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Bebê de dois 
meses morre 
engasgado 

em Rio Preto
Segundo o boletim de ocor-

rência, os policiais militares 
foram acionados para atender 
uma possível morte suspeita de 
criança e ao chegarem na re-
sidência encontraram a família 
desesperada e o recém-nasci-
do inconsciente. A Polícia Civil 
vai investigar.             Pág.A4

HB barra visitas na enfermaria e Saúde 
já sofre com afastamento de servidores

PANDEMIA VOLTANDO

Rillo diz que 
prefeito faz 
oposição às 
suas ideias 
e mandato

Pág. A3

Edinho aguarda 
índice da inflação 

para definir 
reajuste do IPTU

O prefeito Edinho Araújo 
(MDB) aguarda a divulgação 
oficial pelo IBGE e institutos 
econômicos do índice da infla-
ção acumulada no último ano. 
Edinho espera definir, sem 
muito alarde, o valor baseado 
justamente no índice que será 
anunciado. A previsão é que o 
valor seja divulgado até sexta-
-feira, 14.    Pág.A3

Mirassol envia 
duas carretas de 

mantimentos 
à Bahia

A campanha “Unidos pela 
Bahia” de Mirassol  enviou duas 
carretas lotadas de mantimen-
tos para os desabrigados das 
enchentes do Estado baiano 
nesta segunda-feira (10). A 
campanha foi lançada em 28 de 
dezembro pela Paróquia Santa 
Luzia, Santo Antonio de Lisboa e 
Graneleiro Transporte com apoio 
da Prefeitura.             Pág.A2

Secretaria reforça reparos em ruas após chuvas
 A Prefeitura de Rio Preto, por meio da secretaria de Serviços Gerais, informa que neste período de chuvas recorrentes, 
todas as equipes de manutenção estão realizando serviços emergenciais diariamente.      Pág.A2

O Mirassol continua se 
reforçando para o Campeo-
nato Paulista 2022. Nesta 
segunda-feira (10) o clube 
anunciou a contratação de um 
reforço para a defesa. Trata-se 
do zagueiro Lucão, 25 anos, 
revelado pelo São Paulo. Ou-
tros reforços também foram 
anunciados.    Pág.A6

Rio Preto vai 
treinar no estádio 

do arquirrival 
América

Essa não é a primeira vez 
que o Jacaré realiza treinos 
no campo do maior rival. Em 
2020, o Batatais sofreu uma 
interdição em seu estádio e 
decidiu mandar o jogo no Tei-
xeirão. Na ocasião, o Jacaré 
realizou treinos no campo do 
América visando aquela parti-
da.    Pág.A6

ACIDENTE 
Com o impacto 

da batida, o car-
ro da empresa 
funerária, que 
transitava pela 
Campos Sales, 

ficou com as 
rodas para cima 

e o caixão que 
estava sendo 

transportado foi 
arremessado 
e caiu na via.             

Pág.A4

LITERATURA Depois de sofrer uma queda de 66,7% na retirada de livros em 2020, a Biblio-
teca de Rio Preto voltou a apresentar aumento nos empréstimos de livros em 2021.    Pág.A2

TANABI
Mesmo com 
a vantagem 
do empate 
para se clas-
sificar, o Índio 
da Noroeste 
não conse-
guiu segurar 
o Vila No-
va-GO e foi 
superado por 
dois a zero 
e eliminado.      
Pág.A6
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Além da Polarização
Nos últimos anos o país 

tem sido incendiado pela 
polarização, começando pela 
corrosão ética que desaguou 
no antipetismo e agora pela 
erosão moral que tem fomen-
tado este novo fenômeno que 
é o antibolsonarismo. Duas 
narrativas vazias que se retro-
alimentam e precisam de um 
antagonista para vencer. Mais 
do que qualquer outra, sim-
plesmente simbolizam a ne-
gação do adversário, apenas 
isso, sem projetos concretos 
para o Brasil.

Nosso país tornou-se refém 
desta falsa polarização e parece não saber sair dela. Aqueles 
que optam por Lula, justificam sua preferência para evitar a 
vitória de Bolsonaro. Muitos que dizem optar pelo capitão, 
fazem para evitar a volta do petismo. A pergunta é quais 
são os projetos de Lula e Bolsonaro além de evitar a vitória 
de seu oponente. Curioso, mas talvez nem um, tampouco 
o outro, saberia responder.

Depois dos escândalos do Mensalão, Petrolão, das inves-
tigações da Lava Jato, que expuseram as práticas espúrias 
do petismo, e ao fim de outro governo que desmontou os 
mecanismos de combate à corrupção e acobertou a prática 
de rachadinha nas cercanias presidenciais mais íntimas, 
chegou o momento dos brasileiros se perguntarem porque 
estamos sendo levados a escolher entre dois projetos es-
cancaradamente sujos.

 Este ciclo eleitoral pode finalmente levar este modelo 
imundo que se apoderou do Brasil ao primeiro capítulo 
de seu fim. O país possui mais de duas opções e precisa 
entender que a polarização simplesmente perpetua as prá-
ticas ilícitas que tanto desejamos ver banidas do Brasil. Ao 
eleger Lula, estaremos chancelando os roubos do Petrolão 
e Mensalão e ao reeleger Bolsonaro, estaremos certificando 
a legalidade das rachadinhas, os esquemas do centrão e 
risco iminente à democracia. O Brasil pode mais do que isso.

Para reerguer nossa economia, que foi dilacerada pelos 
últimos anos petistas no Planalto e sacrificada pelo populis-
mo bolsonarista, precisamos ir além das teses falidas destes 
dois grupos. Ao invés de olhar para trás, o Brasil precisa 
olhar para frente, ciente que precisa modernizar suas leis, 
estruturas governamentais e órgãos de controle. O país 
somente tem a perder se tornando refém de dois projetos 
que abalam os pilares de nossa economia, contas públicas, 
estabilidade e emprego. Precisamos ir além.

Esta pandemia mostrou que não podemos ser governa-
dos por bravateiros sem projeto que simplesmente surfaram 
a onda de renovação que chegou ao país. Bolsonaro errou 
em todas as frentes, refém de ideias arcaicas, moral torta 
e visão míope. O número de mortos fala por si, além de 
uma economia em frangalhos que ceifou empregos e busca 
reeleger o Presidente por meio de um programa populista 
de transferência de renda.

Ao mesmo tempo, Lula representa o retorno a um 
modelo que deixou chagas profundas na sociedade, eleito 
e reeleito por intermédio de práticas ilícitas desvendadas 
por várias investigações que revelaram aquele que é con-
siderado o maior esquema de corrupção das democracias 
modernas. O Brasil não pode voltar a conviver com estes 
fantasmas 

Logo, 2022 pode ser o ano da resposta dos brasileiros, 
rejeitando modelos falidos e ultrapassados de grupos polí-
ticos que se retroalimentam no ódio para saciar seu desejo 
de poder e cargos. Quebrar este ciclo é a única forma de 
nos reerguermos como nação. 

Márcio Coimbra é Presidente da Fundação da 
Liberdade Econômica. Cientista Político, mestre em 
Ação Política pela Universidad Rey Juan Carlos (2007). 
Ex-Diretor da Apex-Brasil e do Senado Federal.

ARTIGO Retirada de livros 
na Biblioteca volta a 
crescer ano passado

Depois de sofrer uma que-
da de 66,7% na retirada de 
livros em 2020, a Biblioteca 
Municipal de Rio Preto voltou 
a apresentar um aumento 
nos empréstimos de livros 
em 2021. Foram 2.582 livros 
retirados ao longo do ano 
passado, um aumento de 
52,7% em relação a 2020. 
Em média, foram 215 em-
préstimos por mês, número 
ainda inferior aos índices de 
2019, antes da pandemia, em 
que 423 livros eram retirados.

Para a bibliotecária Helo-
ísa Carvalho, a melhora na 
situação da pandemia foi um 
fator determinante para que 
o público voltasse a retirar 
livros, principalmente no se-
gundo semestre. “Também 
tivemos o início de circula-
ção da biblioteca móvel que 
também é uma ferramenta 
importante de divulgação da 
leitura. Após a abertura do 
novo terminal urbano, mais 
pessoas também passaram a 
ter mais facilidade de acessar 
a biblioteca que fica ao lado”, 
afirmou.

Os gêneros mais procura-
dos no ano foram literatura 
(1.840), religião (472) e 
saúde (210). Segundo Heloí-
sa, livros que inspiram séries 
ou filmes acabam entrando 
em evidência e se tornam os 
mais procurados como Duna, 
Game of Thrones e The Wa-
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lking Dead. Livros de filmes 
mais antigos como os de Dan 
Brown (“Anjos e Demônios”, 
“Código da Vinci” e “Inferno”) 
continuam ainda populares. 
Na literatura infantil, as sagas 
Harry Potter, Percy Jackson e 
Diário de um Banana são os 
mais procurados.

“A literatura de Stephen 
King, autor que já vendeu mais 
de 400 milhões de livros tam-
bém não envelhece no gosto 
dos leitores, a série “A Torre 
Negra” é muito procurada, “As 
Quatro Estações”, “Sob a Re-
doma”; e grandes best sellers 

que viraram block buster como 
“O Cemitério” (que virou Cemi-
tério Maldito), “O Iluminado” 
e  “À Espera de Um Milagre”, 
afirmou Heloisa.

Menores de 16 anos po-
dem fazer cadastro na Biblio-
teca acompanhados dos pais. 
Tanto adultos quanto crianças, 
precisam trazer documento 
com foto e comprovante de 
residência de Rio Preto. As 
pessoas podem retirar até 2 
livros por vez (sendo ate 4 caso 
pegue na Central e na Infantil. 
Por exemplo se vier mãe e 
filho, podem retirar dois livros 

para a mãe na Central e 2 para 
o filho na Infantil).

O período de empréstimo é 
de 15 dias, renovável por mais 
15 dias. Ou seja, após 30 dias 
deve entregar obrigatoriamen-
te o livro, mas pode voltar a re-
tirar posteriormente depois de 
uma semana ou mais. Não é 
cobrada multa por atraso, mas 
a cada dia de atraso gera sete 
dias sem poder pegar livros. 
Por exemplo: se atrasar 3 dias 
a entrega, ficará 21 dias sem 
poder retirar livros. Segundo o 
último balanço, 31 livros estão 
com a devolução atrasada.

