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MUDANÇAS NA SAÚDE

DRS de Rio Preto vai absorver 
pacientes de Olímpia e Severínia
A DRS 15 ainda não avaliou qual será o impacto do novo contingente que será atendido pelo US de Rio Preto

SEU BOLSO

ICMS menor 
deixa energia 
mais barata 
já em julho
O usuário da CPFL vai ter 
um refresco a partir da 
conta de julho, segundo 
informa a própria com-
panhia. Com a decisão 
de lei Federal de baixar 
o ICMS de 25% para 18% 
para a gasolina, diesel, 
gás e energia elétrica, as 
contas de luz de julho já 
vão refletir essa nova re-
alidade.
CIDADES Pág.5

INGRESSOS
ESGOTADOS
Cinco espetáculos da progra-
mação do FIT Rio Preto 2022 
já estão com ingressos esgota-
dos. ENTRETENIMENTO Pág.6

Raphael Ferrari

Escola Adelício Teodoro terá R$ 1,46 mi em investimentos
O prefeito Edinho Araújo (MDB) assinou nesta segunda-feira, 11, a ordem de serviço para início das obras de ampliação 
da Escola Municipal Adelício Teodoro, no Jardim Nunes. A unidade de ensino infantil vai ganhar cinco novas salas, 
banheiros adptados e acessibilidade total em sua estrutura. O valor investido pela Prefeitura de Rio Preto será de R$ 
1,46 milhão. A empresa vencedora do processo licitatório é a MLS Gerenciamento de Obras e terá prazo total de 10 
meses para entregar a obra..  POLÍTICA  Pág.3

JOGOS REGIONAIS

Basquete 
feminino 
perde na 
estreia

ESPORTES    Pág.6

FUTEBOL

Mirassol 
perde no fim 
e agora divide 
liderança
O Volta Redonda deu mais 
um passo importante na 
briga por uma vaga na pró-
xima fase da Série C do 
Campeonato Brasileiro na 
noite deste domingo (10), 
quando jogando no estádio 
Raulino de Oliveira, em par-
tida válida pela 14ª rodada 
da Primeira Fase da com-
petição nacional, superou o 
líder Mirassol pelo placar de 
2 a 1. Mirassol e Paysandu 
agora dividem a liderança. 
ESPORTES  Pág.6

CASAL

Ciclistas são 
atropelados 
e  mulher 
morre
Uma mulher morreu e 
um homem ficou ferido 
após serem atropelados 
por um veículo Toyota 
Corolla em uma estrada 
rural que liga Bálsamo a 
Mirassol, na tarde deste 
domingo 10. A mulher era 
enfermeira do Hospital de 
Base e trabalhava na área 
de atendimento ao câncer. 
O  casal andava no final da 
tarde, quando foi atingido 
pelo veículo. 
CIDADES Pág.4

ESTRADAS

Começa 
recuperação 
de 20 vicinais 
na região
Após anuncio do governador 
Rodrigo Garcia (PSDB) que 
todo o estado será contem-
plado com a reconstrução 
ou melhoria em milhares 
de quilômetros de estradas 
vicinais, no último sábado, 
João Octaviano Machado 
Neto, do Departamento de 
Estradas e Rodagens (DER), 
anunciou início das obras 
em 20 estradas da região de 
Rio Preto.
POLÍTICA  Pág.3

Reorganização das Dire-
ções Regionais feito pelo 
novo secretário de Saúde do 
Estado de São Paulo, Luiz 
Carlos Zamarco, transfe-
riu as cidades de Olímpia 
a Barretos da DRS 5, em 
BarretoS, para a DRS 15, 
em Rio Preto. Com isso, 
as populações dessas duas 
cidades passam a ser aten-
didas pela rede do SUS de 
Rio Preto. A informação é 
do Gabinete do Secretário 
e foi publicada nesta se-
gunda-feira (11) após um 
decreto. A decisão já entrou 
em vigor. Essa é uma velha 
reivindicação do prefeito de 
Olímpia, Fernando Cunha. 
CIDADES  Pág.5

CARTÓRIOS

Em 2021, 
80 mil casais 
se divorciam 
via online
No ano passado, cartórios 
registraram mais de 80 
mil divórcios extrajudi-
ciais. Em Rio Preto, o Ba-
charel Célio Caus Júnior, 
tabelião do 2º Cartório 
de Notas, diz que “a pan-
demia acelerou a digita-
lização das empresas em 
cerca de 10 anos.”
 CIDADES  Pág.5

O prefeito Edinho Araújo (MDB) assinou nesta segunda-feira, 11, a ordem de serviço para início das obras de ampliação da escola

Divulgação

TRÂNSITO

Filhos de 
vereadores 
se recuperam 
de acidente
Na madrugada de sábado, 
9, cinco jovens que sofre-
ram um acidente, entre as 
vítimas estavam o filho de 
21 anos do Vereador Re-
nato Pupo (PSDB) e a filha 
da ex-vereadora petista 
Celi Regina. Ao DHoje Celi 
disse que sua filha teve po-
litraumatismo e ficou dois 
dias na UTI, e já está no 
quarto. Pupo pelas redes 
sociais informou a alta do 
filho.
CIDADES Pág.4 Acidente foi na Avenida Presidente Juscelino Kubitscheck de Oliveira
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COMO VAI SUA SAÚDE PSIQUICA?!
Hoje vamos dar continui-

dade ao assunto que falamos 
semana passada, ao qual nos 
referimos, de se ter “medo de 
ser deixado de fora”, que em 
inglês, FOMO, “Fear of mis-
sing out”. Uma necessidade 
em se saber o que os outros 
fazem o tempo todo!

Porém a sigla muda agora, 
enquanto uma segunda ques-
tão a ser discutida: Jomo, ou 
seja, “Joy of missing out”, 
cuja tradução “prazer em se 
perder”!

Vemos aqui o oposto do 
FOMO, ou seja, a caracterís-
tica do FOMO nos vem dizer 
que a pessoa “sente medo de 
estar perdendo alguma coisa 
nas redes sociais”. 

Os comportamentos no 
JOMO se tornam padroni-
zados, não dando margem 
ao que todos falam nas redes 
sociais, não querendo saber 
nem do que se trata! Algumas 
características podem ser 
percebidas pela pessoa ao se 
observar: a- querer manter 
desligadas as notificações do 
celular; b- ter a necessidade 
de se manter desligado(a), 
de todos os meios de comu-
nicação em fins de semana 
e ou, em períodos maiores, 
como durante toda semana 
e mesmo assim não se sentir 
preocupado.

No JOMO, as pessoas 
evitam compromissos, não 
querem saber dos aconteci-
mentos, se isolam e adotam 
uma postura de não se im-
portar com a coletividade. 
Este comportamento a longo 
prazo, poderá trazer algum 
tipo de prejuízo a quem se 
comporta dessa maneira. 

Uma questão muito ob-
servada quanto ao JOMO, 
seria a não necessidade de 
postar tudo em redes sociais, 
ser mais seletivo e apenas 
acessar as redes quando não 
tem nada mais interessante 
a fazer. Tal comportamento 
não causa sofrimento a ela, 
se torna um hábito e não uma 
necessidade. 

Você poderia estar se per-
guntando se esse comporta-
mento não se tornaria um 
sentimento de depressão. A 
resposta seria: o diagnóstico 
da depressão é muito mais 
complexo, tem suas bases 
calcadas na Psiquiatria e 
Psicologia, surgindo e se 
mantendo por uma tristeza 
constante que duraria no 
mínimo 15 dias consecuti-
vos. Em casos mais graves, 
outros sintomas como em-
botamento, perda de sentido 
para realização de atividades 
cotidianas, perda do prazer 
de viver, entre outros.

Sendo assim, as caracte-
rísticas do JOMO não corres-
pondem diretamente a tais 
sentimentos. Ao contrário, 

ele não gera sentimentos de 
tristezas ou de isolamento, 
característicos da depressão. 
Mas que poderá ocorrer um 
pensamento ou sentimento 
que gere prazer na pessoa 
em sentir como benéfico o 
isolamento, de se evitar con-
tato social. 

Portanto, JOMO pode 
ser compreendido como algo 
escolhido, como uma tomada 
de realidade para se aprovei-
tar o presente, tornando-se 
saudável por tais evitações 
das redes sociais e informa-
ções desnecessárias. Nesta 
condição, a pessoa se sente 
bem, não chateada por não 
permanecer em constante 
busca de informações.

Quando compreende-
mos nosso papel no mundo, 
enquanto seres biopsicosso-
ciais, que nos relacionamos 
constantemente, podemos 
observar em médio/longo 
prazo que o isolamento social 
em excesso pode se tornar 
motivo de busca de ajuda 
especializada. 

Ao nos isolar excessi-
vamente tanto de pessoas 
quanto das redes sociais, 
hoje uma constante em uso 
no nosso cotidiano, se faz 
necessário observar os danos 
que a falta dessa interação 
possa ocorrer em nossas 
relações. Precisamos ficar 
atentos em que tipo de iso-
lamento estamos buscando, 
afinal vivemos em grupo e 
isso nos traz benefícios à vida 
física e psíquica de todos.

Como diz o ditado popu-
lar: “Tudo que é demais gera 
erro”, a observação de nossos 
comportamentos, tanto para 
mais quanto para menos, nos 
dão dicas de como estamos 
lidando com o equilíbrio, tão 
necessário em nossas vidas!

Lembramos que conhecer 
o processo não limita a con-
dição de se estar em processo 
psicoterápico. O(a) terapeuta 
psicológico(a) é o profissio-
nal que pode oferecer um 
acolhimento completo e ava-
liar os sofrimentos psíquicos 
de cada pessoa de maneira 
individual e única. Se você 
deseja saber mais sobre este 
assunto nos procure! Esta-
mos sempre à disposição!

*E-mail: psicorosebal-
lestero1967@gmail.com 
/ instagram: @rosemei-
re_terapeutaskinneria-
na / watts:(14)997215150.

Psicóloga formada 
pela Instituição Munici-
pal de São Manuel - Imes-
sm - SP; Aprimoramento 
pelo ITCR (Instituto de 
Terapia por Contingen-
cias de Reforçamento de 
Campinas) - SP: Demais 
cursos no Lattes Rose-
meire A. B. Ballestero.Iva Baldo de Aguiar, natural de 

Itajobi-SP, faleceu aos 83 anos de 
idade. Era viúva de Sr. José Soa-
res de Aguiar e deixa os filhos An-
tonio e José. Será sepultada no dia 
09/07/2022 às 13h, saindo seu fére-
tro do velório Capelas Prever Rio Pre-
to para o Cemitério São João Batista. 
 
