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ADIN NO TRIBUNAL

Relatora vota favorável à extinção de
cargos apadrinhados na prefeitura
Zé RAFAEL

WEILERS

A organização
da São Paulo
Football League divulgou
a formação
dos grupos e
o calendário
de jogos para
a competição
estadual de futebol americano. O Rio Preto
Weilers, campeão em 2017
e 2019, volta a
jogar contra o
Ocelots FA. no
dia 13/03 em
casa.
Pág.A6

Com menos
um, Santos
segura o Inter
e consegue o
empate
Pág. A6

Palmeiras
vence a Ponte
e com seis
pontos é lider
do Paulista
Pág. A6

JACARÉ

Divulgação

O Tribunal de Justiça reverteu nesta semana a decisão de primeira
instância e anulou
a expulsão do ex-presidente do Rio
Preto Esporte Clube, Vergílio Dalla
Pria Neto. Pág.A6

Escola municipal tem 48 aprovados na Etec

Pág. A2

Com voto favorável da desembargadora Luciana Bresciani
a Ação Direta de Inconstitucionalidade (Adin) apresentada
pelo Psol (Partido Socialismo
e Liberdade) contra leis que
criaram cargos comissionados
e gratificações na Prefeitura
de Rio Preto será analisada na
próxima quarta-feira, 2. Luciana
é relatora da ação apresentada
pelo Psol e foi a única a votar
nesta quarta-feira A decisão
final sobre a ação será tomada
na próxima quarta-feira, com
votos de 25 desembargadores
do Órgão Especial do TJ. Pág.A3

Governo ameniza;
conselheiro mostra
estudo sobre rombo
da Riopretoprev
Em audiência na Câmara
ontem, o superintendente do
Regime Próprio da Previdência
Municipal de Rio Preto (Riopretoprev), Jair Moretti, amenizou
as críticas em relação ao déficit nas contas da autarquia. Já
o conselheiro da Riopretoprev,
Carlos Henrique, rebateu as
informações e apresentou
números de uma auditoria
independente que revela R$
1,8 bi de rombo.
Pág.A3
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Rio Preto tem boom
de mortes por Covid
na última semana
Pág. A5

Região abrirá 40
leitos e HB suspende
cirurgias eletivas
Pág. A5

Deic apreende
jovem envolvido
em briga de
gangues rivais
entre bairros
Pág. A4

GCM prende
dupla com
produtos
furtados de
residência
Pág. A4
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ARTIGO