ENCHENTES
Campanha em Mirassol envia duas 

carretas de mantimentos para Bahia

A campanha “Unidos pela 
Bahia” de Mirassol  envia duas 
carretas lotadas de mantimen-
tos para os desabrigados das 
enchentes do Estado baiano 
nesta segunda-feira (10). A 
campanha foi lançada em 28 de 
dezembro pela Paróquia Santa 
Luzia, Santo Antonio de Lisboa 
e Graneleiro Transporte, e teve o 
apoio da Prefeitura e da Câmara 
de Mirassol, arrecadando cerca 
de R$ 8,5 mil em dinheiro, que 
foram revertidos em 15.525 
litros de água mineral.

Também foram doados rou-
pas e calçados em bom estado, 
produtos de limpeza, de higiene 
pessoal, alimentos não perecí-
veis, colchão e cama. O objetivo 
da campanha era de carregar 
pelo menos 34 toneladas, mas 
encerrou com cerca de 70 to-
neladas.

Em forma de agradecimento 
aos mirassolenses, as duas car-
retas percorreram as principais 
ruas e avenidas do município 
nesta segunda-feira (10). De-
pois, o comboio seguiu até a 
Graneleiro Transportes, de onde 
saiu com destino a arquidiocese 

da cidade de Vitória da Conquis-
ta-BA.

“Nada mais justo de mostrar 
que juntos, conseguimos ajudar 
o próximo. Não só Mirassol está 
de parabéns, mas todas as 
cidades da região mostraram 
o quanto são solidárias com 
nossos irmãos baianos”, disse 
o prefeito de Mirassol, Edson 
Antônio Ermenegildo.

Para a sócio-proprietária da 
Graneleiro Transportes, Rosi 
Salgueiro, a campanha surpre-
endeu porque alcançou uma 
abrangência regional. “Em ou-
tras ocasiões ajudamos levan-

do mantimentos e água para 
desabrigados, onde uma bar-
reira caiu em Santa Catarina. 
A empresa colabora em várias 
ações neste sentido. Porém a 
campanha Unidos pela Bahia 
superou nossas expectativas”, 
disse Rosi.

Da REDAÇÃO
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Secretaria de Serviços Gerais reforça recuperação de vias após chuva
A Prefeitura de Rio Preto, 

por meio da secretaria de Ser-
viços Gerais, informa que neste 
período de chuvas recorrentes, 
todas as equipes de manuten-
ção estão realizando serviços 
emergenciais diariamente.

Os funcionários também 
estão prestando serviços emer-
genciais nos loteamentos mais 
prejudicados pelas chuvas.

Nesta segunda-feira (10) 
as equipes estão realizando 
serviços paliativos nos seguin-
tes locais: Estância  São João,  
Estância São Pedro e na Estra-

da Boiadeira.
O secretário UIisses Rama-

lho lembra que “neste período 
de chuvas intensas as equipes 
de emergência estão diuturna-
mente em todas as regiões da 
cidade desentupindo bueiros 
e boca de lobo, recuperando 
buracos abertos em vias, além 
de sarjetões e galerias. “O 
serviço nas ruas de terra dos 
loteamentos é paliativo, pois o 
solo está muito encharcado e 
as máquinas pesadas acabam 
atolando e não conseguem 
realizar o serviço desejado”, 
ressalta Ulisses.

O coordenador de equipe 

Marco Arrisca, disse que nos 
últimos quatro dias a equipe 
dele permaneceu trabalhando 
no loteamento Santa Clara e 
que “fazia a manutenção e 
recuperação pela manhã, mas 
a tarde a chuva pesada abria 
novos buracos nas vias do 
loteamento. No dia seguinte 
era preciso o retorno da equipe 
para refazer o serviço”, explica 
ele.

Uma outra equipe da secre-
taria também está realizando 
serviço de manutenção do es-
tacionamento de ônibus locali-
zado debaixo do viaduto Abreu 
Sodré, na Represa Municipal.

Vinicius LIMA
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Prefeito aguarda índice oficial para definir reajuste 

Prestes a sair de férias, o 
prefeito Edinho Araújo (MDB) 
aguarda a divulgação oficial pelo 
IBGE e institutos econômicos 
do índice da inflação acumu-
lada no último ano. Depois de 
acompanhar derrota do governo 
na tentativa de aprovar projeto 
que pretendia reajustar o IPTU 
em 12% neste ano, Edinho es-
pera definir, sem muito alarde, 
o valor baseado justamente no 
índice que será anunciado pelos 
órgãos competentes. A previsão 
é que o valor seja divulgado até 
sexta-feira, 14.

Após o desgaste de não 
aprovar o reajuste via Câmara 
Municipal – com votos contrá-
rios da própria base de apoio 
ao governo – Edinho deverá re-
passar o valor aos contribuintes 
de Rio Preto através de decreto 
municipal.

Em entrevista ao Dhoje In-

terior o prefeito se esquivou por 
várias vezes do tema. Afirmou 
que “imposto ninguém gosta” e 
que “não há aumento de IPTU”, 
apenas “correção que deve ficar 
por volta de 11%”.

“O IPTU é o imposto mais 
próximo da população e ela 
sabe que pagando o IPTU está 
pagando para a Prefeitura. 

Câmara que rejeitou o projeto”, 
disse Edinho.

Sobre o valor, Edinho tam-
bém preferiu fazer mistério. 
“Eu encaminhei para a Câmara 
apreciar a matéria e com toda 
a liberdade rejeitou, portando 
agora fica a meu cargo, vou 
avaliar com os secretários da 
Fazenda e Planejamento qual 
melhor caminho a tomar. O pre-
feito é quem tem que liderar as 
ações, não podem ser pautadas 
no populismo. O populismo não 
convém com o futuro”, afirmou.

Na Câmara vereadores 
como o próprio presidente da 
Câmara Pedro Roberto Gomes 
(Patriota) e João Paulo Rillo 
(Psol) cobram prudência por 
parte de Edinho, já que segundo 
eles o Legislativo deu recado 
ao rejeitar o reajuste de 12% 
proposto inicialmente. “Não é 
momento para aumento. Esta-
mos saindo de uma pandemia”, 
afirmou Pedro Roberto.

Raphael FERRARI

Vamos ver quanto vai ficar a 
inflação do período. A inflação 
é o encarecimento de todos os 
produtos e insumos. Isso decorre 
da política nacional, o prefeito 
não tem esse poder de interferir 
na inflação e câmbio, portanto, 
os impostos devem ser corrigidos 
é obrigação de um governo res-
ponsável. Respeito a posição da 
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Edinho ‘quem faz oposição a mim e 
às minhas ideias’, diz João Paulo Rillo

De líder estudantil durante 
a adolescência a deputado 
estadual João Paulo Rillo é o 
típico político 24 horas. To-
das suas ações remetem as 
causas políticas, em especial, 
a população mais carente, 
como ele próprio gosta de di-
zer.  É um dos fundadores da 
União Municipal dos Estudan-
tes Secundaristas (Umes) em 
Rio Preto, a qual presidiu em 
1994. Aos 18 anos, presidiu 
o PT local. É ator, diretor de 
teatro e militante do movimen-
to cultural. Com uma carreira 
que começou nos bancos 
escolares, ganhou asas com a 
primeira eleição para vereador 
e, por pouco, não foi eleito 
prefeito de Rio Preto em 2008 
quando perdeu a disputa por 
diferença mínima de votos 
para Valdomiro Lopes.

João Paulo Rillo já bebeu 
de todas as águas e sabe 
como seguir a caminhada pela 
estrada, por vezes tortuosa, do 
jogo político. Em 2010, Rillo 
foi candidato a deputado es-
tadual saindo-se vitorioso na 
disputa. Petista histórico da 
cidade, após crise que assolou 
o partido em 2016 decidiu 
ingressar no PSOL. Tentou a 
reeleição nas eleições esta-
duais em São Paulo em 2018 
mas não obteve êxito, mesmo 
com o crescimento da banca-
da do PSOL, que conseguiu 
cinco cadeiras na Alesp. Em 
2020, de volta a política local 
obteve 4.272 votos, o 5º mais 
votado, assumindo novamente 
uma cadeira como vereador. 
Na oposição, João Paulo Rillo 
é uma das vozes mais críticas 
ao atual governo. A seguir, 
você confere a entrevista con-
cedida por ele, em mais uma 
rodada com o balanço dos 
vereadores sobre trabalhos 
legislativos ao longo de 2021:

Dhoje Interior: Se pu-
desse elencar dois grandes 
projetos de sua autoria 
aprovados durante o ano 
passado quais seriam e o 
por quê merecem desta-
que?

João Paulo Rillo: O prin-
cipal projeto é o que cria o 
Programa Renda Básica de 
Cidadania Emergencial. Apro-
vamos por unanimidade na 
Câmara, mas o prefeito vetou 
e não apresentou nenhuma 
alternativa para as pessoas 
que mais sofrem com a situa-
ção pandêmica e econômica. 
Esse projeto, além de garantir 
dignidade mínima a milhares 

de pessoas, injetaria R$ 7 mi-
lhões por mês nos pequenos e 
médios comércios da cidade, 
pois a utilização do valor do 
auxílio - de até R$ 450 por 
família - seria vinculado ao co-
mércio local cadastrado. Outro 
projeto importante, aprovado 
por unanimidade na Câmara 
e igualmente vetado pelo pre-
feito, foi o que incluía grávidas, 
puérperas e lactantes no grupo 
prioritário do Plano Municipal 
de Imunização. Tratamos a 
vacinação como política pú-
blica, diferente do governo 
municipal, que inscreveu as 
lactantes para receberem so-
bras de vacinas.

Dhoje Interior: Qual pro-
jeto acabou vetado pelo 
prefeito Edinho Araújo, mas 
que na sua visão deveria ter 
sido aprovado pela relevân-
cia e importância?

João Paulo Rillo: Todos 
os meus projetos são vetados 
pelo Edinho (risos). Na verda-
de, é ele quem faz oposição 
a mim e às minhas ideias. Eu 
cumpro com determinação o 
meu papel de parlamentar mu-
nicipal, no sentido mais amplo 
possível. E tenho tido muito 
trabalho, exatamente porque 
o prefeito deixa de cumprir o 
seu papel no que diz respeito 
à política social, educacional, 
de saúde, cultural e ambien-
tal. Rio Preto é uma cidade 
brilhante, criativa, acolhedora 
e anda sozinha em muitos 
aspectos, independentemente 
do governo de plantão. Quem 
compõe os setores médios, 
mora em condomínios ou no 
centro expandido e não depen-
de de transporte coletivo, SUS 
ou ensino público, de fato, 
terá poucas queixas sobre o 
governo. Mas há milhares de 
pessoas que poderiam ter uma 
vida muito melhor se fossem 
tratadas com justiça e amor.