Araci Costa, natural de São José do Rio 
Preto faleceu aos 88 anos de idade. Era 
viúva de Sr. José Sanches e deixa os fi-
lhos Jose, Claudinei Aparecido, Miguel 
Luiz, Claudio, Gilberto e Ayrton. Será 
sepultada no dia 09/07/2022 às 11h, 
saindo seu féretro do velório Ercilia 
para o Cemitério Parque Jardim da Paz. 
 
Paulo Gouveia Luiz, natural de São 
João das Duas Pontes, faleceu aos 
56 anos de idade. Era solteiro e não 
deixa filhos. Será sepultado no dia 
11/07/2022 às 10h, saindo seu féretro 
do velório Capelas Prever Rio Preto 

FALECIMENTOS E MISSAS
para o Cemitério São João Batista.

José Brito, natural de Medina –MG, 
faleceu aos 80 anos de idade. Era casa-
do com Sra. Izaura de Oliveira Cardoso 
Brito e deixa os filhos Israel, Rinaldo, 
Adalberto, Paulo Roberto, Maria Lu-
ciana, José Roberto e Daniela. Será 
sepultado no dia 11/07/2022 às 10h, 
saindo seu féretro do velório Ercilia 
para o Cemitério da Ressurreição. 
 
Claudina de Macedo Ribeiro, natural 
de Alvares Florence-SP, faleceu aos 82 
anos de idade. Era viúva de Sr. Aristides 
Dias Ribeiro e deixa os filhos Iane, Lu-
pércio, Ivone e Carlos. Será sepultada 
no dia 11/07/2022 às 15h, saindo seu 
féretro do velório Capelas Prever Rio 
Preto para o Cemitério São João Batista. 
 
Helena Paschoalotto Abra, natural de 
Guapiaçu-SP, faleceu aos 89 anos de 
idade. Era viúva de Sr. Amelio Abra e 

Por Quando perguntamos 
para qualquer pessoa: você 
gostaria de ser feliz? A resposta 
é quase sempre imediata: sim, 
é o que mais quero! Todos 
buscamos este sentimento, 
faz parte de nossa essência 
como espírito. Então, por que 
a maioria de nós trabalha con-
tra a própria felicidade? Não é 
contraditório?

Atendendo inúmeras pes-
soas em consultório e em tra-
balhos voluntários percebi 
que eu sofria do mesmo mal. 
É verdade que queremos ser 
felizes, mas estamos muito 
acostumados com o sofrimen-
to. Sim, doloroso, não é? Essa 

A chave para uma vida feliz
Jay Schneider abrir mão de sermos guiados pelo

o inconsciente coletivo da humanidade 
que está repleto das mais variadas
dores oriundas

é uma das principais crenças 
limitantes de nossa humani-
dade. E, na minha experiência, 
está entre os maiores medos do 
ser humano.

Me vi na mesma situação en-
quanto trabalhava com alguns 
pacientes este tema: também 
tinha este medo. Ser feliz era o 
que eu mais queria. Podemos 
ser felizes e ter momentos de 
tristeza ou, habitualmente, de-
primidos e ter momentos de ale-
gria. A forma como vivenciamos 
as experiências vão determinar 
o nosso grau de felicidade. Com 
o tempo vamos conquistar o 
hábito de ser feliz.

Um estudo iniciado em 1938 
na universidade de Harvard so-
bre o segredo da felicidade traz 
um resultado surpreendente. 
“Descobrimos que a felicidade 
que sentimos nos nossos re-
lacionamentos tem um poder 
incrível sobre a nossa saúde”, 
afirma o professor de medicina, 
psiquiatra, psicanalista e pro-
fessor zen Robert J. Waldinger, 

atual responsável pelo estudo.
Ou seja, as coisas mais sim-

ples, como a realização pessoal, 
bons relacionamentos, a satisfa-
ção com as pessoas que amamos 
e que passamos tempo juntos é o 
que nos dá real sentido. Mas, se 
é tão simples e aparentemente 
fácil ser feliz, por que parece 
ser algo tão difícil? Quando 
assumimos este lugar de uma 
pessoa feliz, precisamos renun-
ciar a velhos conceitos. E abrir 
mão de sermos guiados pelo o 
inconsciente coletivo da huma-
nidade que está repleto das mais 
variadas dores oriundas, por 
exemplo, das épocas de guerra 
e tentativas de sobrevivência.

É muito comum nos defron-
tarmos com uma pergunta nos 
recônditos de nosso inconscien-
te: como posso ser feliz se meus 
antepassados não foram?  Sim, 
aqui temos um sentimento de 
culpa inconsciente. Vamos pre-
cisar abrir mão de um lugar de 
pertencimento deste instinto. 
A nossa mente tende a buscar 

meios para sentirmos que per-
tencemos a um grupo mesmo 
que seja em um lugar onde não 
estejamos realizados. Nos adap-
tamos ao ambiente para nos 
encaixarmos. Isso dá a sensação 
de que não estamos sozinhos.

Como podemos mudar isso? 
Primeiro assume que é seu direi-
to ser feliz. Direito é diferente de 
merecimento. É algo que você 
nasce, enquanto o merecimen-
to é algo que depende de uma 
ação sua. Os outros contribuem, 
mas você é responsável pela 
forma como vai escolher pas-
sar pelas situações. Escolha de 
forma consciente como deseja 
viver.  No primeiro momento 
vai parecer egoísmo, mas como 
este é um novo lugar, você vai 
abrir caminhos e inspirar outras 
pessoas. Isso é libertador. 

A felicidade traz benefícios 
para mente e corpo e se torna 
um círculo vicioso. Será um 
hábito formado a partir da 
decisão: vou me sentir bem 
independentemente das pesso-
as, situações e condições que a 
vida me oferecer. Isso não quer 
dizer que deve ficar sem fazer 
nada para mudar uma situação 
desagradável, mas sim passar 
por ela com mais leveza.  Se você 
quer ser feliz, comece hoje. É 
só colocar em prática os passos 
acima. Agora você tem a chave!

*Jay Schneider é psi-
cóloga, escritora, coach, 
mentora e autora do livro 
“Caroline e seus Mundos”.

O movimento que resultou na 
Revolução de 1932, iniciada no dia 
09 de julho, foi consequência da 
oposição dos paulistas ao golpe de 
Estado deflagrado por aliados de 
Getúlio Vargas dois anos antes. A 
situação pôs fim à chamada Re-
pública Velha, caracterizada pela 
descentralização política e ampla 
autonomia dos Estados da Fede-
ração governados por oligarquias 
locais. 

A ascensão de Vargas em 1930, 
num primeiro momento, opunha 
em São Paulo os liberais e as oli-
garquias cafeeiras. Enquanto os 
liberais, constituídos por uma clas-
se média urbana, apoiaram timida-
mente o golpe sob a expectativa de 
rápidas reformas liberalizantes e 
elaboração de uma nova constitui-
ção, as elites rurais estavam descon-
tentes com a ascensão de Vargas, 
pois impediu a posse do presidente 
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Paradoxos paulistas na Revolução de 1932

deixa os filhos Antonio Carlos e João 
Amelio (falecido). Será sepultado no 
dia 11/07/2022 às 14h, saindo seu fére-
tro do velório Capelas Prever Rio Preto 
para o Cemitério Municipal de Cedral. 
 
Sergio Stoney da Silva Sarkis, natural 
de Riolandia-SP, faleceu aos 67 anos 
de idade. Era casado com Sra. Marcia 
Aparecida Curti Sarkis e deixa os filhos 
Marina e Karina. Será sepultado no dia 
11/07/2022 às 17h, saindo seu féretro 
do velório Capelas Prever Rio Preto 
para o Cemitério Parque Jardim da Paz. 
 
João Alves de Araujo, natural de São 
José do Rio Preto- SP faleceu aos 79 
anos de idade. Era casado com Sra. 
Aparecida Sorrila de Araujo e deixa os 
filhos Marciel Roberto e Antonio Mar-
cos. Será sepultado no dia 12/07/2022 
às 10h, saindo seu féretro do velório 
Capelas Prever Rio Preto para o Cemi-
tério São João Batista.

paulista eleito e representante de 
seus interesses, Washington Luís, 
pondo fim à Constituição de 1891, 
herança da Proclamação da Repú-
blica. Além disso, as oligarquias 
paulistas eram contra a perda do 
controle das medidas econômicas 
em torno da produção de café e 
submissão de suas ambições frente 
à centralização política varguista. 

Vargas promoveu a nomeação 
de interventores não-paulistas no 
Estado de São Paulo, servindo de 
álibi e culminando em 1932 na for-
mação da Frente Única no Estado, 
que paradoxalmente passou a reu-
nir os dois grupos que antes encon-
travam-se em vias opostas contra o 
governo provisório varguista. 

As oligarquias rurais paulistas, 
defensoras do “antigo regime” re-
publicano, e os liberais do Estado, 
insatisfeitos com o desinteresse de 
Vargas para a realização de uma 
nova constituição, compunham a 
confusão entre conservadorismo 
político e certas inclinações econô-
micas liberalizantes. A coexistência 
dessas duas tendências remonta a 
uma contradição econômica apon-
tada pelo sociólogo Florestan Fer-
nandes na obra “A Revolução Bur-
guesa no Brasil” (1974). O volume 
verifica que São Paulo, tardiamente 
na segunda metade do século XIX, 
foi o último Estado a adotar em 
massa a mão de obra escrava negra 
para a produção cafeeira, porém no 
início do século XX foi pioneiro no 

dinamismo industrial e expansão 
urbana ao lado da presença de tra-
balhadores imigrantes, sobretudo 
italianos.

Sob este fundamento econômi-
co é possível identificar o conhecido 
dito de que São Paulo é a locomotiva 
econômica do Brasil. No entanto, 
é importante ressaltar que parte 
considerável de sua população, am-
plamente influenciada pelo outrora 
conservadorismo de origem oligar-
ca e a descentralização econômica, 
de origem liberal, tornam o mesmo 
Estado uma verdadeira âncora 
social do país, pouco preocupado 
com políticas de intervenção do 
governo para sustentar políticas de 
igualdade social ou mesmo racial. 

