, do tipo “menor preço uni-
tário”. Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO 
DE MATERIAL ODONTOLÓGICO. Sessão: 09h00 do dia 
19/07/2022, na sede da Biblioteca Municipal, na Rua Camilo 
de Moraes, 58. Edital completo e maiores informações pode-
rão ser obtidas através do site www.badybassitt.sp.gov.br ou 
pelo e-mail licitacoes@badybassitt.sp.gov.br. Bady Bassitt, 
05 de julho de 2022. LUIZ ANTONIO TOBARDINI - Prefeito 
Municipal

Pregão Presencial nº 023/2022 - Registro de Preços
Órgão Licitante: Município de Bady Bassitt. Modalidade: Pre-
gão Presencial nº 023/2022, do tipo “menor preço por item”. 
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE 
FILMES, REVELADOR E FIXADOR PARA RAIO X. Sessão: 
09h00 do dia 20/07/2022, na sede da Biblioteca Municipal, na 
Rua Camilo de Moraes, 58. Edital completo e maiores infor-
mações poderão ser obtidas através do site www.badybas-
sitt.sp.gov.br ou pelo e-mail licitacoes@badybassitt.sp.gov.
br. Bady Bassitt, 05 de julho de 2022. LUIZ ANTONIO TO-
BARDINI - Prefeito Municipal

Pregão Presencial nº 024/2022 - Registro de Preços
Órgão Licitante: Município de Bady Bassitt. Modalidade: Pre-
gão Presencial nº 024/2022, do tipo “menor preço por item”. 
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE INFORMÁTICA. Ses-
são: 11h00 do dia 20/07/2022, na sede da Biblioteca Munici-
pal, na Rua Camilo de Moraes, 58. Edital completo e maio-
res informações poderão ser obtidas através do site www.
badybassitt.sp.gov.br ou pelo e-mail licitacoes@badybassitt.
sp.gov.br. Bady Bassitt, 05 de julho de 2022. LUIZ ANTONIO 
TOBARDINI - Prefeito Municipal

Chamamentos Públicos - Credenciamento 
Assunto: Sessão Análise de documentos
A Prefeitura Municipal de Bady Bassitt comunica a todos os 
interessados que ocorrerá sessão para análise de documen-
tos referente aos Chamamentos Públicos abertos no dia 09 
de julho de 2022 às 09h00 na sede da Prefeitura Municipal, 
localizada na Rua Camilo de Moraes, 475, Centro, Bady Bas-
sitt – SP, assim todos os documentos que forem protocolados 
até o respectivo horário, serão analisados pela Comissão Jul-
gadora de Licitações. Bady Bassitt – SP, 05 de julho de 2022. 
Luiz Antonio Tobardini - Prefeito Municipal

Termo de Rescisão – Termo de Contrato nº 039/2019
Contratado: SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTÕES, 
SERVIÇOS DE CADASTRO E COBRANÇAS EIRELI. As 
partes de comum acordo, com fundamento no artigo 79, inciso 
II, da Lei 8.666/93, resolvem RESCINDIR AMIGAVELMEN-
TE o Termo de Contrato nº 039/2019, relativo à CONTRATA-
ÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA IMPLANTAÇÃO, 
OPERAÇÃO, GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CARTÕES MAGNÉTI-
COS COM “CHIP”, TIPO “VALE ALIMENTAÇÃO”. Assinatura: 
16/05/2022

Pregão 009/2019 – Extrato de Contrato
Contratada: BIQ BENEFÍCIOS LTDA. Objeto: CONTRATA-
ÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA IMPLANTAÇÃO, 
OPERAÇÃO, GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CARTÕES MAGNÉ-
TICOS COM “CHIP”, TIPO “VALE ALIMENTAÇÃO”. Valor 
estimado em R$ 5.947.624,80 (cinco milhões, novecentos e 

quarenta e sete mil, seiscentos e vinte e quatro reais e oitenta 
centavos) e a TAXA DE ADMINISTRAÇÃO fixada em -6,66% 
incidente sobre a somatória dos valores fornecidos a cada 
funcionário conforme determinado mensalmente pela CON-
TRATANTE. Assinatura: 16/05/2022

Editais
Nos termos do artigo 43º do Estatuto da Associação 
Amigos dos Mananciais, convocamos todos os asso-
ciados a participarem da Assembléia Geral Ordinária 

de 2022, que será realizada no dia 10 de julho de 
2022, às 10 hs, na Estrada da Matinha, 3.520, em São 

José do Rio Preto. Na ocasião serão deliberados:
* Alteração de Estatuto e mudança de endereço;
* Aprovação de contas da diretoria até o momento.