Dhoje Interior: Em rela-
ção ao governo do prefeito 

Raphael FERRARI
redacao@dhoje.com.br
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Edinho Araújo, qual sua 
avaliação sobre as ações 
tomadas por ele ao longo 
deste ano? Houve algum 
erro político que poderia 
citar?

João Paulo Rillo: Não 
se trata de erros políticos, 
trata-se de linha política, de 
projeto. Ser uma das cidades 
do Brasil com maior risco de 
contaminação e morte por Co-
vid-19 não é só desumanidade 
e incompetência, é projeto. 
Ter uma das maiores taxas 
de evasão escolar do Estado 
(segundo dados do SIMEC) 
não é apenas incompetência, 
é projeto. Esse governo pensa 
e age assim. Está a léguas de 
distância de uma administra-
ção moderna, ágil, humana 
e socialmente justa. O lema 
desse governo fraco, sem 
pegada e sem compromisso 
popular é ser gentil e falar fino 
com as grandes empresas que 
exploram serviços públicos e 
ser austero contra os servido-
res públicos e as pessoas mais 
humildes que dependem dos 
serviços públicos.

Dhoje Interior: Em rela-
ção ao projeto do prefeito 
que solicitava empréstimo 
de R$ 300 milhões, apro-
vado pela Câmara. Defenda 
novamente seu voto e o por 
que acredita (ou não) que o 
valor é necessário para o 
restante do mandato?

João Paulo Rillo: A irres-
ponsabilidade desse governo 
com o futuro da cidade é 
assustadora. Tivemos um su-

perávit orçamentário de quase 
25%. Desses R$ 300 milhões, 
não tem um centavo que será 
aplicado diretamente em po-
líticas socias e educacionais. 
É uma lista de obras sem 
urgência feita às pressas, de-
pois de muita pressão política 
de alguns poucos vereadores 
e imprensa. Pagaremos juros 
estratosféricos por anos a 
fio por conta de um governo 
ambicioso e sem projeto de 
desenvolvimento sustentável 
socialmente justo.

Dhoje Interior: Em rela-
ção a prorrogação do con-
trato do transporte coletivo, 
aprovado pela Câmara, no-
vamente defende sua vota-
ção e o por quê acredita (ou 
não) que a prorrogação por 
mais 10 anos foi benéfica a 
população?

João Paulo Rillo: Esse é 
um dos maiores escândalos 
administrativos da história 
recente da cidade. Em algum 
momento, essa turma vai 
sair do poder e não vai mais 
conseguir esconder e proteger 
suas ações nefastas contra 
a cidade. A prorrogação sem 
licitação não é uma ação isola-
da, ela faz parte do escopo de 
uma política de beneficiar es-
candalosamente as empresas 
exploradoras desse serviço. 
Tudo vai continuar sob controle 
total das empresas. Temos 
um modelo ultrapassado de 
centralização das linhas e 
ausência total de controle pas-
sageiros, que referencia o sub-
sídio, e isso é um escândalo, 
uma imoralidade legalizada. A 
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previsão de subsídio neste ano 
era de R$ 16 milhões. Mas a 
transferência total de dinheiro 
público para a conta das em-
presas poderá chegar a R$ 
40 milhões, sob o argumento 
de desequilíbrio financeiro do 
contrato. Fico imaginando a 
revolta de um empresário que 
sofreu, quebrou na pandemia 
assistindo um prefeito que não 
fez nada por ele e fazendo tudo 
por duas grandes empresas.

Dhoje Interior: Sobre a 
possibilidade de o Legisla-
tivo ter o direito a emendas 
impositivas, com determina-
do valor fixo do orçamento 
municipal ser indicado por 
cada vereador em áreas 
pré-estabelecidas, qual é o 
seu entendimento? Favorá-
vel ou não, e o por quê?

João Paulo Rillo: Esse é 
um tema muito complexo e 
sem urgência nenhuma. Não 
tem acúmulo público de dis-
cussão para encaminhar um 
projeto desses. Hoje, não vejo 
possibilidade nenhuma de ser 
aprovado.

Dhoje Interior: Se tives-
se que dar uma nota de 0 
a 10 para o seu trabalho 
parlamentar neste ano de 
2021, qual seria a nota? E 
o por quê?

João Paulo Rillo: Quem 
tem que avaliar nosso trabalho 
é o povo. Nosso mandato não 
mede esforços para cumprir 
nosso compromisso com a 
população, assumido em cam-
panha.

Dhoje Interior: Como o 
senhor acredita que a popu-
lação de Rio Preto analisa 
o trabalho atual dos 17 
vereadores?

João Paulo Rillo: Eu posso 
falar sobre o meu trabalho. É 
muito bem avaliado por quem 
acompanha minha atuação 
em plenário e fora dele. E 
especialmente por quem nos 
procura pedindo ajuda para 
alguma coisa pública.

Dhoje Interior: Qual será 
o principal objetivo para o 
mandato em 2022?

João Paulo Rillo: Conti-
nuar defendendo os interes-
ses reais das pessoas mais 
simples e quem mais precisa 
dos serviços públicos. Ou seja, 
continuar defendendo uma 
cidade justa e boa para todos.

 Dhoje Interior: Como 
analisa o papel da imprensa 
da cidade na cobertura dos 
fatos do Legislativo?

João Paulo Rillo: A im-
prensa tradicional brasileira 
vive uma grande crise de 
sobrevivência e enfrenta uma 
concorrência cruel com as 
novas tecnologias e redes so-
ciais. Isso deixa as empresas 
de notícias e comunicação 
muito vulneráveis. Consequen-
temente, facilita a vida dos 
governos de plantão que não 
têm apreço pela democracia.

Dhoje Interior: Qual é a 
melhor virtude e o pior de-
feito de sua personalidade?

João Paulo Rillo: Essa 
pergunta eu vou deixar para 
a imprensa livre responder 
(risos).

Dhoje Interior: Por fim, 
deixe uma mensagem para 
os rio-pretenses sobre o 
que esperar em 2022 em 
relação aos trabalhos na 
Câmara da cidade.

João Paulo Rillo: Não 
esperem nada da Câmara de 
Vereadores, tornem-se pro-
tagonistas da ação política e 
participem diretamente dos 
debates que acontecem sobre 
a cidade na Câmara, na pre-
feitura e em outros espaços. 
O maior exemplo do poder 
popular foi a derrota do pre-
feito em relação ao aumento 
absurdo do IPTU: a sociedade 
se mobilizou, pressionou e os 
vereadores recuaram e deixa-
ram o prefeito falando sozinho.

O lema desse governo 
fraco, sem pegada 

e sem compromisso 
popular é ser gentil 
e falar fino com as 
grandes empresas

“

”

O presidente do So-
lidariedade, deputado 
Paulo Pereira da Silva, 
o Paulinho da Força, se 
reuniu na manhã desta 
segunda-feira (10) com o 
ex-governador Geraldo Al-
ckmin para reforçar o con-
vite de filiação ao partido 
e a eventual indicação 
para vice do ex-presidente 
Luiz Inácio Lula da Silva.

“Acabei de oficializar o 
convite para ele vir para o 
Solidariedade e ser o nos-
so candidato a vice-pre-
sidente da República”, 
disse Paulinho à CNN.

Alckmin deixou o PSDB 

no fim do ano passado e 
mantém conversas com 
uma série de legendas 
para definir seu destino.

Aliados do ex-gover-
nador dizem que ele pre-
tende tomar sua decisão 
perto do prazo final, 2 de 
abril.

Segundo Paulinho, Al-
ckmin disse que o So-
lidariedade é uma das 
possibilidades, mas que 
ele está avaliando todos 
os cenários.

O PSB também negocia 
a filiação do ex-governador 
paulista, mas entraves na 
composição de uma alian-
ça nacional com o PT têm 
travado as conversas.

Da REDAÇÃO

Paulinho da Força 
oficializa convite de 
filiação a Alckmin
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RIO PRETO Acidente com carro 
funerário arremessa caixão

Uma operadora de caixa, 
de 42 anos, provocou o ca-
potamento de um carro de 
funerária, às 7h10 deste do-
mingo, 9, no cruzamento das 
ruas Campos Sales e Rubião 
Júnior, no bairro Boa Vista, em 
Rio Preto.

A motorista estava em um 
Monza, que trafegava pela 
Rubião, e disse à Polícia Mi-
litar que o sol ofuscou a sua 
visão e por isso não viu o outro 
veículo.

Com o impacto da bati-
da, o carro da empresa, que 
transitava pela Campos Sales, 
ficou com as rodas para cima 
e o caixão que estava sendo 
transportado foi arremessado 
e caiu na via.

A mulher sofreu ferimentos 
leves e foi socorrida até a UPA 
Norte. O Monza, segundo a 
PM, estava com o licencia-
mento atrasado desde 2018.

O carro da funerária ficou 
danificado e um outro veícu-
lo foi acionado para levar o 
cadáver.

Da REDAÇÃO

Divulgação

MALANDRO

Uma mulher, de 37 anos, 
teve sua caminhonete Toyota 
furtada, após um homem lhe 
pedir comida, na noite deste 
domingo, 9, no Jardim Seixas, 
em Rio Preto.

De acordo com o boletim de 
ocorrência, a comerciante tinha 
acabado de chegar em seu 
estabelecimento, quando foi 
abordada pelo desconhecido.

Enquanto a vítima foi pegar 
comida, o acusado furtou o ve-
ículo, que estava com a chave 
no contato.

Pouco depois os policiais 
militares receberam uma de-
núncia de que um homem 
estava tentando vender uma 
caminhonete Toyota, na rua 
Coutinho Cavalcante, na Vila 
Maceno.

O acusado foi abordado 
pela guarnição e confessou 
o furto. No Plantão, a prisão 
em flagrante foi confirmada 
e o indiciado encaminhado à 
carceragem local.

(Colaborou – Sarah 
BELLINE) 

Andarilho pede 
comida, furta 

caminhonete e 
acaba preso

Da REDAÇÃO

Bebê de dois meses morre 
engasgado em Rio Preto

Um bebê, de dois meses, 
morreu engasgado na noite 
deste domingo, 9, no Jardim 
Nunes, em Rio Preto.

Segundo o boletim de 
ocorrência, os policiais mili-
tares foram acionados para 
atender uma possível morte 
suspeita de criança e ao che-
garem na residência encontra-
ram a família desesperada e o 
recém-nascido inconsciente.