A fusão do desejo do retorno 
ao velho regime promovido pelas 
elites cafeeiras com a intenção de 
um novo sistema político-econô-
mico reivindicado pela classe média 
urbana uniu os paulistas contra 
Vargas, mas os isolou do resto do 
país. O conflito havia se configurado 
entre São Paulo e o Brasil. Sem o 
apoio prometido de Minas Gerais, 
Rio Grande do Sul e Mato Grosso, 
que acabaram por apoiar Vargas de-
vido aos rumores de independência 
e separatismo paulistas, a situação 
culminou na derrota da Revolução 
de 1932. A importância política e 
econômica do Estado pressionou 
Vargas a estabelecer pouco tempo 
depois a Constituição de 1934 como 
forma de amenizar as oposições ao 

seu governo no Estado. 
Curiosamente, entre os anos de 

1940 e 1941 e em homenagem à Re-
volução de 32, foi criada a Avenida 9 
de julho na cidade de São Paulo, que 
desde 1938 havia inaugurado seus 
túneis com a presença do próprio e 
incomodado Getúlio Varga, já sob o 
regime do Estado Novo (1937). Em 
1954, a Fundação Getúlio Vargas 
(FGV) passou a ter a sua sede na 
cidade na mesma avenida. Nada 
mais paradoxal apontar a forma 
como a instituição que leva o nome 
de Getúlio Vargas está hoje incrus-
tada na Avenida 9 de julho. 

São Paulo é um Estado habitu-
ado às contradições. Basta recor-
dar o modo como a idolatria aos 
bandeirantes promovidos até hoje 
por nossas elites locais, presente e 
estampada no nome de avenidas, 
escolas, emissoras de rádio, tv e 
marcas de brinquedos contrasta 
com o genocídio promovido pelos 
próprios bandeirantes contra a po-
pulação indígena durante o período 
colonial. O filósofo alemão Walter 
Benjamin em um breve texto, “Te-
ses sobre o conceito de História” 
(1940), afirmou: “nunca houve um 
monumento da cultura que não 
fosse também um monumento da 
barbárie”. 

*Paulo Niccoli Ramirez é 
professor e cientista político 
da ESPM, autor dos livros 
Sérgio Buarque e a dialética 
da cordialidade (EDUC,2011) 
e Ética, cidadania e sustenta-
bilidade (SENAC, 2021).
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Política Na Câmara
Dois vetos ao projeto que instituiu o 
Programa de Pagamento Incentivado 
(PPI) serão analisados hoje

Campanha antecipada
Liminar judicial mandou retirar um 
vídeo do YouTube do deputado fede-
ral Orlando Silva (PCdoB)

Divulgação SMCS

O prefeito Edinho Araújo 
(MDB) afirmou que tem “ex-
pectativa positiva” sobre o 
início do processo de escolha 
da O.S. (Organização Social) 
que vai gerenciar o Hospital 
Municipal da Região Norte, 
com abertura das propostas 
referente ao Chamamento 
Público nesta terça-feira, 12. 
Em entrevista exclusiva ao 
Dhoje Interior nesta segun-
da-feira, 11, o prefeito admitiu 
que está havendo uma análise 
criteriosa já que um grande 
número de O.S. teve a partici-

pação no processo indeferido, 
após análise técnica por parte 
das secretarias de Planeja-
mento, Saúde e Fazenda. 

“Muitas Organizações So-

OS que vai administrar hospital da 
Região Norte começa ser definida

LICITAÇÃO HOJE

Hoje será aberto o en-
velope que trata da con-
ferência dos documen-
tos para habilitação

ciais se interessaram. Houve 
uma análise muito criteriosa, 
tendo em vista questões for-
mais. Falta de documentação, 
uma questão estritamente 
técnica”, afirmou ao jornal o 
prefeito Edinho. 

Nesta terça-feira será aber-
to o envelope número 1 que 
trata da conferência dos do-
cumentos para habilitação 
definitiva das OSs. Após este 
processo começa a correr o 
prazo legal para as contesta-
ções da habilitação. 

Ao todo seis OSs continu-

am habilitadas e com chan-
ces de assumir o controle 
gerencial do futuro hospital 
da Região Norte. São elas: 
Irmandade Santa Casa de São 
Bernardo do Campo, Irman-
dade Santa Casa de Xavantes, 
Instituto Social Hospital Ale-
mão Oswaldo Cruz, Hospital 
Mahtma Gandi, Instituto de 
Saúde Organização Social – 
FACERES e Fundação Facul-
dade Regional de Medicina 
– FUNFARME. 

O Hospital Mahatma Gan-
dhi, de Catanduva, pediu 

número 1”, afirma em nota. No 
entanto, a previsão é de que 
por ano o hospital consuma 
cerca de R$ 49 milhões. 

Consta no chamamen-
to público que a OS deverá 
apresentar à Comissão de 
Acompanhamento orçamen-
tos de hospitais locais de alta 
complexidade. Haverá um 
valor a ser definido para casos 
imprevistos, conforme consta 
no edital. Este ponto refere-se 
a convênios com outros hos-
pitais da cidade para atender 
eventuais complicações de pa-

EDUCAÇÃO

Escola Adelício Teodoro receberá
R$ 1,46 mi em investimentos

AO TODO

6
OSs  continuam habi-
litadas e com chances 
de assumir o controle 
gerencial do futuro 
hospital

O prefeito Edinho Araújo 
(MDB) assinou nesta segun-
da-feira, 11, a ordem de ser-
viço para início das obras de 
ampliação da Escola Munici-
pal Adelício Teodoro, no Jar-
dim Nunes. A unidade de en-
sino infantil vai ganhar cinco 
novas salas, banheiros adpta-
dos e acessibilidade total em 
sua estrutura. 
O valor investido pela Prefei-
tura de Rio Preto será de R$ 
1,46 milhão. A empresa ven-
cedora do processo licitatório 
é a MLS Gerenciamento de 
Obras e terá prazo total de 10 
meses para entregar a obra. 
Atualmente são 268 alunos 
na faixa entre 0 e 6 anos. 
Com as novas salas novos 150 
alunos poderão frequentar 

a escola. “Região aumentou 
consideravelmente com no-
vas casas, edifícios próximos, 
uma necessidade de vagas e 
estamos ampliando o prédio 
e área. Uma nova área exter-
na vai ser incorporada para as 
crianças brincar e ter mais es-

Escola Adelício Teodoro terá R$ 1,46 mi em investimentos

INFRAESTRUTURA

Começam 20 obras nas estradas 
vicinais na região de Rio Preto

Após anuncio do governador 
Rodrigo Garcia (PSDB) que 
todo o estado será contem-
plado com a reconstrução 
ou melhoria e milhares de 
quilômetros de estradas vici-
nais, no último sábado, João 
Octaviano Machado Neto, do 
Departamento de Estradas e 
Rodagens (DER), anunciou 
início das obras em 20 estra-
das da região de Rio Preto. 
O investimento previsto é de 
R$ 263,9 milhões em 266 
quilômetros. 

A Câmara de Rio Preto 
será novamente palco de 
análise de projeto que ten-
ta conceder gratuidade no 
transporte coletivo a deter-
minado grupo de pessoas 
e categoria profissional. 
Proposta protocolada pelos 
vereadores Robson Ricci 
(Republicanos) e Renato 
Pupo (PSDB) tenta permi-
tir a isenção do pagamento 
da tarifa nos ônibus do 
sistema urbano aos Atira-
dores do Tiro de Guerra de 
Rio Preto. A proposta será 
analisada nesta terça-feira, 
12, durante sessão na Câ-
mara Municipal. O projeto 
terá legalidade votada.

TG e ônibus

Edinho diz estar ‘otimista’ com início da escolha da Organização Social que vai gerenciar Hospital da Região Norte

alteração em determinados 
pontos do Chamamento Pú-
blico relativos à composição 
de custos do serviço. A co-
missão que analisa os pedidos 
rejeitou os apontamentos. 

Questionada a Secretária 
de Saúde afirmou que ainda 
não é possível definir o valor 
mensal que será gasto para 
manutenção do hospital. “O 
valor mensal será definido 
quando da abertura das pro-
postas financeiras dos parti-
cipantes do chamamento pú-
blico, que se dará após a fase 

A Câmara de Rio Preto 
analisa  durante sessão 
desta terça-feira, 12, veto 
parcial do prefeito Edinho 
Araújo (MDB) a proje-
to aprovado que obriga 
a Prefeitura inserir uma 
plataforma virtual nas 
redes sociais para que a 
população possa acompa-
nhar o andamento de obras 
executadas pelo gover-
no. A proposta de autoria 
do vereador Jean Charles 
(MDB) foi aprovada em 
maio. O trecho vetado por 
Edinho exige inclusive a 
disponibilização das plani-
lhas de medição das obras 
públicas.

Portal
Depois de ter sido ve-

tado pelo prefeito Edinho 
Araújo (MDB) projeto que 
obriga os cinemas da cida-
de a realizarem ao menos 
uma sessão especial des-
tinada a autistas retorna 
à pauta de votações na 
sessão desta terça-feira, 12, 
na Câmara de Rio Preto. 
O autor, vereador Renato 
Pupo (PSDB), concordou 
com as razões apresenta-
das pelo prefeito e apoiou 
o veto que acabou acatado. 
Agora, Pupo reapresenta 
o projeto com novo texto, 
determinando multa de 10 
UFMs (R$ 692,90) para 
cinemas infratores.

Cinemas

“Estamos com obras em todo 
o Estado de São Paulo. São 
investimentos que melhoram 
a mobilidade e a logística, tra-
zem segurança à população e 

garante o desenvolvimento 
regional, gerando empregos e 
renda”, afirma João Octavia-
no Machado Neto. 
Octaviano lembra que “as 
vicinais têm papel relevante 
para os municípios. Facilitam 
o escoamento da produção, o 
transporte escolar e o acesso 
a serviços” e que as obras es-
tão sob responsabilidade do 
Departamento de Estradas de 
Rodagem, ligado à Secretaria 
de Logística e Transportes. A 
expectativa é que os investi-
mentos tragam mais mobili-
dade, conforto e segurança à 
população. Veja lista de obras 
no Portal DHoje Interior.

Raphael FERRARI
redacao@dhoje.com.br

Raphael FERRARI
redacao@dhoje.com.br

Da REPORTAGEM
redacao@dhoje.com.br

paço”, afirmou a secretária de 
Educação Fabiana Zanquetta. 
“Estamos construindo e refor-
mando escolas por Rio Preto. 
Investindo em Educação, 
Saúde. Dinheiro público bem 
empregado”, disse o prefeito 
Edinho.

REQUERIMENTOS

Convocação de secretários
O vereador João Paulo 

Rillo (Psol) protocolou nesta 
segunda-feira, 11, dois reque-
rimentos que pedem a convo-
cação do secretário de Saúde 
Aldenis Borim, e da secretária 
de Educação, Fabiana Zan-
quetta, para prestarem es-
clarecimentos de suas pastas 
na sessão do dia 19 de julho.

