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CULTURA

Janeiro Brasileiro da Comédia
termina hoje com dois espetáculos
Após oito dias em que Rio
Preto respira teatro, o domingo
(27) será marcado com o encerramento do Janeiro Brasileiro
da Comédia e contará com a
apresentação de dois espetáculos simultaneamente.
O espetáculo “Retumbantes”, apresentado pela Sanfonástica Produções de São
Paulo, capital, te início às 20h
no Teatro Paulo Moura e conta
a história de quatro artistas que
buscam a sua forma de ser e estar no mundo, em ressonância
paradoxal entre os seus anseios
e a incoerência da existência.
Um homem que perdeu
a cabeça, gêmeas siamesas
de genealogias diversas e um
beatboxer malabarista, têm a
música como linguagem de interlocução entre eles e também
com o seu entorno. Trata-se
de figuras espaventosas que
reverberam truques de como
inventar formas de existir e
ressoar.
A faixa etária recomendada
para a peça é livre e tem duração de 50 minutos.
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NOVO BISPO

Janeiro Brasileiro da Comédia encerra neste domingo com dois espetáculos

No mesmo horário, porém,
em outro local, no caso, na
Praça dos Esportes e da Cultura do Distrito de Schimidt,
acontecerá a apresentação do
espetáculo “Sabiás do Sertão”,
da Cia Cênica de Rio Preto.
O espetáculo “Sabiás do
Sertão” nasceu de uma pesquisa desenvolvida desde o início
da Companhia e tem como
objetivo olhar para as histórias
que permeiam o ‘povo’. Basea-

do na história de Cascatinha &
Inhana, Sabiás do Sertão traz o
circo e o rádio, que foram muito presentes na trajetória da
dupla, e a Cia Cênica leva isso
para as cenas através de uma
companhia ambulante de teatro, com artistas rapsodos que
contam, vivem, tocam, dançam
e cantam um pouco da vida
e muito do rico repertório de
toadas, guarânias, rasqueados,
boleros, rancheiras e canções
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imortalizadas nas vozes destes
“sabiás do sertão”.
O espetáculo trata, ainda,
dos expoentes da música caipira, Cascatinha & Inhana, primeira dupla sertaneja formada
por marido e mulher que, em
sua trajetória, reverencia com
primazia a cultura de raiz, o
ser, estar e viver artista, o prazer da canção e do encantamento. A duração é de 70 minutos
com faixa etária livre.
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LEI Nº 14.149
De 25 de março de 2022.

Art. 2º Sobre o subsídio mencionado incidirão os tributos devidos, observando-se o
que dispõem os arts. 29-A, §1º, 37, X e XI, 39, § 4º, 150, II, 153, III, e 153, § 2º, I, da
Constituição Federal, e os arts 19, III e 20, II, a pertinentes à Lei de Responsabilidade Fiscal e
da Lei Orgânica deste Município, art. 31, parágrafo único.
Art. 3º Descontar-se-ão do subsídio as faltas injustificadas às sessões, na forma da
legislação regente.
Art. 4º As despesas decorrentes da presente Lei Complementar correrão por conta de
dotações próprias do orçamento da Câmara Municipal, suplementadas, se necessário.
Art. 5º Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação, aplicando-se
os efeitos retroativamente a 1º de fevereiro de 2022.
Câmara Municipal de São José do Rio Preto,
25 de março de 2022.
Vereador PEDRO ROBERTO GOMES
Presidente da Câmara
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Art. 1º Fica reajustado em 11% (onze por cento) o valor do subsídio mensal de cada
Vereador.

Ver. PEDRO ROBERTO GOMES, Presidente da Câmara Municipal de São José do
Rio Preto, Estado de São Paulo: usando das atribuições que me são conferidas por Lei,
FAÇO SABER que a Câmara Municipal manteve e eu promulgo, nos termos do § 6º,
do artigo 44, da Lei Orgânica do Município, a seguinte Lei:
Art. 1º Fica instituída a Política Municipal de Linguagem Simples e Clara nos órgãos
da administração direta e indireta do Município de São José do Rio Preto, incluindo a Câmara
Municipal e o Tribunal de Contas do Município, com os seguintes objetivos:
I - garantir que a administração pública municipal utilize uma linguagem simples e clara
em todos seus atos;
II - possibilitar que as pessoas e as empresas consigam com facilidade localizar, entender
e utilizar as informações da Prefeitura;
III - reduzir a necessidade de intermediários entre o governo e a população;
IV - reduzir os custos administrativos e operacionais de atendimento ao cidadão;
V - promover a transparência e o acesso à informação pública de forma clara;
VI - facilitar a participação e o controle da gestão pública pela população;
VII - promover o uso de linguagem inclusiva.
Art. 2º Para fins desta Lei, considera-se:

AUTÓGRAFO Nº 15.668/2022
Projeto de Lei Complementar nº 005/2022
Aprovado em 15/02/2022, na 8ª Sessão Ordinária.
Veto Total nº 011/2022 rejeitado em 22/03/2022, na 17ª Sessão Ordinária
Lei registrada na Diretoria Legislativa da Câmara e
publicada no jornal oficial do Legislativo.

I - linguagem clara: o conjunto de práticas, instrumentos e sinais usados para transmitir
informações de maneira simples e objetiva, a fim de facilitar a compreensão de textos;
II - texto em linguagem clara: o texto em que as ideias, as palavras, as frases e a estrutura
são organizadas para que o leitor encontre facilmente o que procura, compreenda o que
encontrou e utilize a informação.

Autoria da propositura:
Mesa Diretora
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Institui a Política Municipal de
Linguagem Simples e Clara nos órgãos
da administração direta e indireta, e dá
outras providências.