A DIRETORIA

CNPJ: 14.590.430/0001-15

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA COMPARECIMENTO

Drº Alexandre de Souza Matta, inscrito na OAB/SP143.171, 
com escritório à Rua Conselheiro Saraiva, 317, Vila Ercília, 
bairro desta cidade de São José do Rio Preto/SP – CEP: 
15013-090, brasileiro, casado, residente nesta cidade, vem, 
por intermédio deste Edital para promover a convocação da 
trabalhadora Kelly Christienne Batista, CPF 219.345.028-
55 para comparecer o mais breve possível no escritório 
com endereço acima informado em seu horário de funcio-
namento, ou seja,  de segunda à sexta feira, das 08h00min. 
às 11h30min. no período matutino e das 13h00min às 
17h30min no período vespertino, para tratar de assunto refe-
rente a Ação Trabalhista de Nº 0012928-94.2017.5.15.0017 
em trâmite perante a Justiça do Trabalho desta comarca de 
São José do Rio Preto – SP.
São José do Rio Preto – SP, 06 de julho de 2022

DRº Alexandre de Souza Matta

  EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA COMPARECIMENTO

Drº Alexandre de Souza Matta, inscrito na OAB/
SP143.171, com escritório à Rua Conselheiro Saraiva, 317, 
Vila Ercília, bairro desta cidade de São José do Rio Preto/
SP – CEP: 15013-090, brasileiro, casado, residente nesta 
cidade, vem, por intermédio deste Edital para promover a 
convocação da trabalhadora Valquiria da Silva Pinheiro, 
CPF 454.588.068-16 para comparecer o mais breve pos-
sível no escritório com endereço acima informado em seu 
horário de funcionamento, ou seja,  de segunda à sexta fei-
ra, das 08h00min. às 11h30min. no período matutino e das 
13h00min às 17h30min no período vespertino, para tratar 
de assunto referente a Ação Trabalhista de Nº 0011147-
09.2019.5.15.0133 em trâmite perante a Justiça do Trabalho 
desta comarca de São José do Rio Preto – SP.
São José do Rio Preto – SP, 06 de julho de 2022

DRº Alexandre de Souza Matta

EDITAIS DE PROCLAMAS– Silvio Augusto Pellegrini de 
Oliveira, Oficial do 3º Cartório de Registro Civil Pessoas Na-
turais de São José Rio Preto, SP, faz saber que pretendem 
casar, apresentando os documentos exigidos pelo art. 1525 
do Cód. Civil, os pretendentes:
1. LUCAS PELOZO ROCHA BASTOS e ALESSAN-
DRA MARQUES RODRIGUES, sendo ELE filho de RICAR-
DO FERNANDO ROCHA BASTOS e de ADRIANA BARONI 
PELOZO BASTOS, sendo ELA filha de ALESSANDRO DE 
CARVALHO RODRIGUES e de JULIANA MARQUES RO-
DRIGUES;

2. FABIANO ÉDER SOARES e SÁRA KEMELLI 
MACEDO DA SILVA, sendo ELE filho de NELSON SOA-
RES e de ERCILIA CAETANO NASCIMENTO, sendo ELA 
filha de SILVANO FERREIRA DA SILVA e de ROSILENE 
DA COSTA GAY DA SILVA, brasileiros e residentes neste 3º 
subdistrito. Se alguém souber de algum impedimento, opo-
nha-o em Cartório (R. São Paulo, 2200 – Tel: 3202-9090). 
05/07/2022.
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SOCIAL LUI
WALDNER

A MELHOR PIZZA
No próximo domingo, dia 10 de julho será comemorado o Dia 
Nacional da Pizza,acepipe que chegou ao Brasil em 1910 e 
conquistou o paladar dos brasileiros.A data foi instituída em 
1985 devido ao sucesso de um concurso gastronômico para 
escolher as melhores receitas de Margherita e Mozzarella.
Sem dúvida, hoje a melhor pizza de Rio Preto é a do restau-
rante Daí ,da Alberto Andaló, mas naquele dia, infelizmente, 
estará fechado porque fecha aos domingos.Se for confe-
rir,experimente a “Capricciosa”. Imperdível.