Rillo quer convocar Alde-

nis para falar, entre outros 
assuntos, sobre o Hospital 
Municipal da Zona Norte 
após negativa do secretário 
em comentar o assunto em 
audiência na Câmara Munici-
pal na quinta-feira da semana 
passada.

O outro requerimento 
quer convocar a secretária de 
Educação Fabiana Zanquetta. 

segundo requerimento tem 
como objetivo esclarecimen-
tos da secretária de Educação 
Fabiana Zanquetta para que 
ela explique sobre as condi-
ções dos trabalhadores da 
educação, condições estru-
turais das escolas e sobre o 
cumprimento do piso salarial 
nacional dos professores no 
município em Rio Preto.

cientes nos casos mais graves. 
Ele deverão ser transferidos a 
unidades que realizam as ci-
rurgias de alta complexidade. 

Consta que a função da 
OS será a de “Administrar o 
hospital em sua plenitude, 
conforme detalhamento cons-
tante do edital de chamamen-
to público e que vai servir de 
base para o futuro contrato”, 
diz a pasta da Saúde. 

Mesmo com a abertura das 
propostas nesta terça-feira, o 
certame não termina. O fun-
cionamento está previsto para 
iniciar 30 dias após a assina-
tura do contrato, dependendo 
da finalização do processo de 
escolha da OS bem como dos 
demais processos de compras 
de móveis e equipamentos.

           Houve uma 
análise muito cri-
teriosa, tendo em 
vista questões 
formais. Falta 
de documenta-
ção, uma ques-
tão estritamente 
técnica.
Edinho  Araújo, 
Prefeito de Rio Preto

“

“

Raphael Ferrari

Divulgação

Divulgação
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CIDADES Foi filmado
Um anestesista foi preso em flagrante 
por estupro durante um parto em Hos-
pital no estado do Rio de Janeiro.

Violência doméstica
Companheiro espanca mulher, de 29 
anos, segurando um bebê de dois me-
ses no colo. Foi preso pela PM.

Um motorista, de 68 anos, 
apanhou de um condutor, de 
63 anos, na frente da base da 
Polícia Rodoviária Federal 
(PRF) de Rio Preto, no quilô-
metro 69 da BR-153, por volta 
das 10 horas de domingo, 10. 

O motivo da confusão, se-
gundo o boletim de ocorrência, 
é que o mais novo dos homens 
acredita que a vítima tenha um 
caso extraconjugal com sua 
esposa. 

Policiais rodoviários fede-

NA BASE DA PRF

Confusão entre idosos 
termina em agressão

VIOLÊNCIA

Morador de barraco é espancado 
até a morte com socos pelo vizinho

rais viram o aposentado sendo 
agredido com socos e chutes e 
algemaram o agressor, pondo 
fim à violência. 

No Plantão, o acusado ale-
gou que viu sua mulher dentro 
do carro da vítima e que ela 
desceu rapidamente caindo ao 
chão quando a vítima acelerou 
para tentar escapar. Disse ain-
da que seguiu o suposto rival 
até a base operacional, onde 
o agrediu. A vítima negou na 
delegacia conhecer o casal. O 
caso, registrado como lesão 
corporal.

Um homem, de 35 anos, foi 
preso em flagrante pela Polí-
cia Militar de Rio Preto pela 
morte de um vizinho, de 53 
anos. O acusado matou a víti-
ma com socos. 
Segundo o boletim de ocor-
rência, o crime aconteceu às 
17h30 deste domingo, 10, no 
Jordão Reis, em frente ao 
antigo clube do Palestra e ao 
lado do novo Centro Pop, na 
Vila Angélica. Tanto a vítima 
como o suspeito moravam em 
barracos nas imediações. 
Quando a guarnição chegou 
no local encontrou o médico 
do Samu tentando reanimar 
Francisco Nelmo Oliveira de 
Sousa. Após várias tentativas 
de ressuscitação, sem suces-
so, foi declarado o óbito. 
Para a PM, o agressor, de 35 
anos, alegou legítima defesa 
e disse que após dar um soco 
Sousa caiu no chão e bateu 
a cabeça, tendo deixado de 
agredi-lo ao ver que estava in-
consciente. 
De acordo com testemunhas, 
o indiciado continuou baten-
do na vítima mesmo quando 

ela já estava no solo e sem es-
boçar reação. 
Na delegacia, o indiciado se 
manteve calado e teve a pri-
são por lesão corporal seguida 
de morte confirmada, sendo 
levado para a carceragem da 
Deic. 

Baleado 
A Polícia Civil de Rio Preto 
investiga uma tentativa de 
homicídio contra um adoles-
cente, de 17 anos, ocorrida 

às 23h20 deste sábado, 9, no 
Parque da Cidadania. 
A  vítima foi baleada na perna 
esquerda e no dedo mínimo 
da mão direita, tendo sido 
socorrida por populares até 
a UPA do Santo Antônio e 
transferida para a Santa Casa. 
Para a Polícia Militar, o me-
nor disse que estava em um 
bar quando dois homens che-
garam em uma motocicleta 
de cor vermelha e o garupa 
fez vários disparos .

Idosos se agridem na frente da base da PRF

Adelescente baleado foi internado na Santa Casa de Rio Preto

Reprodução/SBT Interior

Na madrugada do últi-
mo sábado, 9, cinco jovens 
que sofreram um acidente na 
Avenida Presidente Juscelino 
Kubitscheck de Oliveira, entre 
as vítimas estavam o filho de 21 
anos do Vereador Renato Pupo 
(PSDB) e a filha da ex-vereado-
ra petista Celi Regina. 

O veículo colidiu contra um 
poste na via, por volta das 5 
horas, e ficou partido ao meio, 
segundo informações da Polí-
cia Militar. 

Em entrevista ao Dhoje 
Interior Celi Regina alegou que 
sua filha teve politraumatismo, 
e ficou dois dias na UTI. Na 
manhã desta segunda-feira, 
11, ela foi transferida para o 
quarto. 

Nas redes sociais o Verea-

Filhos de vereadores vítimas 
de acidente se recuperam

BATIDA DE CARRO

dor Renato Pupo, agradeceu 
aos médicos e funcionários da 
Unimed e do Hospital de Base 
pelo atendimento e a todos que 
se solidarizaram com o caso 
“Agradecemos todos vocês que 
oraram e estiveram conosco 
em pensamento nesses dias de 
angústia, formando uma cor-
rente de energias positivas que 
nos deram muita força e con-
tribuíam para e evolução dos 
envolvidos.”  O vereador ainda 

pediu orações para Murilo que 
estava dirigindo o veículo no 
momento do acidente. 

Ainda de acordo com uma 
carta enviada para Imprensa, 
o Vereador alega que “A ocor-
rência policial, baseada única 
e exclusivamente na versão de 
uma das ocupantes do veículo, 
foi registrada como Racha .Ao 
longo desses dias de angústia 
no hospital, conversei muito 
com meu filho e alguns pais 

Celi Regina disse que sua 
filha teve politrauma-
tismo, ficou dois dias na 
UTI e ontem foi transfe-
rida para o quarto.

Aidente deixou feridos filhos de veradores; duas vítimas ja tiveram alta, uma contiua internada

Jovens presos 
com 29 tijolos 
de pasta base 
de cocaína

Na manhã desta se-
gunda-feira,11, um veícu-
lo foi abordado na Rodo-
via Assis Chateaubriand, 
dois jovens foram presos 
com tijolos de pasta base 
de cocaína que estavam 
escondidos na lataria de 
um carro. 

29 tijolos
Segundo a Polícia Mi-

litar Rodoviária, o veículo 
foi abordado e, ao passar 
por revista, os policiais 
localizaram 29 tijolos da 
droga. 

O motorista do car-
ro, de 28 anos, afirmou 
que receberia R$ 8 mil 
para transportar a droga 
de Campo Grande (MS) 
até Uberlândia (MG). A 
passageira, de 20 anos, 
afirmou que era garota 
de programa e não sa-
bia que o rapaz estava 
transportando a droga. 
Os entorpecentes foram 
apreendidos e os jovens 
foram presos. Colabo-
rou - Sarah BELLINE.

Da REDAÇÃO
redacao@dhoje.com.br

Agressor é preso e foragido capturado
Guardas civis municipais 

prenderam em flagrante por 
violência doméstica e descum-
primento de medida protetiva 
de urgência um rio-pretense, 
de 44 anos, às 22h15 deste 
domingo, 10. 

O acusado foi encontrado 
embriagado na frente da re-
sidência da ex-companheira, 
de 38 anos, no bairro Solo 
Sagrado. 

Para a GCM, a vítima dis-

se que estava na igreja e foi 
seguida pelo agressor até sua 
residência. 

Ele invadiu o imóvel e 
apresentou comportamento 
agressivo. Com medo, a dona 
de casa deu dinheiro para que 
fosse embora e ligou para a 
Guarda. 

Durante pesquisa, na de-
legacia de plantão, foi cons-
tatado que havia duas ordens 
judiciais para que o suspeito se 

OCORRÊNCIAS

Motorista 
bate em poste 
ao se distrair 
com celular

O condutor de um VW 
Gol bateu em um poste de 
iluminação na rua José 
Jucá Buchala, no Distrito 
Indutrial, em Rio Preto, 
por volta da 1h30 desta 
segunda-feira, 11. 

Admitiu
Para a Polícia Militar, 

ele confessou que tran-
sitava pela via quando 
se distraiu para pegar o 
celular que caiu no assoa-
lho, perdeu o controle do 
veículo e bateu no poste. 

De acordo com o bo-
letim de ocorrência, não 
havia sinal de embriaguez 
e o condutor, de 27 anos, 
recusou atendimento mé-
dico. 

Peritos
Peritos da Polícia Téc-

nica foram acionados. Na 
Central de Flagrantes o 
caso foi registrado como 
colisão e será investigado 
pelo 2º DP.

Da REDAÇÃO

Da REDAÇÃO

Da REDAÇÃO

Da REDAÇÃO

Ciclistas são 
atropelados, 
mulher morre e 
motorista foge

Uma mulher morreu 
e um homem ficou ferido 
após serem atropelados 
por um veículo Toyota 
Corolla em uma estrada 
rural que liga Bálsamo a 
Mirassol, na tarde deste 
domingo 10. 

Morte
A mulher era enfer-

meira do Hospital de Base 
e trabalhava na área de 
atendimento ao câncer. 
O  casal andava no final da 
tarde, quando foi atingido 
pelo veículo. 

Costelada
Segundo informações 

da Polícia Militar, o mo-
torista do veículo estaria 
saindo de uma “costelada” 
nas proximidades e não 
prestou socorro ao casal. 

Investigação
As causas do acidente 

ainda deverão ser apu-
radas. 