Trabalhar
para comer
Desde o início de minha
carreira na agroindústria, nos
idos dos anos 1960, sempre
pensei que o grande desafio
futuro do setor seria conciliar
a segurança alimentar e a preservação ambiental. Constato
que este amanhã de minhas
preocupações na juventude
chegou de modo mais rápido
e contundente. O Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC), em
seu mais recente relatório,
aponta que “a agricultura, a
silvicultura e outros tipos de
uso do solo representam 23% das emissões humanas de
gases do efeito estufa”.
É fundamental, portanto, adotar medidas eficazes e
rápidas para reduzir o impacto ambiental da produção de
alimentos e outros produtos agropecuários. Nesse sentido, o
Brasil tem sido um dos protagonistas, pois nosso meio rural
aumentou a produtividade nos últimos 40 anos, produzindo
muito mais em áreas proporcionalmente cada vez menores.
Além disso, grandes porções de matas nativas e mananciais hídricos são preservados dentro das propriedades. O
RenovaBio, programa avançado em termos de créditos de
carbono, e o potencial do mercado de títulos verdes são
outras contribuições do setor.
Por outro lado, um dado do relatório do IPCC desperta
particular apreensão: um terço da comida produzida no
mundo é desperdiçado, por diferentes causas, inclusive
em países desenvolvidos e, de modo mais acentuado,
nas nações em desenvolvimento. Solucionar o problema
diminuiria muito as emissões de gases do efeito estufa e
melhoraria a segurança alimentar. Então, fui verificar como
acontecem tais perdas. De acordo com a Organização das
Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO),
54% dos desperdícios ocorrem na manipulação pós-colheita
e a armazenagem. Os outros 46%, nas etapas de processamento, distribuição e consumo.
Em nosso país, a situação também é grave. Segundo a
Embrapa (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária),
das 140 milhões de toneladas de alimentos que produzimos
por ano, 26 milhões são desperdiçadas. Recente estudo
da Universidade Federal de São Carlos (Ufscar) mostra que
40% das perdas ocorrem na distribuição após o processamento. Dados recentes do IBGE demonstram que a comida
desperdiçada no Brasil seria suficiente para suprir os mais
de 10 milhões de pessoas hoje afetadas pela insegurança
alimentar, agravada pela pandemia da Covid-19. Perdas
pelo caminho chegam a 50% no transporte rodoviário,
devido à precariedade das estradas e a demora para que
as cargas cheguem aos locais de distribuição.
A essa questão da logística, acrescento alerta do estudo
Impactos das Mudanças Climáticas na Produção Agrícola
Brasileira, realizado em conjunto pela Embrapa, Universidade de Campinas (Unicamp), Instituto Nacional de Pesquisa
Espacial (INPE) e Banco Mundial. O trabalho, divulgado
em 2013, mostrou que o enfrentamento do problema no
Brasil exigia elevar de modo expressivo a produtividade das
lavouras e pastagens, bem como reduzir o desmatamento.
Também alertou que o aquecimento terrestre prejudicará
muito a agricultura, devido a fatores como redução da
quantidade do fluxo de água, afetando a irrigação, aumento
da aridez, degradação da terra e desertificação.
Fizemos parte da lição de casa necessária: nos últimos
40 anos, nossa área plantada expandiu-se em 33%, mas a
produção agrícola teve crescimento de 386%, com enorme
ganho de produtividade, revela a Companhia Nacional de
Abastecimento (Conab). Ademais, avançamos na produção
de biocombustíveis, em especial o etanol, e bioenergia, contribuições importantes do setor rural à redução dos gases
de efeito estufa. Agora, além de dar continuidade a essas
iniciativas, urge investir em infraestrutura de transportes,
logística e armazenamento, para reduzir o desperdício. Também é premente estancar o desmatamento, que, segundo
o Climate Watch, plataforma do World Resources Institute,
responde por 44% da emissão de gases de efeito estufa
no País.
Em 2050, conforme projeções das Nações Unidas, a
população mundial deverá ser superior a nove bilhões de
habitantes. Objetivando produzir comida em quantidade
suficiente para suprir essa demanda, não podem mais
ser adiadas medidas que garantam a sustentabilidade da
agropecuária, estanquem o desperdício e protejam o setor
das consequências gerais da degradação ambiental. O
desafio é grande. Mais do que nunca, a humanidade terá
de trabalhar muito para comer.
*João Guilherme Sabino Ometto é engenheiro
(Escola de Engenharia de São Carlos - EESC/USP),
empresário e membro da Academia Nacional de Agricultura (ANA).
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DA ETEC

Escola municipal tem
48 alunos aprovados

Da REDAÇÃO
redacao@dhoje.com.br

No último vestibulinho da
ETEC – Escola Técnica Philadelpho Gouvêa Netto -, 48
alunos da Escola Municipal
Darcy Ribeiro, no bairro Santo
Antônio, foram aprovados.
Trinta deles foram convocados
na primeira chamada.
Os alunos, concluintes do
9º ano, estudaram para a
prova através de um cursinho
preparatório oferecido pela
escola no contraturno escolar,
direcionado aos estudantes
que manifestaram interesse.
Segundo a coordenadora
pedagógica da EM Darcy
Ribeiro Raphaella Freitas Petkovic de Carvalho Pereira, o
índice de aprovação é reflexo
do esforço conjunto da gestão
e professores da unidade.
“Certamente, este cursinho da ETEC será um dos

projetos em continuidade na
nossa escola no ano de 2022,
que contará com nosso corpo
docente altamente qualificado atuando com os alunos”,
afirma.
Raphaella conta que o
interesse dos alunos pela instituição surgiu após uma visita
da turma às instalações da
ETEC. “A visita despertou o interesse em muitos deles pelos
cursos, motivando-os a fazer a
inscrição no processo seletivo
e nós os ajudamos em todas as
etapas desse processo”.
Escola Técnica Estadual
(ETEC) é um programa do governo de São Paulo que forma
profissionais em nível técnico.
A forma como funciona a ETEC
é direcionada para essa formação, com cursos em diversas
áreas: Recursos Humanos,
Administração, Contabilidade,
Enfermagem, Mecânica etc.,

Divulgação

sempre na modalidade de
ensino técnico, ou seja, sem
o grau de nível superior. É
preciso ter concluído o ensino
médio para se candidatar à

ETEC.
Do total de 270 alunos que
estavam aptos a fazer a prova,
100 se inscreveram e quase
metade foi aprovada.