De acordo com os pais, 
eles amamentaram o bebê e 
o colocaram deitado em um 
colchão. Em seguida, foram 
assistir um filme.

Quando voltaram para ver 
o filho perceberam que estava 
desacordado e engasgado, 

chamando a PM e o SAMU.
Foram prestados os primei-

ros socorros, com a tentativa 
de ressuscitação, mas o bebê 
não resistiu e veio a óbito. A 
Polícia Civil vai investigar o 
caso.

(Colaborou –  Sarah 
BELLINE) 

Da REDAÇÃO   
redacao@dhoje.com.br

TRAGÉDIA

Quando voltaram 
para ver o filho per-
ceberam que estava 
desacordado e en-
gasgado, chamando 
a PM e o SAMU

Divulgação

MISTÉRIO PINDORAMA

Homem é encontrado baleado e 
inconsciente dentro de ONG

O caso está 
sendo

investigado
pela Delegacia

de Investigações 
Gerais

Policiais militares estavam 
em patrulhamento, na tarde 
deste domingo, 9, quando re-
ceberam um chamado de que 
um homem havia invadido uma 
ONG na Vila Boa Esperança, 
em Rio Preto.

Segundo o boletim de ocor-
rência, ao chegarem na enti-
dade os pms encontraram um 
jovem, de 26 anos, inconscien-
te, com ferimentos na cabeça 
e com um tiro em uma das 
pernas.

A guarnição entrou em con-
tato com a representante da 
ONG, relatando que uma das 
janelas de um quarto havia sido 

cortada e que várias garrafas 
de bebidas estavam mexidas 
e reviradas.

Ainda de acordo com o 
registro policial, depois de um 
tempo o homem, que estava 
aparentemente embriagado, 
acordou e não falou nada do 
que tinha ocorrido no local.

A PM levou a vítima até 
a UPA da Vila Toninho, onde 
recebeu atendimento. O caso 
será investigado pelo 2º DP.

(Colaborou –  Sarah 
BELLINE) 

Da REPORTAGEM

Acidente em trevo envolve 
três veículos e mata dois

Dois homens, de 27 
e 41 anos, morreram, na 
madrugada deste domingo, 
9, em um acidente no trevo 
de Pindorama.

A colisão envolveu três 
veículos, sendo que dois 
bateram de frente e um ter-
ceiro foi atingido de raspão.

Segundo policiais que 
atenderam a ocorrência, 
a vítima mais jovem foi 
socorrida com vida até o 
Hospital Padre Albino, em 

Catanduva, onde não resistiu 
à gravidade dos ferimentos e 
veio a óbito.

O homem mais velho mor-

reu no local. Os dois eram 
ocupantes de um VW Gol. 
As causas do acidente vão 
ser investigadas pela polícia.

Da REPORTAGEM
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SANTA EDWIRGES

Jovem é ameaçado 
em zona rural

Um jovem, de 18 anos, 
caminhava na manhã deste 
domingo ,9, na zona rural de 
Rio Preto, quando foi desviar 
de buracos na via e um co-
nhecido jogou o carro em sua 
direção, fazendo ameaças.

Segundo o boletim de 
ocorrência, o motorista xingou 
a vítima e seu pai, motivo pelo 

qual ao chegar em casa, na 
Estância Santa Edwirges, o 
rapaz relatou o ocorrido para 
o familiar.

O pai do jovem tentou con-
versar com o agressor, mas o 
acusado ignorou. O caso será 
investigado como ameaça 
pelo 7º DP rio-pretense.

(Colaborou – Sarah 
BELLINE) 

Da REDAÇÃO 
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ESTADUAL

FALSO AMIGO

Muro de escola é atingido por carro desgovernado

O muro da escola estadual 
Prof José Felício Miziara, na 
Chácara Municipal, em Rio 
Preto, foi atingido por um carro 
desgovernado, na noite deste 
domingo, 9.

Segundo o boletim de ocor-
rência, uma motorista, de 24 

anos, disse que transitava na 
rua  Raul Silva, sentido centro/
bairro, e não viu o sinal de Pare 
colidindo com outro veículo, 
que bateu no muro.

A pericia técnica compa-
receu ao local e o caso será 
investigado pela Polícia Civil.

(Colaborou –  Sarah 
BELLINE) 

Da REDAÇÃO 

Cirurgiã perde R$ 1,8 mil em golpe de empréstimo

Uma cirurgiã, de 55 anos, 
foi enganada por criminosos na 
última quinta-feira, 6, em Rio 
Preto, mas só descobriu a farsa 
dois dias depois. Ela perdeu R$ 
1,8 mil.

À polícia, a vítima contou 
que recebeu uma ligação com 
a foto de uma amiga, mas não 
era o mesmo número que tinha 
salvo como sendo dela.

O golpista mandou men-
sagem por WhatsApp dizendo 

que estava precisando de uma 
ajuda financeira de R$ 2,8 mil. 
Como não dispunha do mon-
tante solicitado no momento 
fez um depósito com o valor 
menor.

Ao não ter o dinheiro de-
volvido, a vítima entrou em 
contato com a amiga, que 
negou ter feito o pedido de 
empréstimo. O 3º DP está 
encarregado das investigações 
do caso, registrado no Plantão 
como estelionato. (Colaborou 
– Sarah BELLINE) 

Da REDAÇÃO 
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PANDEMIA

HB vai suspender visitas nas 
enfermarias a partir de hoje

O Hospital de Base de 
São José do Rio Preto divul-
gou nas redes sociais nes-
ta segunda-feira (10) que 
as visitas nas enfermarias 
estarão temporariamente 
suspensas a partir do dia 
11/01 (terça-feira). Segun-
do o hospital, o motivo da 
decisão é o aumento dos 
casos de Covid-19 nas últi-
mas semanas.

“Permanece autorizada a 
presença de visitantes em 
casos previstos pela lei (me-
nores de 18 anos, idosos e 
deficientes) ou aqueles em 
que a condição clínica do 
paciente justifique, desde 
que previamente avaliado 
e formalmente autorizado 
pelo enfermeiro da unidade 
de internação”, diz o comu-
nicado.

O HB também informou 

que permanecem liberadas, 
uma vez ao dia, as visitas 
nas UTIs, Semi UTI, Pronto 
Atendimento e Cuidados 
Paliativos. Vale ressaltar que 
é obrigatória a apresentação 
da carteira de vacinação 
contra Covid-19 com a imu-
nização completa.

Nesta segunda-feira 
(10), o Hospital da Criança 
e Maternidade também sus-
pendeu temporariamente as 
visitas na unidade.

Vinicius LIMA   
redacao@dhoje.com.br

HB suspende visitas até 
nas enfermarias a partir 
de hoje

Arquivo DHOJE

Pesquisa diz que 
84% dos pais vão 
vacinar os filhos

Uma pesquisa realizada 
pelo Seade (Sistema Esta-
dual de Análise de Dados 
e Estatísticas) revelou que 
84% dos responsáveis por 
crianças de a 5 a 11 anos 
pretendem vaciná-las contra 
a Covid-19. Os dados foram 
apresentados pelo diretor 
executivo Bruno Caetano, 
na reunião de Secretariado 
desta segunda-feira (10).

A pesquisa foi feita no 
último dia 6, com 1.127 
entrevistas por telefone com 
pais e mães de todas as 
regiões do estado. O estudo 
também levou em considera-
ção local de moradia (Grande 
São Paulo e interior), esco-
laridade e renda familiar dos 
pais, bem como adesão dos 
adultos à vacinação contra 
o coronavírus e perfil escolar 
das crianças.

Dentre os que pretendem 
vacinar os filhos, 87% resi-
dem na Grande São Paulo 
e 81% no interior. Segundo 
o Seade, a intenção de pro-
teger as crianças contra a 
Covid-19 está diretamente 
ligada à percepção sobre a 
importância da vacinação. 
99% dos que consideram 

a campanha importante 
pretendem vacinar os filhos.

A pesquisa aponta que 
a intenção de vacinar os 
filhos é maior entre as mu-
lheres (89%) do que entre 
os homens (76%). Pais e 
mães com esquema vacinal 
completo contra a Covid-19 
também são maioria – 91% 
dos que já tomaram a dose 
de reforço – entre os que 
pretendem levar os filhos aos 
postos de vacinação.

A adesão também é 
maior entre pais e mães 
com filhos matriculados na 
rede pública de ensino e 
atinge 91%, enquanto que 
o índice fica em 78% dos 
responsáveis por crianças 
matriculadas em escolas e 
creches particulares.

O levantamento do Se-
ade mostra ainda que 82% 
dos responsáveis por crian-
ças de 5 a 11 anos acham 
muito importante que os 
filhos sejam vacinados con-
tra o coronavírus. “O Seade 
é a agência de estatísticas 
do Estado de São Paulo que 
há mais de 40 anos produz 
dados sobre a população 
de São Paulo”, diz Bruno 
Caetano, Diretor Executivo 
do Seade.

Da REDAÇÃO
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Saúde reforça uso da telemedicina 
após funcionários serem afastados

A Secretaria de Saúde de 
Rio Preto divulgou uma nota 
nesta segunda-feira (10) pe-
dindo mais uma vez para que 
a população utilize o serviço 
de telemedicina. Segundo a 
nota, vários profissionais de 
saúde da rede pública tiveram 
que ser afastados por conta 
de Covid-19 e sintomas gri-
pais, o que tem prejudicado o 
atendimento presencial.

“A Secretaria Municipal de 
Saúde informa que o gran-
de aumento nos casos de 
síndromes respiratórias está 
ocasionando demanda acima 
do normal em suas unidades, 
gerando demora no atendi-
mento, principalmente nas 

UPAs 24 horas. A situação 
agravou-se com o excesso de 
afastamentos de funcionários, 
testados positivos para covid 
ou com sintomas gripais. A 
Saúde tem buscado soluções 
para melhorar o atendimento 
e recomenda que os pacientes 
utilizem as Unidades Básicas 
de Saúde, a telemedicina e 
procurem não só as UPAs e 
Unidades de Pronto Socorro, 
pois as filas estão imensas, 
com demora no atendimen-
to”, diz a nota.

Os telefones de contato 
para a Central Saúde de te-
lemedicina são 0800 7722 
123 e 0800 77 05870. O 
horário de funcionamento é 
de segunda a sexta, das 7h 
às 17h.