Colaborou - Sarah 
BELLINE

Da REDAÇÃO

mantivesse afastado da mulher 
e que ele tinha sido preso em 
16 de abril deste ano por violar 
ordem da Justiça. 

Após ter a prisão confir-
mada, o autuado foi levado à 
carceragem da Deic. 

Capturado
Durante patrulhamento de 

rotina no bairro João Paulo II, 
às 23h30 deste domingo, 10, 
policiais militares capturaram 

um foragido da Penitenciária 
de Andradina. 

Segundo o boletim de ocor-
rência, a guarnição desconfiou 
do comportamento do jovem, 
de 23 anos, e decidiu abor-
dá-lo. 

Com o suspeito nada de 
ilícito foi encontrado. Mas em 
pesquisa criminal, foi desco-
berto que ele estava sendo 
procurado pela Justiça desde 
20 de junho.

dos demais envolvidos e, 
segundo eles, não houve “ra-
cha” ou qualquer outro tipo 
de brincadeira no trânsito. 
Em razão disso, procurei o 
plantão policial para fazer 
um adendo e acrescentar esse 
fato, na busca da verdade 
real.” 

O estado de saúde de Mu-
rilo é delicado, ele está intu-
bado na UTI e espera para ser 
operado.

Arquivo Dhoje

Arquivo Dhoje

Arquivo Dhoje
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Reorganização das Direções 
Regionais feito pelo novo se-
cretário de Saúde do Esta-
do de São Paulo, Luiz Carlos 
Zamarco, transferiu as cida-
des de Olímpia a Barretos da 
DRS 5, em Barretos, para a 
DRS 15, em Rio Preto. Com 
isso, as populações dessas 
duas cidades passam a ser 
atendidas pela rede do SUS 
de Rio Preto. 

Decreto
A informação é do Gabinete 
do Secretário e foi publicada 
nesta segunda-feira (11) após 
um decreto. A decisão já en-
trou em vigor. Essa é uma ve-
lha reivindicação do prefeito 
de Olímpia, Fernando Cunha. 

Mudança dá mais pacientes 
para a DRS de Rio Preto

GOVERNO DO ESTADO

As cidades vizinhas 
deixam de fazer parte 
da Diretoria de Saúde de 
Barretos e passam para 
Rio Preto

Na pandemia, durante o pe-
ríodo mais drástico de lock-
down, a região e Rio Preto 
estava abrindo e a de Barre-
tos fechando, atrapalhando a 
economia turística da cidade. 
Com a entrada de Olímpia e 
de Severínia na Região Me-
tropolitana de Rio Preto, a 
decisão ficou mais próxima. 

Vale lembrar que um dos 
maiores aliados políticos de 
Rodrigo Garcia é Geninho Zu-
liani (União Brasil), ex-pre-
feito de Olímpia. O próprio 
governador chegou a ter um 
emissora de Rádio em Olím-
pia. 
A DRS 15 ainda não avaliou 
qual será o impacto do novo 

contingente que terá atendido 
pelo US de Rio Preto. A cada 
dia que passa, os especialistas 
na área de Saúde dizem que 
a região precisa se estruturar 
para tender os serviços bási-
cos/ e de média complexidade 
para aliviar a estrutura hospi-
talar e evitar as superlotações 
em Rio Preto.

CARTÓRIOS

Em 2021, 80 mil casais se 
divorciaram via online

No ano passado, com as 
restrições do segundo ano 
da pandemia de covid-19, a 
convivência de muitos casais 
foi colocada à prova, e os 
cartórios brasileiros registra-
ram mais de 80 mil divórcios 
extrajudiciais. São divórcios 
online, sem a necessidade da 
presença das partes frente a 
frente no Fórum.

Em Rio Preto, o Bacharel 
Célio Caus Júnior, tabelião 
do 2º Cartório de Notas, diz 
que “se há uma certeza nos 
últimos dois anos é que a 
pandemia acelerou a digitali-
zação das empresas em cerca 
de 10 anos.” 

Ele relata que desde 2007, 
pela Lei Federal 11.441, os 
cartórios realizam separações 
e divórcios consensuais que 
antes deveriam, obrigatoria-
mente, passar pelo crivo do 
promotor de Justiça e do Juiz 
de Direito, processo que de-
morava algum tempo e hoje é 
realizado muito rapidamente 
nos cartórios extrajudiciais. 

Em maio de 2020, o 
Conselho Nacional e Justiça 
(CNJ) regulamentou o pro-
cedimento para ser realizado 
por meio eletrônico. Antes, 
eles eram realizados por meio 
físico. 

Requisitos 
Para a separação ou di-

vórcio “on-line”, o casal não 
pode ter filhos menores. Os 
bens podem ser divididos 
durante o ato ou pode ser 
num momento posterior. Há 
a necessidade de um advoga-
do, que pode ser partilhado. 

O casal também deverá ter 
um certificado digital. Para 
consegui-lo basta compare-
cer em qualquer cartório de 

notas no território brasileiro 
e pedir a emissão na plata-
forma “e-notariado”. 

No estado de São Paulo 
ele é gratuito, valido por 3 
anos, e pode ser utilizado 
para assinar e reconhecer 
firma eletronicamente em 
documentos particulares, 
afirma o tabelião. Assim que 
ele for emitido e o texto do 
divórcio estiver pronto, o 
tabelião envia o documento 
à plataforma e-notariado e 
agenda a videoconferência 
para a concordância das 
partes. 

Na sequência, o docu-
mento é assinado por todas 
as partes e é transmitido 
para todo o território nacio-
nal eletronicamente. Outra 
possibilidade que o processo 
permite, segundo Célio Caus 
Júnior é a separação hibri-
da: uma das partes assina o 
documento físico e a outra 
parte o faz de forma digital. 

Para finalizar, os envol-
vidos devem providenciar a 
averbação no registro civil 
para que “as novas certidões 
já sejam expedidas com o 
estado civil devidamente 
atualizado”, explica. 

O primeiro divórcio ex-
trajudicial inteiramente 
online foi realizado por um 
cartório de Sobradinho, no 
Distrito Federal, em junho 
de 2020.  “Os benefícios 
para essa modalidade são 
diversos, como, por exem-
plo, a celeridade no pro-
cedimento e a prevenção 
ao próprio casal que não 
deseja se encontrar pesso-
almente em razão de brigas 
e desentendimentos”, diz 
o advogado em Direito de 
Família, Benito Conde.

Parte da tarifa terá ICMS 
zero e a oura parte redução de 
25% para 18%, como anunciou 
o governo 

O usuário da CPFL vai ter 
um refresco a partir da conta 
de julho, segundo informa a 
própria companhia. Com a 
decisão do governador Rodri-
go Garcia (PSDB) de baixar o 
ICMS de 25% para 18% para a 
gasolina, diesel, gás e energia 
elétrica, as contas de luz de 
julho já vão refletir essa nova 
realidade. 

No caso da energia elétri-
ca, o desconto está dividido. 
A parte da conta referente ao 
sistema de distribuição nacio-

CPFL

Com ICMS menor, energia fica mais barata em julho
nal (tecnicamente chamado de 
TUSD) terá isenção de 100% 
do ICMS. Esses valores são cal-
culados pela Agência Nacional 
de Emergia Elétrica (ANEEL). 

Para a parte da conta de 
energia elétrica em si, quem 
consome acima de 200 KWh, 
será mais beneficiado. 

Quem consome abaixo des-
sa faixa não há ICMS para 
consumidores residenciais 
com consumo até 90 kWh e a 
alíquota é 12% para consumi-
dores entre 91 e 200 kWh. 

As alterações no ICMS 
ocorrem após sanção da Lei 
Complementar 194, pelo Go-
verno Federal, e anúncio da 

mudança pelo Governo do 
Estado de São Paulo, no final 
de junho. 

4 de julho
As contas emitidas a partir 

de 4 de julho já estão consi-
derando essas duas reduções 
de valor. 

Rafael Lazzaretti, diretor 
comercial das distribuidoras 
da CPFL Energia diz que ‘’as 
distribuidoras do Grupo CPFL 
seguem as determinações e 
legislações federais e estadu-
ais, e assim que as mudanças 
foram oficializadas em São 
Paulo iniciamos o processo de 
incorporação dessas alterações 

legais nas faturas dos clientes. 
Esse alívio vai ser percebido 
por boa parte dos nossos clien-
tes a partir de julho.” 

O impacto 
Uma simulação feita com 

cliente residencial das distri-
buidoras da CPFL com consu-
mo de 285 kWh mostrou que 
uma conta de R$ 256 pode 
baixar para cerca de R$ 211 
apenas pela redução de ICMS, 
ou seja, 17% a menos, em mé-
dia, no valor final da conta. 

Clientes residenciais com 
consumo entre 91 e 200 
kWh devem perceber uma 
redução da ordem de 6%. 

Governo transfere atendimento médico dos moradores de Olímpia e Severínia para Rio Preto

Da REPORTAGEM 
redacao@dhoje.com.br

Com corte do ICMS, conta de luz de julho da CPFL será mais barata

ISENÇÃO

Motos até 170 cilindradas sem IPVA

Resolução promulgada 
pelo Senado zera o Imposto 
sobre Propriedade de Veí-
culos Automotores (IPVA) 
para veículos de duas rodas 
(motos) de até 170 cilindra-
das. Com a nova questão, os 
proprietários estão livres de 
pagar o IPVA, a partir de 2023. 
Em Rio Preto, foram empla-
cadas em 2021 90.086 motos 
e outras 18.314 motonetas. A 
Secretaria de Comunicação 
informa que não tem como 
fazer um balanço do porcen-
tual que se encaixa na isen-
ção para motos com até 170 
cilindradas. Rio Preto tem 
uma frota total, incluindo 
carros, ônibus, caminhões e 

utilitários, de 412.888 veícu-
los emplacados legalmente. 
No ano passado, em 2020, 
Rio Preto emplacou 88.243 

15 A 19 DE JULHO

Mendonça abre inscrições 
para o Bolsa Trabalho
que paga R$ 540

O município de Mendonça 
estará com vagas disponíveis 
para o programa Bolsa Traba-
lho voltado aos desempregados 
que concederá remuneração de 
R$ 540 mensais por 4 horas 
de trabalho diárias, cinco dias 
por semana, em órgãos públi-
cos municipais ou estaduais, 
conforme direcionamento rea-
lizado pelo Departamento Mu-
nicipal de Assistência Social. 
As inscrições vão ser reali-
zadas entre os dias 15 a 19 
de julho, pelo site e serão 
disponibilizadas para mora-
dores de baixa renda, com 
prioridade para as mulheres. 
Os interessados em fazer a 

inscrição e não tiver acesso à 
internet, podem fazer o agen-
damento a partir desta segun-
da-feira (11), pelo telefone (17) 
3248-9000.

mil motos e 17.574 motonetas. 
A resolução publicada no Diá-
rio Oficial da União desta se-
gunda-feira (11) está assinada 

pelo presidente do Senado, 
Rodrigo Pacheco. “Esta Reso-
lução, entra em vigor na data 
de sua publicação, produzindo 
efeitos a partir de 1º de janeiro 
do exercício financeiro sub-
sequente”, diz o documento. 
Segundo a Associação Brasi-
leira dos Fabricantes de Mo-
tocicletas, Ciclomotores, Mo-
tonetas, Bicicletas e Similares 
(Abraciclo), o Brasil tem a 
sexta frota de motocicletas do 
mundo, com mais de 30 mi-
lhões de unidades, conforme 
dados de fevereiro deste ano. 
Os modelos até 170 cilindradas 
são as mais usadas por pessoas 
que utilizam esse tipo de motos 
em suas atividades profissio-
nais. Elas representam 80% 
das vendas do setor, segundo 
a Abraciclo.