Ver. PEDRO ROBERTO GOMES, Presidente da Câmara Municipal de São José do
Rio Preto, Estado de São Paulo: usando das atribuições que me são conferidas por Lei,
FAÇO SABER que a Câmara Municipal manteve e eu promulgo, nos termos do § 6º,
do artigo 44, da Lei Orgânica do Município, a seguinte Lei Complementar:

FAMOSOS

Paolla Oliveira e Diogo Nogueira iniciaram um romance no
ano passado. O casal vive se declarando um para o outro
nas redes sociais. Além de dar atenção para o namorado,
a atriz está com a agenda lotada de compromissos.

Antonio Benício, filho de Murilo Benício e Alessandra
Negrini, surpreendeu os internautas ao compartilhar
que também é tatuador. Na publicação, ele mostrou
detalhes de algumas tatuagens que ele fez e encantou
os seguidores. Os fãs aproveitaram a descoberta para
pedir uma tatuagem para o ator.

LEI COMPLEMENTAR Nº 680
De 25 de março de 2022.
Dispõe sobre aplicação de revisão anual de 11%
(onze por cento) a partir de 1º de fevereiro de 2022,
ao subsídio dos Vereadores.

Uma das comemorações do aniversário de 170 anos de
Rio Preto no último dia 19 de março foi o empossamento
do novo bispo. Dom Antônio Emidio Vilar foi nomeado
novo bispo da Diocese de São José do Rio Preto (SP). Dom
Antônio nasceu no dia 14 de novembro de 1957, em Guardinha, distrito de São Sebastião do Paraíso (MG), mas a
família dele se firmou em Batatais (SP). Ele é uma pessoa
carismática e muito fervorosa. Nomeado pelo Papa Francisco, ele tomou posse no sábado dia 19, na Catedral de
São José. A Fátima Cruz entrevistou vários padres, entre
eles o padre Ernesto Pedro de Oliveira Rosa da Paróquia
do bairro São Deocleciano. Todos os padres afirmaram
que o novo bispo é a esperança, inclusive o padre Antônio
Valdecir Dezidério da Paróquia Nossa Senhora do Monte
Serrate também acrescentou que o bispo veio através
do Sinodo, que significa esperança voltada ao olhar dos
pobres, é da Assembleia eclesiástica. Na posse, a Catedral
estava completamente lotada. O novo bispo assumiu o
posto de Tomé Ferreira da Silva, que renunciou ao cargo
no ano passado. Imagem: Divulgação.
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Divulgação

Andressa ZAFALON
redacao@dhoje.com.br

Jorge Gimenez Berruezo
Diretor Geral

FÁTIMA
CRUZ

MAPA ASTROLÓGICO
PERSONALIZADO

Mapa astrológico solar é moda. Em Rio Preto, quem é
expert nisso é Walter Luiz Kerbauy, marido da Amelinha Locatelli Garcia Kerbauy Orima do Rodrigo Garcia.

Art. 3º São princípios da Política Municipal de Linguagem Clara:
I - o foco na cidadã e no cidadão;
II - a linguagem como meio para redução das desigualdades e para promoção do acesso
aos serviços públicos, transparência, participação e controle social;
III - simplificação dos atos da administração municipal.
Art. 4º A administração pública municipal para criar ou alterar qualquer ato, observará
as seguintes diretrizes:
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I- conhecer e testar a linguagem com o público alvo;
II - usar linguagem respeitosa, amigável, clara e de fácil compreensão;
III - usar palavras comuns e que as pessoas entendam com facilidade;
IV - não usar termos discriminatórios;
V - usar linguagem adequada as pessoas com deficiência;
VI - evitar o uso de jargões e palavras estrangeiras, devendo constar sua tradução quando
utilizá-los;
VII - evitar o uso de termos técnicos e explicá-los quando necessário;
VIII - evitar o uso de siglas desconhecidas;
IX - reduzir comunicação duplicada e desnecessária;
X - usar elementos não textuais, como imagens, tabelas e gráficos de forma
complementar.
§1º Caberá ao Poder Executivo definir diretrizes complementares a esta Lei.
§2º A aplicação das diretrizes estabelecidas por esta Lei não prejudicará a
disponibilização integral das informações.
Art. 5º Esta Lei será regulamentada no prazo de 90 (noventa) dias, contados da data de
sua publicação.
Art. 6º As despesas decorrentes da aplicação desta Lei correrão por conta de dotações
orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.
Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

A coluna foi convidada para participar do Muscle
Contest, um evento que vai ter em Rio Preto no Centro
Regional de Eventos dia 02 de abril. Esse é um evento
internacional, sendo um qualificatório para campeonatos. As mulheres e os homens mais bonitos do planeta
do halterofilismo vão estar presentes.

Câmara Municipal de São José do Rio Preto,
25 de março de 2022.

Vereador PEDRO ROBERTO GOMES
Presidente da Câmara

DESTAQUE DA SEMANA

AUTÓGRAFO Nº 15.170/2020
Projeto de Lei nº 072/2020
Aprovado em 15/12/2020, na 44ª Sessão Ordinária.

Parceiro há muitos anos no excelente atendimento, a
Mascote de Ouro. Eles são especialistas em consertar
relógios em geral e produzir troféus para campeonatos.

Veto Total nº 013/2021 rejeitado em 22/03/2022, na 18ª Sessão Ordinária
Lei registrada na Diretoria Legislativa da Câmara e
publicada no jornal oficial do Legislativo

Jorge Gimenez Berruezo
Diretor Geral
rfg/
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Autoria da propositura:
Ver. Paulo Pauléra
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HALTEROFILISMO

Pelo Método Hércules é o indivíduo que deseja ingressar nas fileiras e deve unir as armas indispensável para
cumprir essa missão.