Vinicius LIMA 
Divulgação

CONTRA COVID

Plantão em Olímpia testa cerca de 
200 pessoas no fim de semana

Ampliando o atendimento 
a moradores com sintomas 
gripais leves, a Unidade de 
Saúde “Dr. Francisco Figueire-
do Filho”, do bairro São José 
em Olímpia, realizou plantão 
neste fim de semana. Se-
gundo balanço da secretaria 
de Saúde, foram registrados 
cerca de 200 atendimentos, 
entre sábado e domingo, dias 
8 e 9 de janeiro, sendo que 
todos os pacientes foram 
testados.

A iniciativa do plantão, que 
funcionou das 7h às 17h, 
teve o objetivo de promover 
avaliação e orientação dos 
moradores com sintomas de 
gripes e resfriados, fora do 
horário convencional, a fim de 
não gerar maior acúmulo de 

pessoas na Unidade de Pron-
to Atendimento 24 horas, que 
deve ser procurada em casos 
mais urgentes e por pacientes 
com sintomas mais graves.

O atendimento ocorreu por 
meio da distribuição de senha 
para triagem, organizando o 
fluxo na unidade e reduzindo 
o tempo de espera. De acordo 
com a equipe, o plantão foi 
bem aceito pelos moradores 
e a demanda será avaliada 
durante a semana para que, 
em caso de necessidade, seja 
novamente realizado.

Desde a última semana, 
quando foi identificado um 
aumento na procura pela 
UPA de síndromes gripais, 
o município adotou a es-
tratégia de liberar todas as 
UBS para atendimento sem 
agendamento. Com isso, os 
moradores podem procurar 
os locais, de segunda a sexta, 
das 7h às 17h.

O quadro de profissionais 
da UPA e o estoque de medi-
camentos também têm sido 
reforçados para garantir o 
atendimento. A Administração 
segue monitorando o quadro 
epidemiológico para tomar 
as providências de saúde 
necessárias.

Da REDAÇÃO

Plantão em Olímpia testa 
cerca de 200 pessoas no 
fim de semana
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COPINHA
Precisando do empate, 
Tanabi é derrotado e 

acaba eliminado

O Tanabi encerrou a sua 
participação na Copa 
São Paulo de Futebol 

Júnior nesta segunda-feira 
(10). Mesmo com a vantagem 
do empate para se classificar, 
o Índio da Noroeste não conse-
guiu segurar o Vila Nova-GO e 
foi superado por dois a zero, fi-
cando na 3ª posição do grupo.

O primeiro tempo foi equi-
librado, com o Tanabi criando 
a principal chance da partida 
aos 45 minutos com Rhurick 
saindo na cara do gol e finali-
zando para a defesa de Heitor.

Na segunda etapa, o Vila 
Nova abriu o placar logo aos 
três minutos. Depois de re-
cuperar a bola no campo de 
defesa, o time goiano lançou 
a bola para o ataque. O goleiro 
Kener acabou saindo do gol, 
mas não conseguiu cortar a 
bola, que sobrou para Saimon 
mandar para o fundo da rede.

O Índio da Noroeste tentou 

responder com chutes peri-
gosos de Ygor Max e Hugo 
Santana, mas o Vila Nova 
ampliou a vantagem aos 19 
minutos. Depois de receber 
um lançamento na ponta 
esquerda, Brener cortou para 
o meio e bateu rasteiro para 
marcar o segundo. O Vila Nova 
ainda teve o jogador Renan 
expulso depois de uma falta 
no meio-campo na reta final 
do jogo.

No outro jogo do grupo, o 
Guarani ficou no zero a zero 
com o Aquidauanense. Com 
isso, o Vila Nova encara o 
Bahia na segunda fase, en-
quanto o Bugre enfrenta o 
Votuporanguense.

Classificado para a próxima 
fase, o Mirassol teve o seu 
adversário definido. Com a 
vitória do Linense por um a 
zero diante do Atlético-MG, 
o Leão vai enfrentar o Galo. 
A FPF ainda não definiu as 
datas e horários dos jogos de 
mata-mata.

Vinicius LIMA

SÉRIE A3

Rio Preto fará treinos no 
Teixeirão nos próximos dias

Em ritmo de prepa-
ração para a estreia 
na Série A3 do Cam-
peonato Paulista, o 

Rio Preto fará os treinos dos 
próximos dias no Teixeirão, en-
quanto o sistema de drenagem 
do estádio Anísio Haddad passa 
por reparos.

“O sistema de drenagem do 
estádio danificou nos últimos 
dias e até que os reparos sejam 
feitos, o presidente do América 
Luiz Donizette Prieto nos cedeu 
gentilmente o campo para 
treinarmos. No último sábado 
nós já havíamos treinado no 
CT Bolão em Mirassol, mas não 
poderíamos ficar lá nos demais 
dias, pois o Tanabi está utilizan-
do para a Copinha”, afirmou 
o presidente do Jacaré, José 
Eduardo Rodrigues.

Essa não é a primeira vez 
que o Jacaré realiza treinos 
no campo do maior rival. Em 
2020, o Batatais sofreu uma 
interdição em seu estádio e 
decidiu mandar o jogo no Tei-
xeirão. Na ocasião, o Jacaré 
realizou treinos no campo do 
América visando aquela parti-
da. O jogo terminou em zero 
a zero.

Durante a primeira semana 

de treinos, o Rio Preto já sofreu 
o seu primeiro desfalque. O 
zagueiro Hebert Mineiro fatu-
rou a fíbula e necessitou ser 

Vinicius LIMA   
redacao@dhoje.com.br

TIME PRINCIPAL

Zagueiro Lucão, ex-
São Paulo, é o novo 
reforço do Mirassol 

O Mirassol continua se 
reforçando para o 
Campeonato Paulista 

2022. Nesta segunda-feira 
(10) o clube anunciou a con-
tratação de um reforço para a 
defesa. Trata-se do zagueiro 
Lucão, 25 anos, revelado pelo 
São Paulo. Além do Tricolor 
Paulista, o jogador já atuou 
pelo Estoril de Portugal, Goiás 
e CSA, seu último clube, onde 
foi capitão e disputou 55 jogos.

Outros reforços foram 

anunciados. O zagueiro Ednei, 
31 anos, também chegou ao 
Mirassol. Ele soma passagens 
por CRB, Atlético-GO, Vitória-
-BA, Cuiabá e Ponte Preta. 
Ainda na defesa, foi contratado 
o lateral direito Ivan, 29 anos, 
que jogou a Série B de 2021 
pelo Goiás. O zagueiro Thalis-
son, 23 anos, também se junta 
ao elenco depois de jogar pelo 
Vitória.

No ataque, as novidades 
são o atacante Claudinho, 21 
anos (ex-Cruzeiro) e Zeca, 24 
anos (ex-Londrina).

Vinicius LIMA

D
ivulgação

TIME PRINCIPAL

D
ivulgação

operado. Por outro lado, um 
novo zagueiro foi anunciado. Se 
trata de Bruno Miguel, 24 anos, 
que defendeu o esmeraldino na 

última temporada. Ele chega 
ao clube depois de atuar pelo 
FC Van da primeira divisão da 
Armênia.

Claúdio Lahos/ARQUIVO

Rio Preto treinou no Teixeirão em 2020

EDITAL 

TÊNIS

Santos confirma liderança 
e América se classifica

Com gols de muita 
categoria de Lucas 
Barbosa e Rwan 

Seco, o Santos venceu a Fer-
roviária na noite deste domin-
go, por 2 a 0, na Arena Fonte 
Luminosa, em Araraquara, 
e confirmou a liderança do 
Grupo 8 na primeira fase da 
52ª Copa São Paulo de Fu-
tebol Júnior. O América-MG 
também venceu e estará na 
segunda fase.

Com três vitórias em três 
jogos, o Santos encerrou a 
primeira fase com 100% de 
aproveitamento e na primeira 
posição da chave, com nove 
pontos ganhos. Enquanto 
a Ferroviária foi a vice-líder, 
com seis. Operário-PR e Ron-
doniense-RO se despediram 
sem pontuar.

Ambos os times estarão 
na segunda fase da compe-
tição. O Santos enfrentará o 
Chapadinha-MA, enquanto 
a Ferroviária terá pela frente 
o Nova Iguaçu-RJ. As datas, 
horários e locais das partidas 
ainda não foram oficializadas 
pela Federação Paulista de 
Futebol (FPF).

Com bola rolando, os 
meninos do Santos tiveram 
dificuldades para passar pela 
marcação da Ferroviária, mas 
ainda assim abriram o placar 
num lance de pura categoria 
de Lucas Barbosa. Aos 28 
minutos, ele invadiu a área 
e chutou colocado no ângulo 

oposto do goleiro.
Atrás no placar, a Ferro-

viária até buscou o empate, 
mas sofreu o segundo gol 
logo no início do segundo 
tempo. Aos três minutos, 
Rwan Seco recebeu bom 
passe, passou pelo goleiro 
e completou para as redes, 
deixando o Santos em situ-
ação ainda mais confortável 
na partida.

Com a vitória pratica-
mente garantida, o técnico 
santista, Elder Campos, usou 
o restante do segundo tempo 
para testar outros jogado-
res visando a sequência da 
competição, optando pela 
entrada de Pedrinho, Victor 
Michell, Rafael Moreira, Caio 
Henrique e Andrey Quintino.

Outras partidas
Ainda na noite deste do-

mingo, o América-MG venceu 
o São-Carlense, por 1 a 0, 
no estádio Luís Augusto de 
Oliveira, em São Carlos, e con-
firmou vaga na segunda fase. 
O adversário na sequência 
será o Athletico-PR, líder do 
Grupo 12.

No último jogo da noite, 
o Rondoniense-RO venceu o 
Operário-PR, por 3 a 0, na Are-
na Fonte Luminosa, em Arara-
quara, pelo Grupo 8. A dupla 
se despede da competição 
ainda na primeira fase, com os 
rondonienses em terceiro, com 
três pontos, e os paranaenses 
em último, sem pontuar.

Da REDAÇÃO

Djoko permanece na Austrália após 
vencer disputa judicial no país

O número um do mundo 
no tênis masculino, 
Novak Djokovic, pu-

blicou no Twitter uma foto sua 
treinando na Arena Rod Laver de 
Melbourne, horas após vencer 
uma disputa na Justiça nesta 
segunda-feira (10) para perma-
necer na Austrália.

A disputa sobre sua dispen-
sa médica para não cumprir as 
exigências de vacinação contra 
a Covid-19, no entanto, pode 
não ter acabado, uma vez que 
o governo australiano disse que 
ainda está considerando outra 
medida para deportá-lo.

“Estou satisfeito e grato que 
o juiz anulou o cancelamento do 
meu visto”, escreveu Djokovic no 
Twitter. “Apesar de tudo o que 
aconteceu, quero ficar e tentar 
competir no Aberto da Austrália.”