Da REDAÇÃO

Motos até 170 cilindradas ficam isentas de IPVA ano que vem

A DRS 15 ainda não 
avaliou qual será 
o impacto do novo 
contingente que 
terá atendido pelo 
unidade regional 
de de Rio Preto.

Divulgação

Divulgação

José Paulo Lacerda

Divulgação
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Mirassol sofre gol no final, 
perde e agora divide liderança

FUTEBOL

Vinicius LIMA
redacao@dhoje.com.br

O Volta Redonda deu mais 
um passo importante na briga 
por uma vaga na próxima fase 
da Série C do Campeonato Bra-
sileiro na noite deste domingo 
(10), quando jogando no es-
tádio Raulino de Oliveira, em 
partida válida pela 14ª rodada 
da Primeira Fase da competi-
ção nacional, superou o líder 
Mirassol pelo placar de 2 a 1. 

Com o resultado, o Volta 
Redonda chegou a 20 pontos 
ganhos e saltou para a sétima 
colocação da tabela de classifi-
cação, entrando no G8 da Série 
C. Já o Mirassol estacionou nos 
26 pontos e viu o Paysandu se 
igualar na pontuação. A derro-
ta, porém, não tira os paulistas 
da liderança. 

Mesmo jogando fora de 
casa, o líder Mirassol entrou 
em campo como favorito a 
levar os três pontos para casa, 
porém, quem sorriu primeiro 
foi o Volta Redonda. Após a 
primeira grande chance do 
jogo, que surgiu aos 10 minu-
tos em chutaço de Paulinho 

para o Mirassol, Caio Vitor 
recebeu a bola de Pedrinho 
após linda jogada e estufou as 
redes do time paulista aos 12 
minutos, fazendo 1 a 0 para o 
time carioca. 

Pouco depois, aos 17 mi-
nutos, Pedrinho deixou Lelê 
na cara do gol, mas Darley fez 
uma incrível defesa e salvou 
o Mirassol de levar o segun-
do. Aos 26, quase o empate 
dos paulistas: Camilo soltou 
o foguete e a bola bateu no 
travessão. O Mirassol ainda 
teve mais duas boas chances, 

mas não conseguiu mudar o 
marcador no primeiro tempo, 
terminando em 1 a 0 para o 
Volta Redonda. 

Logo na volta do intervalo, 
o jogo mudou. Aos quatro mi-
nutos, Mingotti foi derrubado 
na área e o árbitro assinalou 
pênalti para o Mirassol. 

Camilo foi para a cobrança 
e não desperdiçou, deixando 
tudo igual em Volta Redonda. 
Logo no lance seguinte ao gol 
do Mirassol, porém, Caio Vitor 
quase marcou o segundo dele, 
mas parou em Darley, que 

novamente salvou os paulistas. 
A partida então passou a 

ficar muito disputada, com 
faltas duras. Em uma dessas 
disputas, Pedrinho solou Luiz 
Gustavo e foi expulso, tirando 
também o jogador do Mirassol 
da partida, que não podia mais 
substituir, devido a lesão. 

Aproveitando os espaços 
deixados com a saída de dois 
jogadores, o Volta Redonda 
conseguiu, nos acréscimos, 
chegar ao segundo gol. Aos 
50 minutos, Wellington Silva 
aproveitou uma sobra de Dar-

ley e estufou as redes, dando 
números finais à partida. 

As equipes terão toda a 
semana de preparação para a 
próxima partida no campeona-
to a Série C. 

O Mirassol só volta à campo 
pela competição nacional no 
próximo sábado (16), às 19h, 
quando visita o Floresta, no 
estádio Presidente Vargas, 
enquanto o Volta Redonda irá 
encarar o Manaus, às 20h, na 
próxima segunda-feira (18), 
em jogo disputado na Arena 
da Amazônia. 

Mirassol sofre gol no final e perde para o Volta Redonda

Mirassol estacionou 
nos 26 pontos e viu 
o Paysandu se igua-
lar na pontuação. A 
derrota, porém, não 
tira os paulistas da 
liderança.

O Corinthians reassumiu 
a segunda posição do Campe-
onato Brasileiro ao derrotar o 
Flamengo por 1 a 0 na tarde 
deste domingo, na Neo Quí-
mica Arena, pela 16ª rodada. 
Com o resultado, o Corin-
thians subiu para a segunda 
posição, com 29 pontos. O 
Flamengo, por sua vez, segue 
na zona intermediária, com 21. 

O jogo
O jogo começou muito 

equilibrado. O Corinthians 
esperou o Flamengo e viu 
Cássio fazer uma grande de-
fesa no chute de João Gomes. 
Logo depois, Vitinho recebeu 

CAMPEONATO BRASILEIRO

Corinthians vence o Flamengo e é vice-líder
na entrada da área e arriscou. 
A bola bateu caprichosamente 
na trave. 

Um pouco nervoso, o Co-
rinthians teve a melhor opor-
tunidade do primeiro tempo 

com Adson. Ele passou por 
Thiago Maia e arriscou. A bola 
passou rente à trave. Do outro 
lado, João Gomes tentou uma 
bicicleta, mas jogou para fora. 

No segundo tempo, o Co-
rinthians começou com tudo 
e abriu o marcador logo aos 
seis minutos. Adson passou 
por Rodinei e cruzou. A bola 
sobrou nos pés de Gustavo 
Silva, que devolveu. A bola 
acabou batendo no lateral fla-
menguista e entrando no gol. 

A resposta do Flamengo foi 
imediata. O clube rubro-negro 
foi para cima e viu Cássio fazer 
um milagre na cabeçada de 
Gabigol. Na sobra, Victor Hugo 

arriscou, mas também parou 
no goleiro. 

O Corinthians controlou 
bem o jogo e perdeu grande 
oportunidade com Róger Gue-
des. Ele passou pelo goleiro 
Santos, mas se desequilibrou 
e errou o alvo. Já Pedro teve 
a última chance do Flamengo, 
mas jogou para fora. 

Próxima
Na próxima rodada o Fla-

mengo enfrenta o Coritiba 
no sábado, às 19h, no Mané 
Garrincha, em Brasília (DF). 
No mesmo dia, às 21h, o Co-
rinthians visita o Ceará, no 
Castelão, em Fortaleza (CE).

EM 3 DIAS

FIT esgota convites de cinco espetáculos

Três dias após a abertura das 
bilheterias do Festival Interna-
cional de Teatro de São José do 
Rio Preto - FIT Rio Preto 2022, 
cinco espetáculos que integram 
a programação já estão com to-
dos os seus ingressos esgotados. 
A venda online de ingressos 
do FIT Rio Preto 2022 segue 
nesta segunda, dia 11, no site 
oficial do evento (fitriopreto.
com.br). Para fazer a compra 
online, é necessário ter cadastro 
no Portal do Sesc, acessando 
a área “Meu Perfil” no site 
sescsp.org.br. Após feito o ca-
dastro no Portal do Sesc, basta 
acessar o site do FIT Rio Preto 
2022 para realizar a compra. 

O pagamento pode ser realiza-
do com cartão de crédito das 
bandeiras Diners, Elo Crédito, 
Hipercard, Mastercard e Visa. 

JULHO E AGOSTO

Shoppings de Rio Preto 
trazem programação de 
férias para a criançada

Para este mês de julho, até 
mesmo em agosto, em que 
as escolas estão de férias, os 
shoppings de São José do Rio 
Preto terão uma programação 
bastante variada e com muita 
animação para a criançada e de 
suas famílias. 

As atividades variam de 
peças teatrais, brincadeiras, 
oficinas e espaços lúdicos, tra-
zendo muito entretenimento e 
aprendizado para os pequenos. 

Programe-se
Pais e filho podem se pro-

gramar, para curtir ótimas 
atividades e ocupar o tempo 
ocioso das crianças.

No site do Portal Dhoje 
Interior você pode encontrar 
as atividades apresentadas 
pelos principais shoppings de 
Rio Preto

(Colaborou Luiz Felipe 
Possani)

Corinthians vence o Flamengo e reassume a vice-liderança

Após a conclusão da compra 
online, o comprador receberá 
o ingresso por e-mail. Este 
deverá ser apresentado na 

entrada da sessão, seja im-
presso ou por meio de dispo-
sitivo móvel. O ingresso tam-
bém estará disponível na área 
“Meu Perfil” no Portal do Sesc. 
Já a venda presencial de in-
gressos do FIT Rio Preto 2022 
será retomada nesta terça-feira, 
dia 12, em todas as unidades 
do Sesc em São Paulo. Em São 
José do Rio Preto, a bilheteria 
do Sesc Rio Preto funciona de 
terça a sexta-feira, das 13h15 
às 21h30, e aos sábados e do-
mingos, das 9h45 às 18h30. O 
pagamento pode ser feito em 
dinheiro ou em cartão de crédi-
to ou débito das bandeiras Visa, 
Master e Vale Cultura (Ticket 
Cultura e Alelo).

(Colaborou Luiz Felipe 
Possani)

Da REDAÇÃO

FIT em ingressos esgotdados para cinco espetáculos

O Corinthians re-
assumiu a segunda 
posição do Campe-
onato Brasileiro ao 
derrotar o Flamengo 
por 1 a 0 no domingo 
a tarde

Basquete 
feminino na 
perde nos 
Regionais

O time de basquete 
feminino do CAD/SMEL 
estreou no sábado (09) 
pelos Jogos Regionais do 
Interior, representando 
a cidade de Rio Preto. A 
equipe, comandada pelo 
técnico Marcus Gama, 
encarou o forte time de 
Catanduva e acabou der-
rotada por 74 a 57. 