Essa bonequíssima, cujo olhar é um poema é Sophia,-
bisneta do ex-prefeito o saudoso Toninho Figueiredo 
e de D. Ivani Figueiredo de Oliveira.Filha de Reagan 
Glower e Maria Fernanda Figueiredo de Oliveira ,mora 
em Nashville,nos Estados Unidos. É neta de Paulo 
Eduardo e Adriana Figueiredo de Oliveira Antunes. 

O empresário Suélio Ribeiro e a mulher,Cláudia Cre-
monezze- leia-se La Brizza-  abriram sua estância 
em Cedral, para um festão, comemorando o aniver-
sário dela e recebendo prefeitos e deputados, ami-
gos e familiares, para uma tarde nota dez.

Adalberto Affini e seu filho,Neto Affini,donos da 
Churrascaria Gaúcha, em noite de festa.

Kuky e Lucila Lamana Bonadio, durante diazinhos em 
Mendoza.

Este colunista e Rogério Melzi CEO do Hospital Ca-
re,que administra o Austa Hospital. 

ALTAR 
Edi Cabrera Rodero e Maria 
Inês Bellini Cabrera e Luiz 
Antonio Costa Donelli e 
Maria Estrella del Carmen 
Varela Sabando,convidam 
para a cerimônia religiosa 
do casamento de seus fi-
lhos,Maria Cristina e Luiz 
Antonio, a realizar-se às 
18 horas do dia 15 de julho 
no Palácio Tangará, em Pa-
namby,São Paulo,com re-
cepção após no mesmo lo-
cal.O party designer é Roni 
Vieira e o casamento agen-
dou também,uma benção 
dos noivos na capela dão 
Santuário do Sagrado Co-
ração,na Redentora,pelo 
padre Jarbas Brandini,só 
para os plus intimes,com 
almoço após na casa dos 
pais da noiva,no Débora 
Cristina.Merci.

LANÇAMENTO
Os Independentes, reali-
zadores da maior festa do 
peão do Brasil,em Barretos,-
convidam para a coletiva de 
imprensa de apresentação 
da programação completa 
da 65ª. edição o evento,que 
acontece hoje às 10h30 no 
Barretos Park Hotel.Merci.

CHAMPÃ & CAVIAR
*Poty Peloso Jorge é o anfitrião do seu consór-

cio no mês de Julho.Ele recebe amanhã a partir de 19h30 no 
restaurante Iaiá.

*Beny Haddad seguiu ontem para uma 
temporada em sua casa em Boca Reton. Com ela,a filha Jully,a 

nora Ana e a neta Mariana.Retorna em agosto.

*Desta coluna as condolências à família de 
Rose Nogueira,viúva de Dago Nogueira,já falecido,que no pas-

sado final de semana deixou nosso convívio.

*O favorito para ocupar a cadeira 13 da ABL,vaga 
com a morte do diplomata Sergio Paulo Ruanet,que estava 
com mal de Parkinson,é o jornalista e escritor Ruy Castro.

*O Mar&Rio Pescados inaugura amanhã a sua 
unidade no Mercado Municipal.

*A profa. Dra. Ligia Maura Garcia tomou posse 
como imortal na Academia Brasileira de Escritores. 

*Grupos da Colômbia, Chile, Espanha,
Peru e Holanda, apresentar-se-ão no Festival Internacional de 

Teatro de Rio Preto que sera aberto dia 21 de julho.

*A bonita Kátia Brito vai comandar um programa 
na TV Cultura. Depois eu conto.

*Julia, filha de João e Lizzi BérGamo Ferreira Ruiz, foi 
aprovada em segundo lugar nos vestibulares de Direito do 

Mackenzie.

*Oportunismo sempre existiu, desde 
que o mundo é mundo. Agora que o Automóvel Clube está 
bonito no pedaço,com as contas em ordem,alguns grupos 

começam a se movimentar para  disputar a diretoria,buscando 
protagonismo.

*Fábio Rogério Cândido, ex-comandante da 
Polícia Militar na região de Rio Preto vai disputar uma cadeira 

na Assembleia Legislativa de São Paulo pelo PL.

*A abertura da Exposição de Animais de Rio 
Preto está marcada para o dia 5 de outubro.

*Dia 13 de agosto, acontece uma das fes-
tas à fantasia mais divertidas da cidade,a Festa Carmen que 

este ano tem como tema “ De volta ao Jardim da Infância”. Vale 
ir para ver a criatividade das fantasias, que são hitárias.
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