Mais cedo, o juiz Anthony 
Kelly concluiu que a decisão 
do governo federal australiano 
na semana passada de revogar 
o visto do tenista sérvio não 
era “razoável” e ordenou sua 
liberação.

“Novak está livre e apenas 
um momento atrás ele foi para 
a quadra de tênis treinar”, disse 
o irmão de Djokovic, Djordje, em 
coletiva de imprensa familiar em 

Belgrado. “Ele está lá para esta-
belecer outro recorde.”

Djokovic, que chegou à Aus-
trália na semana passada para 
tentar seu 21º título de Grand 
Slam no Aberto da Austrália, 
que começa dia 17 de janeiro, 
passou o dia nos escritórios de 
seus advogados.

Um porta-voz do ministro da 
Imigração, Alex Hawke, disse que 
o ministro avalia utilizar seu poder 
pessoal para revogar novamente 
o visto de Djokovic.

A batalha de Djokovic tem 
sido acompanhada de perto em 
todo mundo, criando tensões 
diplomáticas entre os governos 
de Canberra e Belgrado, e pro-
vocando um debate acalorado 
sobre as regras nacionais de 
vacinação na Austrália.

O presidente do Parlamento 
sérvio, Ivica Dacic, disse que está 
preocupado com a possibilidade 
de Hawke deportar Djokovic, 
uma medida que impediria a 
entrada do atleta de 34 anos no 
país por três anos.

“O processo deveria ter sido 
encerrado quando a corte deci-
diu a matéria”, afirmou Dacic, 
um ex-ministro de Relações 
Exteriores, ao canal de televisão 
sérvio Happy TV. “Isso desafia o 
bom senso.”

Kelly também ordenou que o 

Agência BRASIL

governo federal pague os custos 
legais de Djokovic, que passou 
vários dias detido em um hotel 
da Imigração, apontando que 
seus advogados argumentaram 
que “sua reputação pessoal e 
profissional e seus interesses 
econômicos podem ser direta-
mente afetados”.

As notícias da decisão foram 
recebidas com comemorações 
barulhentas, com cerca de 50 
torcedores batendo tambores 
e dançando, muitos deles en-
rolados na bandeira sérvia, do 
lado de fora do tribunal em 
Melbourne.

“Foi uma noite sem sono 
para a família”, afirmou o irmão 
de Djokovic, Djordje Djokovic, ao 
canal de televisão TV Prva, de 
Belgrado. “Novak mostrou sua 

perseverança e sua confiança em 
si mesmo. Ele mostrou que é um 
grande homem.”

No entanto, Djordje Djokovic 
afirmou que sua família ainda 
está preocupada com a possibi-
lidade de seu irmão ser detido e 
deportado da Austrália.

O tenista espanhol Rafael 
Nadal classificou o drama em 
torno de Djokovic, que marca 
os preparativos para o Aberto da 
Austrália como “um circo”.

“Embora eu concorde ou não 
com Djokovic em algumas coisas, 
a Justiça falou e disse que ele 
tem o direito de participar no 
Aberto da Austrália, e eu penso 
que essa é a decisão mais justa”, 
afirmou Nadal à rádio espanhola 
Onda Cero.
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ATEM – ASSOCIAÇÃO DO TRABALHADORES  
EM EDUCAÇÃO MUNICIPAL  

CNPJ: 20.216.042/0001-71  
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL 
EXTRAORDINÁRIA  

Em nome do Colegiado da Associação dos Trabalhadores em 
Educação Municipal, com CNPJ 20.216.042/0001-71 e denominado 
como ATEM, em conformidade com o Estatuto Social, convoca todo o 
quadro de sócios para a realização da Assembleia Geral 
Extraordinária no dia 12 de janeiro (sexta-feira) de 2021 a ser 
realizada na rua São Luiz, Nº353, Jardim Europa no município de São 
José do Rio Preto, às 18horas, em primeira chamada com número 
estabelecido em estatuto da entidade, e às 18horas e 30 minutos, em 
segunda chamada com qualquer número de sócios, com a seguinte 
pauta: 1). Autorizar a entidade ajuizar a ação judicial para garantir 
aos filiados das cidades de Potirendaba/SP, Bady Bassitt/SP e 
Nova Aliança/SP os direitos descritos na lei federal 11.738/2008; 
2). Autorizar a entidade ajuizar a ação judicial para garantir aos 
filiados da cidade de Potirendaba/SP o adicional noturno; 3). 
Autorizar a entidade ajuizar a ação judicial para a destinação de 
70% dos recursos do FUNDEB das cidades de Potirendaba/SP, 
Bady Bassitt/SP e Nova Aliança/SP para a Remuneração dos 
Profissionais da Educação. 

 

São José do Rio Preto, 10 de janeiro de 2021.   
Fabiano de Jesus   

 Presidente.    

STEFZA - SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS FERROVIÁRIAS DA Z. ARARAQUARENSE. 
ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 454 (ENCERRAMENTO E REGISTRO DE CHAPAS PARA 

 ASSEMBLÉIA GERAL  ELEITORAL DO ANO DE 2022 E ABERTURA DE PRAZO PARA IMPUGNAÇÕES) 

As 10:00 horas do dia 10/janeiro/2022, na sede do Sindicato dos Trabalhadores em Empresas Ferroviárias da Zona 
Araraquarense sito na R. Bernardino de Campos nº 3.039, sala 31, em S.José Rio Preto/SP e na presença dos diretores 
sindicais abaixo assinados (a diretora Suennia Resende Fraga Magela participou por vídeo conferência), foi informado 
pelo presidente da entidade que às 17:00 horas do dia 07 de janeiro de 2022 foi encerrado o prazo para inscrição de 
Chapas para concorrer ao pleito eleitoral que se dará no período de 02/março a 07/abril de 2022, nos termos do edital de 
convocação publicado no Diário Oficial da União em 30/12/2021, pág. 219.  Informou que foram apresentados 2 
requerimentos de inscrição de chapas, o primeiro apresentado por Osvaldo Pinto em 04/01/2022 e outro apresentado por 
José Carlos Schiavinato no dia 07/01/2022.  Logo após o encerramento, após as 17:00 horas do dia 07/01/2022, o 
presidente do Sindicato encaminhou a documentação ao advogado desta entidade, Celso P. Melo, para verificação da 
regularidade da documentação, o qual apresentou seu parecer no início desta reunião.  A respeito da primeira chapa 
apresentada, encabeçada por Osvaldo Pinto, o advogado informou que a documentação estava completa, atendendo as 
exigências do artigo 49 do Estatuto Social do STEFZA.  Em relação a chapa apresentada por José Carlos Schiavinato, 
consta diversas irregularidades, tais como falta de documentos, falta de ficha de qualificação dos candidatos, falta de 
candidatos em número suficiente para o preenchimento de todos os cargos, dentre outras irregularidades, não estando 
atendidas as exigências do artigo 49 do Estatuto do Sindicato.  Diante das explanações do advogado, o presidente do 
Sindicato encaminhou para votação dos presentes o pedido de registro da chapa apresentada por Osvaldo Pinto, o que 
foi aprovado por unanimidade dos presentes.  Prosseguindo, foi colocado em votação o pedido de registro da chapa 
apresentada por José Carlos Schiavinato, o que foi rejeitado por unanimidade dos presentes, ficando indeferido o pedido 
de registro da referida chapa, com base no artigo 51 do Estatuto Social do Sindicato.   Prosseguindo e em cumprimento 
dos artigos 52 e 53 do referido estatuto, o presidente faz constar na presente ata que foi aceito o requerimento de registro 
de apenas uma chapa para concorrer a referida eleição sindical, a qual tem a seguinte composição: 
Chapa 1: DIRETORES = Osvaldo Pinto (Diretor Presidente); Suennia Resende Fraga Magela (Diretora Vice-Presidente); 
Arthur Batista Soares (Diretor Financeiro); José Duvilio Roncalho (Diretor Secretário Geral); Carlos Renato da Silva Pivotto 
(Diretor Administrativo); Alex Calvo Sartorio (Diretor de Relações Sociais); Wendell Valentim Ramos Fraga (Diretor de 
Patrimônio);     Diretores Suplentes = David Pereira Amador, Cindy Lautter Cunha de Oliveira, Schilacci Naamã Rezende 
Honorato, Jonatas Peixoto da Silva Ferreira, Fabricio Tomé Mazzuco, Beone Borges de Oliveira, Delair Marcos de Oliveira;      
MEMBROS DO CONSELHO FISCAL = José Grifoni, Gildo de Camargo, Orlando Biffe;  Suplentes do Conselho Fiscal 
= Rubens Sanches, Gilberto José da Silva, José Carlos Falcone;    DELEGADOS REPRESENTANTES NA FEDERAÇÃO 
= Arthur Batista Soares e José Duvilio Roncalho;  Suplentes de Delegados Representantes na Federação = Suennia 
Resende Fraga Magela e Carlos Renato da Silva Pivotto; 
O Presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Empresas Ferroviárias da Zona Araraquarense, nos termos do seu 
Estatuto Social e especialmente dos artigos 52 e 53, determinou a publicação da presente ata no Diário Oficial para tornar 
pública a composição da chapa que se inscreveu para concorrer ao processo eleitoral de 2022 e também informar que 
está aberto o prazo para oferecimento de eventual impugnação no período de 12 a 14 e 17 a 18 de janeiro de 2022, no 
horário das 9:00 às 17:00 horas, na sede do Sindicato sito na R. Bernardino de Campos nº 3.039, sala 31, em São José 
do Rio Preto/SP.  A impugnação deverá ser apresentada por escrito, com apresentação clara dos motivos da impugnação 
e indicação de provas comprobatória dos fatos apontados.  Em obediência ao disposto no Estatuto deste Sindicato, foi 
lavrada a presente ata que segue assinada pelo Sr. Osvaldo Pinto, diretor Presidente, por mim, José Duvilio Roncalho, 
que lavrei a presente ata.                                           São José do Rio Preto, 10 de janeiro de 2022. 
 