“As meninas foram 
bem contra Catanduva, 
mas o time delas é um 
dos melhores do país. São 
bem experientes e fomos 
até o limite. O foco agora 
é na Liga”, afirmou Gama. 

Além dos Jogos Regio-
nais, o CAD/SMEL dis-
puta a Liga de Basquete 
do Centro Oeste Paulista. 
A equipe rio-pretense 
terminou na liderança do 
primeiro turno com três 
vitórias e uma derrotas. 
O último jogo foi no dia 3, 
onde o time bateu o Avaré 
por 66 a 46. Agora, elas 
focam suas atenções no 
returno , que tem início 
no próximo domingo (17) 
contra Araçatuba, na casa 
das adversárias.

Rodrigo Coca

Leo Roveroni/Agência Mirassol 

Divulgação

Divulgação
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DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 

12 DE JULHO DE 2022 – TERÇA-FEIRA – 14:00 HORAS 
 

ORDEM DO DIA 
 

VETOS 
 
01 - Veto Parcial nº 23/22,  ao autógrafo nº 15.715/2021, originado do Projeto de Lei Complementar nº 
11/2022, do Executivo, que dispõe sobre o Programa de Pagamento Incentivado – PPI.   
(QUÓRUM: MAIORIA ABSOLUTA)  
 
02 – Veto Total nº 28/22, ao autógrafo nº 15.718/22, originado do Projeto de Lei nº 293/2021, do 
Ver. João Paulo Rillo, que altera o art. 4º da Lei Municipal nº 10.205, de 5 de setembro de 2008, 
que dispõe sobre a criação do Fundo Municipal de Defesa do Meio Ambiente, para adequá-lo às 
disposições da Lei Estadual nº 3.201, de 23 de dezembro de 1981. (QUÓRUM: MAIORIA 
ABSOLUTA)  
 
03 - Veto Parcial nº 31/22  ao autógrafo nº 15.726/2022, originado do Projeto de Lei nº 012/2022, 
de autoria do Vereador Coronel Jean Charles O.D Serbeto, que dispõe sobre a criação de plataforma 
virtual para o acompanhamento das obras da Prefeitura do Município de São José do Rio Preto -SP 
e da outras providências. (QUÓRUM: MAIORIA ABSOLUTA)   
 
PROJETOS DE LEI 
 
04 – 94/22 – DO EXECUTIVO – 1ª DISC./VOT 
Abre no Orçamento Fiscal do Município um Crédito Adicional Especial, no valor de R$ 630.000,00 
(seiscentos e trinta mil reais) (QUÓRUM: MAIORIA ABSOLUTA)  
 
05 – 29/22 – VER. JULIO DONIZETE – 2ª DISC./VOT  
Veda a nomeação para cargos em comissão de agressores de idosos, crianças e adolescentes, no 
âmbito do Município de São José do Rio Preto. (QUÓRUM: MAIORIA SIMPLES)   
 
06 – 59/22 – JORGE MENEZES – 2ª DISC./VOT 
Institui o Dia do Pedagogo no âmbito do município de São José do Rio Preto.  
(QUÓRUM: MAIORIA SIMPLES) 
 
07 – 82/22 – VER. ROBSON RICCI e VER. RENATO PUPO – 1ª DISC./VOT 
Concede transporte gratuito aos atiradores do Tiro de Guerra.  (QUÓRUM: MAIORIA 
SIMPLES)  
 

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO-SP 

RUA SILVA JARDIM, 3357 – Centro – CEP 15010-060 

FONE (17) 3214-7777 | FAX (17) 3214-7788 - www.riopreto.sp.leg.br 
 
 
08 – 87/22 – VER. RENATO PUPO – 1ª DISC./VOT 
Dispõe sobre a obrigatoriedade da realização de sessão de cinema adaptada a pessoas com 
transtorno do espectro autista (TEA) e suas famílias no município de São José do Rio Preto.  
(QUÓRUM: MAIORIA SIMPLES) 
  
PROJETO DE RESOLUÇÃO 
 
09 – 09/21 – VER. JOÃO PAULO RILLO – 1ª DISC./VOT 
Altera o inciso III do artigo 44, da Resolução n.º 712, de 13 de dezembro de 1990 - Regimento 
Interno da Câmara Municipal de São José do Rio Preto. (QUÓRUM: MAIORIA ABSOLUTA)  
 
III – EXPLICAÇÃO PESSOAL   
 
 
      
Ver. PEDRO ROBERTO GOMES 
Presidente da Câmara – 08/07/2022 
 

EXTRATO DE RATIFICAÇÃO
REF: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 08/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 74/2022

Acolhendo o Parecer Jurídico, RATIFICO a Dispensa de 
Licitação nº 08/2022, com base no art. 24, II da Lei Federal 
8.666/93, para Contratação de empresa para prestação de 
serviços de manutenção preventiva e corretiva e monito-
ramento dos pontos de acesso a rede interna e de internet 
da Prefeitura, para a empresa AMANDA RODRIGUES 
EVANGELISTA 43518802879, CNPJ: 32.514.695/0001-16, 
estabelecida na Rua Atilio Priuli, 37, Jardim São José, Monte 
Aprazível – SP, CEP: 15.150-000, no valor mensal de R$ 
1.450,00 (hum mil quatrocentos e cinquenta reais), perfa-
zendo o VALOR GLOBAL R$ 17.400,00 (dezessete mil e 
quatrocentos reais).

Monte Aprazível, 1º de julho de 2022.
MARCIO LUIZ MIGUEL

Prefeito Municipal

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 38/2022
DISPENSA Nº 06/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 66/2022
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MONTE APRAZÍVEL
CONTRATADA: VIP – INFORMÁTICA & ASSISTENCIA 
TÉCNICA LTDA ME
CNPJ sob nº 14.548.319/0001-60
OBJETO: Contratação de especializada para instalação de 
câmeras de monitoramento no Almoxarifado Municipal e no 
Centro de Saúde II “Helio Lischiotto”
VIGÊNCIA: O presente contrato terá vigência a partir da 
data de assinatura do presente instrumento, até 31/08/2022
VALOR GLOBAL: R$16.225,50 (dezesseis mil, duzentos e 
vinte e cinco reais e cinquenta centavos)

Monte Aprazível, 13 de junho de 2022.
MARCIO LUIZ MIGUEL – Prefeito Municipal

EXTRATO DE RATIFICAÇÃO
REF: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 76/2022
Acolhendo o Parecer Jurídico, RATIFICO a Dispensa de 
Licitação nº 10/2022, com base no art. 24, II da Lei Federal 
8.666/93, para Contratação de empresa para prestação de 
serviço móvel pessoal (SMP), para uso dos funcionários 
municipais da saúde, para a empresa TELEFONICA BRASIL 
S/A, CNPJ: 02.558.157/0001-62, estabelecida na Avenida 
Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Cidade Monções, 

São Paulo – SP, CEP: 04.571-936, no valor mensal de R$ 
1.465,80 (hum mil quatrocentos e sessenta e cinco reais 
e oitenta centavos), perfazendo o VALOR GLOBAL R$ 
17.589,60 (dezessete mil quinhentos e oitenta e nove reais e 
sessenta centavos).

Monte Aprazível, 11 de julho de 2022.
MARCIO LUIZ MIGUEL

Prefeito Municipal

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 41/2022
TOMADA DE PREÇO Nº 03/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 68/2022
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MONTE APRAZÍVEL
CONTRATADA: ROSALES GOMES CONSTRUTORA LTDA
CNPJ sob nº 29.699.377/0001-62
OBJETO: Contratação de especializada para construção de 
Unidade de Saúde no distrito de Engenheiro Balduíno.
VIGÊNCIA: O presente contrato terá vigência pelo prazo de 
12 (doze) meses a partir da data de assinatura do presente 
instrumento, ou seja, até 29 de junho de 2023.
VALOR GLOBAL: R$342.115,65 (trezentos e quarenta e dois 
mil, cento e quinze reais e sessenta e cinco centavos)

Monte Aprazível, 29 de junho de 2022.
MARCIO LUIZ MIGUEL – Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL GUAPIAÇU
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO.

O município de Guapiaçu/SP torna público aos interessados a realização do Pregão Eletrônico nº 
0104/2022; Processo licitatório nº 166/2022.TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL, DEVENDO A ETAPA 
DE LANCES PROCEDER PELO VALOR GLOBAL.OBJETO: Constitui objeto do presente pregão a 
AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA A REDE MUNCIPAL DE ENSINO, conforme especificações 
constantes no Anexo I do edital.DATA E LOCAL DA SESSÃO: Dia 04/08/2022 às 09:00hrs no site: 
http://187.9.146.42:8079/comprasedital/ EDITAL DISPONÍVEL: no site eletrônico www.guapiacu.sp.gov.br 
DATA: 11/07/2022.
PREGOEIRO: Leandro Mariano da Silva.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIAÇU
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO

O município de Guapiaçu/SP torna público aos interessados a realização do Pregão 
Eletrônico nº 093/2022; Processo licitatório nº 146/2022.TIPO: MENOR PREÇO 
GLOBAL, DEVENDO A ETAPA DE LANCES PROCEDER PELO VALOR GLOBAL DO 
ITEM.OBJETO: CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE PREGÃO A CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE CADERNOS DE AVALIAÇÕES 
IMPRESSAS E SISTEMA DE GERENCIAMENTO COM ACOMPANHAMENTO 
ANUAL DE RESULTADOS E FORMAÇÕES PARA A EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO 
DE GUAPIAÇU, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO I DO 
EDITAL.DATA DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS:  Até 27/07/2022 às 08:30hrs.
DATA E LOCAL DA SESSÃO: Dia 27/07/2022 às 09:00hrs no site: 
http://187.9.146.42:8079/comprasedital/ EDITAL DISPONÍVEL: no site eletrônico www.
guapiacu.sp.gov.br DATA: 11/07/2022.PREGOEIRO: Leandro Mariano da Silva.