Osvaldo Pinto      José Duvilio Roncalho 
 
Arthur Batista Soares   Carlos Renato da Silva Pivotto   Suennia Resende Fraga Magela 

RODOBENS CORPORATIVA S.A. 
CNPJ Nº 56.540.776/0001-59- NIRE 35.300.114.949

EXTRATO ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Data: 17.12.2021. Horário: 14 horas. Local: Avenida Bady Bassitt, 4717, Vila Imperial, CEP 15.015-700, São José do 
Rio Preto/SP. Presença: reuniram-se a totalidade dos membros que compõem o Conselho de Administração. Mesa: 
Waldemar Verdi Junior – Presidente; Marcio Anisio Haddad – Secretário. DELIBERAÇÕES: (1) Autorização à Diretoria 
para prestar fi anças, avais e outras garantias, direta ou indiretamente, como sócia ou acionista, no valor equivalente 
a até R$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais) cada uma, podendo, assim, a Diretoria assinar quaisquer papéis, 
contratos, aditamentos ou aditivos que se façam necessários ao atingimento da prestação da mais ampla garantia 
nas operações já referidas. Registro JUCESP: nº 1.695/22-8, em sessão de 04.01.2022.

RODOBENS S.A.
CNPJ Nº 59.981.829/0001-65- NIRE 35.300.005.007

EXTRATO ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Data: 23.12.2021. Horário: 9hs. Local: Avenida Murchid Homsi, nº 1404, Bloco A, 3º Andar, Vila Diniz, CEP 15013-
000, São José do Rio Preto-SP. Presença: reuniram-se os acionistas representando a totalidade do capital social. 
Deliberações: (1) Autorização à Diretoria para prestar fi anças, avais e outras garantias, direta ou indiretamente, como 
sócia ou acionista, no valor equivalente a até R$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais) cada uma, podendo, assim, 
a Diretoria assinar quaisquer papéis, contratos, aditamentos ou aditivos que se façam necessários ao atingimento da 
prestação da mais ampla garantia nas operações já referidas. Registro JUCESP: nº 480/22-8, em sessão de 03.01.2022.
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 

 

  A Diretoria Executiva do NOSSO GRÊMIO RECREATIVO E 
ESPORTIVO, nos termos dos artigo 19,  incisos I, III, V de seu 
Estatuto, CONVOCA os senhores associados para participarem da 
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, no dia  16.01.2022 às 
16:00 hs , a ser realizada presencialmente na sede do GRÊMIO 
RECREATIVO E ESPORTIVO, rua João Benhossi, 441, Estância Jockey 
Club, em São José do Rio Preto e virtualmente, em razão da 
pandemia, pelo aplicativo meet.google.com, link 
meet.google.com/tsd-jziy-nqd , instalada com quorum qualificado 
de metade mais um dos associados com direito à voto, em qualquer 
convocação e,  deliberações tomadas por maioria dos votos dos 
presentes sobre a seguinte ordem do dia: 

(I)  Aprovação  de proposta de venda/compra do imóvel (sede) e mobiliário 
existente no local pelo valor de R$ 380.000,00 (trezentos e oitenta mil reais); 

(II) Extinção NOSSO GRÊMIO RECREATIVO E ESPORTIVO/NOSSA ASSOCIAÇÃO 
RECREATIVA E ESPORTIVA; 

(III) Prestação de contas; 

(IV) Destinação do saldo/reserva de valores existentes após a liquidação/quitação 
dos itens I e II.  

   

 

São José do Rio Preto 28 de dezembro  de 2021. 

 

 

LUIZ PAULO FERNANDES DE OLIVEIRA 

Diretor Presidente 
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dos itens I e II.  

   

 

São José do Rio Preto 28 de dezembro  de 2021. 

 

 

LUIZ PAULO FERNANDES DE OLIVEIRA 

Diretor Presidente 

 

  

USE INTERMUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
CNPJ 51.860.773/0001-89

Rua Cleophas Bentran Silvente, 326 – Chácara Municipal – São José do Rio Preto -SP

RAFAEL GUSTAVO BERNARDO

Presidente da Comissão Executiva

Edital de convocação - Assembleia Geral Extraordinária - AGE

O Presidente da USE Intermunicipal de São José do Rio Preto convoca o Conselho 
Deliberativo, formado por um representante de cada uma das Instituições Unidas, para 
reunir-se em ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, no dia 22 de janeiro de 2022, 
às 09 horas, na sede da USERP, localizada na Rua Cleophas Beltran Silvente, 326, 
nesta cidade, a fim de deliberar sobre os seguintes assuntos:

  - Licenciamento para fins eleitorais do Presidente da Comissão Executiva Rafael 
Gustavo Bernardo;

 - Remanejamento dos titulares dos cargos da Comissão Executiva.

São José do Rio Preto-SP, 07 de Janeiro de 2022.

EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRA-
TO ADM 81/2019

PREGÃO PRESENCIAL Nº 73/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 103/2019
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MONTE APRAZÍVEL
CONTRATADA: GOMES & CAPARROZ LTDA – ME
CNPJ sob nº 18.063.226/0001-05
OBJETO: Prorrogar a vigência da prestação dos serviços de 
Orientação Social, por meio de profi ssional habilitado, com 
base no Art. 57, II, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas altera-
ções.
VIGÊNCIA: O prazo de vigência será contado da data de 
assinatura do presente Termo, fi cando o vencimento em 29 
de outubro de 2022, podendo ser prorrogado a critério da 
Administração.
VALOR GLOBAL: R$30.000,00 (trinta mil reais), sendo o 
valor mensal de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). 
Monte Aprazível, 29 de outubro de 2021.
MARCIO LUIZ MIGUEL – Prefeito Municipal

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
                                 CÉLIA APARECIDA FIAMENGHI DOS 
SANTOS MATOS, Prefeita Municipal de Mirassolândia, Esta-
do de São Paulo, no uso de suas atribuições legais que lhes 
foram conferidas por lei, CONVOCA o seguinte candidato (a) 
SIRLEIA DE OLIVEIRA N° de inscrição:1393333, no cargo 
de EDUCADOR INFANTIL, classifi cação:34 aprovado no 
Concurso Público Municipal nº 01/2019, para preenchimento 
de vagas disponíveis, a comparecerem no Departamento 
Pessoal desta Prefeitura, sito a Rua Antônio Batista Rodri-
gues, nº 364, Centro, no prazo de 3 (três) dias úteis a contar 
da data de publicação deste Edital, no horário das 12:00 às 
18:00 horas, para manifestar interesse na Contratação, para 
atender necessidades do município, pelo regime da C.L.T. 
(Consolidação das Leis do Trabalho).

Mirassolândia, 10 de Janeiro de 2.022

CÉLIA APARECIDA FIAMENGHI DOS SANTOS MATOS
Prefeita Municipal.

EDITAIS DE PROCLAMAS – Silvio Augusto Pellegrini de Oli-
veira, Ofi cial do 3º Cartório de Registro Civil Pessoas Naturais 
de São José Rio Preto, SP, faz saber que pretendem casar, 
apresentando os documentos exigidos pelo art. 1525 do Cód. 
Civil, os pretendentes:
1. ALEXANDRE ALVES FERREIRA e ANA PAULA 
BONGIOVANNI, sendo ELE fi lho de JOÃO ALVES FERREIRA 
e de TEREZINHA SIVIERI FERREIRA e ELA fi lha de CARLOS 
ALBERTO AFONSO BONGIOVANNI e de MARLI DE FATIMA 
BONGIOVANNI;
2. RICARDO HENRIQUE AMARAL e THAMIRES DULI-
ZIA MACIEL, sendo ELE fi lho de OSMAR OLIVEIRA AMARAL e 
de JANE ZARA DE BARROS AMARAL e ELA fi lha de RINALDO 
MACIEL e de RITA DE CÁSSIA DULIZIA MACIEL;
3. MATEUS JESSÉ DE SOUZA AZEVEDO e ALINE 
BATISTA ESTEVO, sendo ELE fi lho de JOSÉ PINHEIRO DE 
AZEVEDO e de MARLENE DE SOUZA AZEVEDO e ELA fi lha 
de WLADEMIR VIEIRA ESTEVO e de MARIA APARECIDA BA-
TISTA ESTEVO;
4. MAURICIO DE ALMEIDA CARDIN e ALEXIA VELLO 
POLEGATO, sendo ELE fi lho de EVANDRO CARDIN e de ANA 
LUCIA DE ALMEIDA CARDIN e ELA fi lha de MARCOS ANTO-
NIO CAMACHO POLEGATO e de ELIANA CRISTINA VELLO 
POLEGATO;
; brasileiros, residentes neste 3º subdistrito. Se alguém souber 
de algum impedimento, oponha-o em Cartório (R. São Paulo, 
2200 – Tel: 3202-9090). 08/01/2022.
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Renata Comunale Aleixo
Oficial
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__________________________________________________________________________________
EDITAL DE PROCLAMAS

Renata Comunale Aleixo, Oficial do Registro Civil das Pessoas Naturais do Distrito de Engenheiro 
Schmidt, Município e Comarca de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, República Federativa do Brasil. Faz 
saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos de habilitação exigidos pelo artigo 1525 do Código 
Civil.

BRUNO DE OLIVEIRA RODRIGUES e ISABELLA ALBERTINA SANGERUCI. Ele, brasileiro, 
natural de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, nascido aos vinte e oito (28) de abril de um mil novecentos e 
oitenta e nove (1989), com trinta  e dois (32) anos de idade, empresario, solteiro, filho de de dona MARGARETE 
DE OLIVEIRA RODRIGUES. Ela, brasileira, natural de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, nascida aos  
trinta (30) de novembro de um mil novecentos e oitenta e nove (1989), com trinta  e dois (32) anos de idade, auxiliar 
compras, solteira, filha de JOSÉ SANGERUCI e de dona VALCIRA CICUTO.

Conversão de União Estável em Casamento.

Pelo que lavro e publico o presente, para que se alguém souber de algum impedimento, oponha-o nos termos 
da lei e para fins de direito

São José do Rio Preto - SP, oito (08) de janeiro de dois mil e vinte e dois (2022).
Renata Comunale Aleixo
Oficial
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EDITAL DE PROCLAMAS

Renata Comunale Aleixo, Oficial do Registro Civil das Pessoas Naturais do Distrito de Engenheiro 
Schmidt, Município e Comarca de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, República Federativa do Brasil. Faz 
saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos de habilitação exigidos pelo artigo 1525 do Código 
Civil.

DANIEL RODRIGO MARQUEZ e NAYÁ CRISTINA VIANNA DE MATOS. Ele, brasileiro, natural 
de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, nascido aos quatorze (14) de agosto de um mil novecentos e noventa 
(1990), com trinta  e um (31) anos de idade, autônamo, solteiro, filho de FRANCISCO ROBERTO MARQUEZ e de 
dona CECILIA BORTOLETTI MARQUEZ. Ela, brasileira, natural de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, 
nascida aos  dois (02) de fevereiro de um mil novecentos e noventa e dois (1992), com vinte  e nove (29) anos de 
idade, porteira, solteira, filha de MARCO ANTONIO DE MATOS e de dona ELISABETH MARQUES VIANNA.