  ABANDONO DE EMPREGO
A empresa LGR CONSTRUTORA LTDA, 14.173.369/0001-
00, com sede à RUA: MIGUEL SERGIO, 574 - JARDIM YO-
LANDASÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP – CEP: 15061-610, 
solicita o comparecimento do funcionário VALMIR PEREI-
RA SANTOS, CTPS nº 1492378/Série 2676, para o retorno 
imediato ao seu posto de trabalho. Seu não comparecimento 
caracterizará abandono de emprego, conforme artigo 482, 
alínea “i” da CLT.
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Declarações

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. FRANK PICHINELI e LORRAYNE MAYARA RA-
MALHO BERNI, sendo ELE filho de MARCOS ANTONIO 
PICHINELI e de MARIA APARECIDA BARBOSA PICHINELI, 
sendo ELA filha de JOÃO ADEMIR BERNI e de ROSEMARY 
PEREIRA RAMALHO;
2. WILLIAM HENRIQUE BRAGA WOLFF e CAROLI-
NE GONZALES CARVALHO, sendo ELE filho de RENATO 
DAMIANI WOLFF e de IVANEZA MAYRA BRAGA PINHEI-
RO, sendo ELA filha de CAIO LUCIO CARVALHO e de 
CRISTIANI GONZALES RUBINHO CARVALHO;
3. JOÃO ROBERTO DE MORAES PEREIRA e GIO-
VANNA ORLANDELI BOLDRIN, sendo ELE filho de GIL-
BERTO ALVES PEREIRA e de ANTONIA APARECIDA DE 
MORAES PEREIRA, sendo ELA filha de CARLOS ANDRÉ 
BARBIERI BOLDRIN e de EDNÉIA ORLANDELI MORATA 
BOLDRIN, brasileiros e residentes neste 3º subdistrito. Se 
alguém souber de algum impedimento, oponha-o em Cartó-
rio (R. São Paulo, 2200 – Tel: 3202-9090). 11/07/2022.

AEROCLUBE DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, inscrito no CNPJ 60.005.998/0001-49, com

sede no  Aeroporto  Estadual,   Prof.  Eriberto  Manoel  Reino,  estabelecida  na  Av.  dos

Estutandes nº3505, Hangar Coronel Carlos Orleans Guimarães, Bairro Jd Aeroporto, São

José do Rio Preto – SP,  CEP 15035-010, neste ato representado por seu presidente

regularmente eleito  em assembleia  especialmente convocada para  esse fim,  Fagner

Fabiano Orlando, piloto, inscrito no RG 29.938.266-6, CPF 287.258.688-10, no uso de

suas atribuições e atendendo o que prevê o estatuto deste aeroclube, vem CONVOCAR
os  senhores  associados  e/ou  seus  representantes  legais  para  ASSEMBLEIA  GERAL
ORDINÁRIA que será realizada no próximo dia 19 de julho de 2022.

O evento  será realizado na sede do AEROCLUBE DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO,  com

inicio previsto para as 18 horas em primeira convocação com metade dos sócios, ou as
18:30 horas, em segunda convocação, com qualquer número de associados, para tratar

da seguinte ordem do dia:

1) Eleição da diretoria (presidente; vice-presidente e tesoureiro) e conselho fiscal,

no periodo de agosto de 2022 à julho de 2024;

2) Prestação de contas do periodo de agosto de 2020 até julho de 2022.

3) Assuntos Gerais;

São José do Rio Preto – SP, 11 de julho de 2022.

AEROCLUBE DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Presidente FAGNER FABIANO ORLANDO
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ESTRELA DE VELUDO 
A pré-convenção do União Brasil no final da semana abriu espaço 
para a estreia política de Rosângela Moro, mulher do ex-juiz Sér-
gio Moro, que será candidata a deputada federal por São Paulo. Ao 
contrário de Moro, Rosângela conseguiu manter seu domicílio 
eleitoral em São Paulo e foi apresentada por Milton Leite como “a 
grande esperança do União Brasil de ter a parlamentar mais vota-
da do estado nas eleições deste ano”.

RECIBO COM CARIMBO
Em nota divulgada antes da convenção, o União Brasil informou 
que chegou a um acordo com o PSDB para as eleições estaduais. O 
partido vai apoiar a reeleição de Rodrigo Garcia e discutirá o nome 
de vice na chapa. O União Brasil tem a previsão de lançar cerca de 
166 pré-candidatos para a Assembleia Legislativa de SP e Câmara 
dos Deputados este ano só em São Paulo.

ROTA DA INOVAÇÃO
Um grupo de rio-pretenses, liderado pelo Daniel Fernando Rodri-
gues diretor e criador da CCLi e um dos vice presidente da ACIRP 
se prepara para uma missão empresarial para o ecossistema de 
inovação em Florianópolis nos dias 3, 4 e 5 de agosto, com visita 
em parte da Rota da Inovação da cidade, participação no Startup 
Summit, que é um dos maiores eventos de inovação do Brasil. To-
das as despesas serão por conta de cada participante, incluindo a 
escolha do hotel e das passagens.

SOM DO GONGO 
O União Brasil realizou no final da semana na capital, em São Pau-
lo, uma espécie de convenção para oficializar o apoio a Rodrigo 
Garcia na disputa pelo governo de São Paulo. Garcia é o atual go-
vernador do estado e candidato à reeleição pelo PSDB. Compare-
ceram ao evento o pré-candidato à presidência pelo União Brasil, 
Luciano Bivar, o ex-ministro Sérgio Moro, o presidente da Câmara 
de São Paulo, Milton Leite, o deputado federal Kim Kataguiri, entre 
outros filiados ao partido, que é o novo apoiador de Rodrigo Garcia.

FALA QUE TE ESCUTO
Um grupo de professores de Rio Preto acaba de montar um manual de 
Libras para as disciplinas de Ciências e Biologia nas escolas. Esse tipo 
de manual não existia antes e vai ajudar um monte de professores e 
alunos surdos, assim como a comunidade surda em geral. Como espa-
lhar a boa nova é o que interessa aos professores, não custa nada cada 
um de nós que estamos cientes da boa nova, ajudar na divulgação.  

Ponto e basta! (Esta coluna é publicada com exclusi-
vidade para o jornal  DHOJE às terças e quintas)

 Em grande estilo
Os empresários da moda, Robson e Selma Nunes Mir, mais os 
filhos, Diego, Robson Bruno e Polianne Nunes Mir Xavier, mais 
as noras, Victória Tavares, Ana Júlia Guerra Mir, e o genro, Ar-
thur Xavier, chiquérrimos, participaram do casamento de Vic-
tor e Giulia Sestini, filha, do empresário Alceu e Carmem Ses-
tini, no Hotel Palácio Tangará, em São Paulo, sábado passado.

 Relato sobre Munique
Em seu 32º evento de apresentação do livro “Relato sobre Muni-
que”, a psicopedagoga Valquíria Menegaldo, com a filha Munique 
Menegaldo, estiveram participando da 26ª Bienal Internacional 
do Livro de São Paulo. O livro relata a história e o percurso de 
uma mãe para o descobrimento de uma má-formação cerebral de 
sua filha. O evento aconteceu na Expo Center Norte, do dia 02, 
finalizando no último dia 10 de julho, domingo, sendo palco de im-
portantes autores, editoras, expositores e livrarias, superando ex-
pectativas e trazendo diversas novidades para a edição deste ano.   

bobtoledo@gmai l .com

ROBERTO
TOLEDO

Golpe de mestre
Barulho não prova nada. Uma 

galinha que botou um mero ovo 
cacareja como se tivesse botado 
um asteróide. Sorria, beba muita 

água e seja feliz!

SANTA CASA DE MISERICORDIA 
DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
GESTÃO PELA QUALIDADE TOTAL

(17) 2139 9200 I Rua Fritz Jacobs, 1236 - Boa Vista - São José do Rio Preto - SP

Excelência para você viver bem

Bernardino de Campos, 3145
Telefone: 3232-4822

Riopreto Shopping Center 
Telefone: 3227-3211

Kiberamarp

Em seu 32º evento de apresentação do livro “Relato sobre Munique”, a 
psicopedagoga Valquíria Menegaldo, com a filha Munique Menegaldo, 
estiveram participando da 26ª Bienal Internacional do Livro de São 
Paulo, que terminou no último dia 10 de julho

Najla Lopes, digital influencer, aniversariante, com Sarah Andrade e 
Carla Jorge, na virada do “niver”, no Condomínio Recanto Real

O oftalmologista Dr. Kassey Vasconcelos, e a filha, Yasmim Vasconce-
los, que participou da Copa de Hipismo Rio Preto

Gilberto Vitoriano, colunista social, comemora aniversário, nesta 
quarta-feira, dia 13, em Campo Grande, onde atualmente reside. Em 
setembro, realiza mais uma edição da Festa Winner 2022

DHOJE INTERIOR
São José do Rio Preto |  terça-feira, 12 de julho de 2022

A8|

henriforne@gmail.com

Tel. (17) 3233-4888

DETALHESNÃO 
TÃOPEQUENOS

A EMPRESÁRIA REGINA Lucato, está com os filhos, 
Carol, Elaine e Rui Lucato em San Francisco – Califórnia, em cur-
so, aprimoramento e conhecimentos para a empresa, da família, 
até o final do mês de julho. Eles aproveitam para conhecer os 
melhores lugares turísticos de lá.

ASSIM, QUE CAROL Lucato retornar de San Francisco, 
Califórnia, vai comemorar os 4 anos de feliz união conjugal com 
seu amor, Alan Ricardo Marques, ontem.

VALEU A ESPERA! Quase finalizada a decoração (muito 
linda), da casa de veraneio dos empresários Michele e Sônia Ga-
risto Conte, que acabaram de construir no Condomínio Enseada 
Azul, em Fronteira.

MAIS UM ANIVERSÁRIO, Lidiani Bottura festejou no 
sábado passado, ao lado do marido, Dr. Paulo Bottura, dos filhos, 
e familiares.

30 ANOS DE BRAILE CARDIO! Parabéns Dra. Valéria 
Braile, e família, a todos que compõem esta equipe e empresa, 
que age de coração pra coração. Aplausos!

A GRACIOSA NINA LUZ, filha do empresário, Luiz 
Sérgio Montanari Franzotti e Nicolle Ticianelli Bianchini, ganhou 
uma linda festa, para comemorar seu primeiro aniversário, com 
amiguinhos baixinhos.

REFERÊNCIA NO MERCADO de streetwear, a loja 
Surf Track do Shopping Iguatemi Rio Preto recebe no próximo 
sábado, dia 16, a artista visual e muralista Dijillian Martins para 
uma ação de customização de tênis. Com artes exclusivas, a ar-
tista fará a customização dos tênis das 13h às 19h, em frente à 
loja no piso térreo do shopping.

AS SUPER FÉRIAS do CAT Sesi Rio Preto vão recomeçar 
com atividades repletas de recreação, esporte, qualidade de vida 
e brincadeiras para agitar a garotada. Crianças de 4 a 12 anos 
podem participar. As inscrições devem ser feitas na secretaria do 
Centro de Atividades.

MUITOS CUMPRIMENTOS e paparicos dos familia-
res e amigos, o empresário José Eduardo Tarraf, ganhou idade 
nova. Parabéns!