Pelo que lavro e publico o presente, para que se alguém souber de algum impedimento, oponha-o nos termos 
da lei e para fins de direito

São José do Rio Preto - SP, oito (08) de janeiro de dois mil e vinte e dois (2022).
Renata Comunale Aleixo
Oficial
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Schmidt, Município e Comarca de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, República Federativa do Brasil. Faz 
saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos de habilitação exigidos pelo artigo 1525 do Código 
Civil.

DELAIR DELGADO e DAYANE ELLEN GUIDUGLI DA SILVA. Ele, brasileiro, natural de Américo 
de Campos, Estado de São Paulo, nascido aos dezessete (17) de abril de um mil novecentos e setenta e quatro 
(1974), com quarenta  e sete (47) anos de idade, motorista de coletivo, divorciado, filho de NELSON DELGADO e 
de dona APARECIDA DA GRAÇA DELGADO. Ela, brasileira, natural de São José do Rio Preto, Estado de São 
Paulo, nascida aos  vinte (20) de outubro de um mil novecentos e oitenta e seis (1986), com trinta  e cinco (35) anos 
de idade, autônoma, solteira, filha de SEBASTIÃO PEREIRA DA SILVA e de dona ANA MARIA GUIDUGLI DA 
SILVA.

Pelo que lavro e publico o presente, para que se alguém souber de algum impedimento, oponha-o nos termos 
da lei e para fins de direito

São José do Rio Preto - SP, oito (08) de janeiro de dois mil e vinte e dois (2022).
Renata Comunale Aleixo
Oficial
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Schmidt, Município e Comarca de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, República Federativa do Brasil. Faz 
saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos de habilitação exigidos pelo artigo 1525 do Código 
Civil.

TIAGO BATISTA DE SOUZA e LUANA FERNANDES ALVES PEREIRA NOGUEIRA. Ele, 
brasileiro, natural de Janaúba, Estado de Minas Gerais, nascido aos nove (09) de maio de um mil novecentos e 
noventa e nove (1999), com vinte  e dois (22) anos de idade, ajudante de obras, solteiro, filho de JOSÉ 
APARECIDO GONÇALVES DE SOUZA e de dona MARIA BATISTA DO NASCIMENTO. Ela, brasileira, 
natural de Três Lagoas, Estado de Mato Grosso do Sul, nascida aos  doze (12) de agosto de dois mil e três (2003), 
com dezoito (18) anos de idade, do lar, solteira, filha de GILSON DE ANDRADE NOGUEIRA e de dona LILIANE 
FERNANDES ALVES PEREIRA SANTANA.

Pelo que lavro e publico o presente, para que se alguém souber de algum impedimento, oponha-o nos termos 
da lei e para fins de direito

São José do Rio Preto - SP, oito (08) de janeiro de dois mil e vinte e dois (2022).
Renata Comunale Aleixo
Oficial
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Roberto
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MARIANGELA Del Campo 
Maset está retornando com 
sua família de mini temporada 
de férias, na cidade maravilho-
sa, Rio de Janeiro.

A CARDIOLOGISTA Dr. 
Eliana Migliorini Mustafa não 
deixou seu aniversário passar 
em brancas nuvens, no último 
dia 05 de janeiro. Festejou a 
data com uma reunião íntima. 
Da coluna, parabéns!

SOPHIA SAKAKIBARA 
Capello zarpou para Orlando 
(EUA), para cursar Neuro-
ciência. Os papais, Sinara 
Sakakibara e o Dr. Aparecido 
Donizete Capello já estão com 
saudades.

CARLOS ROMANI, promo-
tor de justiça, assumiu idade 
nova, no último dia 04, sendo 
paparicado pelos familiares e 
amigos.

O EMPRESÁRIO EDMAR 
Rocha, ao lado de Nayara Fai-
tarone Rocha e da linda fi lha, 
comemorou mais um aniver-
sário com alguns familiares, 
na noite da última sexta-feira.  

O MÉDICO, Dr. Toufi c Anbar 
Neto e o empresário Álvaro 
Luiz Estrella, foram os aniver-
sariantes de ontem, receben-
do os cumprimentos de sua 
imensa legião de amigos e 
de familiares. Aquele abraço! 

Detalhes
não tão pequenos...

Projeto de Fabiano
Fabiano Hayasaki, requisitado 
a r qu i t e t o  r i o - p r e t ense , 
pr incipalmente de vár ios 
jogadores, entre eles, Gabriel 
Jesus, Lucas Leiva, Willian 
Bgod, etc.. foi contratado por 
um dos principais jogadores 
do São Paulo F.C., o meia 
Igor Gomes, que é de Rio 
Preto, para definir uma obra 
na residência da família, no 
Condomínio Quinta do Golfe 
Jardins.    

Tel. (17) 3233-4888

Agora é ofi cial!
P r ime i r o  show  au to r a l . 
O badalado point da noite 
paulistana “Legends Music & 
Bar”, na Vila Madalena, São 
Paulo, apresenta o show da 
cantora Nat Guareschi, no 
próximo dia 05 de fevereiro, 
a partir das 22 horas. Nat 
Guareschi, é filha do empresário 
e pecuarista Osmair Guareschi 
e Neide. É só alegria para os 
papais babão.

DiáriodoBob
Abro o meu Diário de hoje com otimismo. Fé. Que não costuma “faia”. Vamos acreditar que os 

próximos tempos serão bons para aqueles que conseguem juntar forças para subir a montanhas, 
como assegura o mestre Gaudêncio, que complementa “Somente aqueles que se arriscam a ir 
longe, sabem até onde podem chegar”. Viver é melhor que sonhar. Viveremos momentos tensos 
e intensos. O ano promete emoções. É um ano eleitoral. É claro que ainda veremos baixarias, 
mentiras e disse-que-disse. O país clama por temperança e bom senso. Pra não perder o fio 
da meada. Desde o dia 1º de janeiro de 2022, o salário mínimo em todo o território nacional 
passou a ser de R$ 1.212,00 por mês, fixado pela Medida Provisória nº1.091/2021. Em con-
sequência, o valor diário do salário mínimo passou a ser de R$ 40,40 e o valor horário de R$ 
5,51. Por onde anda. No círculo político muitos estão questionando o porquê do desapareci-
mento do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso de cena. Agora descobriu-se: ele está se 
recuperando de uma doença chamada herpes-zóster, que causa lesões na pele, além de dores 
agudas que impedem de realizações de tarefas rotineiras como tomar banho, caminhar e se 
vestir. Esta doença é causada pela reativação do vírus da catapora, que permanece incubado 
em algum nervo por anos, que ressurge em algum momento principalmente quando se tem baixa 
imunidade, sobretudo em idosos que são os mais acometidos. FHC tem 90 anos. “Plivacidade 
e Espelança”. O vídeo da bebê Alice, de dois anos, contracenando com a veterana Fernanda 
Montenegro no comercial do banco Itaú já ultrapassou as 53 milhões de visualizações no You-
tube. A menina ficou famosa na internet pela boa dicção e por pronunciar palavras difíceis. 
Pra quem não sabe, o uso de imagem de crianças na internet, especialmente nas redes sociais, 
para documentar aspectos da vida dos filhos, experiências da maternidade ou paternidade, tem 
levantado questionamentos. Sobre o tema é preciso deixar claro: criança em comercial: pode? 
Em regra, crianças de até 12 anos não podem trabalhar, mas existem normas que admitem o 
trabalho quando se trata de manifestação artística, como em comerciais, novelas, filmes e outros. 
Para tanto é preciso que seus pais ou responsáveis concordem e pleiteiem uma autorização do 
Juízo da Infância e Juventude, que será responsável pela verificação de compatibilidade concreta 
entre as condições de trabalho daquela criança e a preservação de seus direitos fundamentais. 
Que fique bem claro! Enquanto os carros e motos tiveram aumento médio de 30% no valor do 
IPVA. Helicópteros e jatos de luxo seguem sem pagar imposto. (Esta coluna é publicada com 
exclusividade para o jornal DHOJE às terças, quintas e sábados) Ponto e basta!

henriforne@gmail.com

C/ Luizinho BUENO 

GolpedeMestre  
UBER NO INICIO: ÁGUA GRÁTIS, DOCES, BOMBOM E WI-FI. HOJE: 
TORCER QUE ALGUÉM ACEITE A CORRIDA. Sorria, beba muita água e seja feliz!

Daniel e Carlinha Noronha Kaiser Randig, e os fi lhos, 
que residem em Dubai, passaram as festas de fi nal 
de ano e estão aproveitando as férias em Rio Preto, 
para a alegria da empresária Sueli Noronha Kaiser e 

familiares

Victor Miranda, Fred Tonelli e Hugo Pastel, sócios, 
comemoram o sucesso do badalado almoço e show 

no Villa Conte. Foto Luizinho Bueno

André Cedeia, 
empresário, em 

badalado almoço 
no Villa Conte, 
fotografado por 
Luizinho Bueno

Fique sabendo...
A empresária Deolanda, do 
Orquidário de Rio Preto, está 
realizando até o próximo dia 
15, o Festival de Férias, com 
preços promocionais. Essa é 
umna feira especial, com muita 
variedade de orquídeas e preços 
atrativos. Com brinquedo para 
as crianças e um espaço para 
café e lanches. Oferecendo 
tranquilidade para que os 
visitantes possam compartilhar 
do espaço e apreciar a beleza 
natural das flores no Orquidário 
Rio Preto, na Vila Azul.  

Posso perguntar?
Será que o patrão pode me 
obrigar a voltar ao trabalho 
presencial? Será que ele 
pode exigir o comprovante de 
vacinação contra a covid-19? 
Será que ele pode impor o uso 
da máscara de proteção? Essas 
e outras dúvidas passam pela 
cabeça de muitos trabalhadores 
que estão voltando às empresas 
presencialmente. Repostas.

VENDA E MANUTENÇO DE ROÇADEIRAS, 
SOPRADORES, MOTOSSERRAS, MOTOPODAS E 
PULVERIZADORES, ALÉM DA VENDA DE EPIS

(EQUIPAMENTO DE PROTEÇO INDIVIDUAL,/
SINALIZAÇO E FERRAMENTAS

            Seguimentos industriais  -  construção civil  -   florestas e jardins 
Avenida Governador Adhemar Pereira de Barros, 1370/ Mançor Daud (fone 3238-3359)