FAMERP

Lista de aprovados tem 22
vestibulandos de Rio Preto
Orientações

Da REDAÇÃO

A Faculdade de Medicina
de Rio Preto (Famerp) divulgou
nesta terça-feira (25) a lista
de aprovados no Vestibular
2022. No total, 13.929 inscritos disputaram as 160 vagas
para os cursos de Medicina,
Enfermagem e Psicologia. Dos
candidatos aprovados 22 são
de Rio Preto.
O vestibular para o curso de
graduação em Medicina, que
disponibiliza 80 vagas, segue
sendo um dos mais procurados do País. Foram 13.105
inscrições, o que representa
uma relação de 164 candidatos por vaga. Para o curso de
Psicologia foram 554 inscritos
(20 vagas), e Enfermagem 270
(60 vagas).

Diferente dos outros anos,
os estudantes devem efetuar
a matrícula nesta quinta-feira
(27) de forma remota via e-mail:
matricula2022@famerp.br.
Os documentos como CPF,
RG, Histórico Escolar e Título
de Eleitor devem ser encaminhados de forma digitalizada.
Para ver a lista completa de
documentos basta acessar o
edital da Famerp.
Outras seis convocações
também estão previstas: uma
para 31 de janeiro; quatro para
fevereiro, nos dias 4, 10, 16 e
22 e mais uma para 7 de março. A confirmação de interesse
por vaga ficará disponível de 10
a 20 de março. A relação dos
candidatos que fizerem as ma-

nifestações será utilizada para
as chamadas seguintes.
As últimas chamadas do
vestibular serão realizadas em
23 e 28 de março e no dia 1º
de abril. O início das aulas está
previsto para o dia 7 de março
de 2022.
A instituição de ensino adota
política de cotas para estudantes que fizeram os ensinos Fundamental e Médio integralmente
em escolas públicas. Dentro
do percentual, há reserva para
pretos, pardos e indígenas.
Medicina: 80 vagas, sendo
dez para estudantes de escolas
públicas (independente de etnia) e seis para autodeclarados
pretos, pardos e indígenas.
Do total de aprovados, seis
estudantes se autodeclararam
pretos, pardos ou indígenas e

dez oriundos de escolas públicas.
Enfermagem: 60 vagas,
sendo oito para estudantes
de escolas públicas (independente de etnia) e quatro para
autodeclarados pretos, pardos
e indígenas.
Do total de aprovados, cinco
estudantes se autodeclararam
pretos, pardos ou indígenas
e sete oriundos de escolas
públicas.
Psicologia: 20 vagas, sendo
quatro para estudantes de escolas públicas (independente
de etnia) e um para autodeclarados pretos, pardos e
indígenas.
Do total de aprovados, um
estudante se autodeclarou
preto, pardo ou indígena e três
oriundos de escolas públicas.

EDUCAÇÃO

Bolsonaro dá 33% de reajuste a professores
Raphael FERRARI

O presidente Jair Bolsonaro anunciou na tarde desta
quinta-feira, 27, pelo Twitter,
reajuste de 33,24% no piso
salarial dos professores da
educação básica. “É com satisfação que anunciamos para
os professores da educação
básica um reajuste de 33,24%
do piso salarial. Esse é o maior
aumento já concedido pelo

governo federal , desde o surgimento da Lei do Piso”, afirmou.
O aumento leva em consideração o valor, por aluno, pela
variação da inflação nos últimos dois anos, conforme prevê
a Lei do Magistério. Segundo o
presidente, mais de 1,7 milhão
de professores de estados e
municípios, que lecionam para
mais de 38 milhões de alunos
nas escolas públicas, serão
beneficiados.
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TRABALHO

Balcão de Empregos oferece 593 vagas
Vinicius LIMA

O Balcão de Empregos de
São José do Rio Preto fechou
esta quinta-feira (27) oferecendo 593 oportunidades de
trabalho. As principais delas
são: vendedor (51), atendente
(19), pedreiro (16), telemarketing (11), professor (11), corretor de seguros (10), auxiliar
de vidraceiro (10), auxiliar de
cozinha (10), entre outras.

Cidades da região e Distrito onde circulam o DHOJE:
São José do Rio Preto, Bady Bassitt, Cedral, Guapiaçu,
Mendonça, Mirassol, Mirassolândia, Monte Aprazível, Nova
Granada, Olímpia, Potirendaba, Tanabi, Ubarana, Uchôa
Diretor-Presidente: Edson Paz

Há também oportunidades
de estágio. As vagas são para:
pedagogia (8), ensino médio
(7), vendas (5), administrativo (5), letras (2), informática
para os negócios (2), biologia
(1), física (1), geografia (1),
história (1), matemática (1),
química (1), departamento
contábil (1), engenharia civil
(1), T.I. (1), recursos humanos
(1) e segurança no trabalho
(1).

Interessados podem consultar o site www.riopreto.
sp.gov.br/balcaoempregos,
disponível gratuitamente para
acessado via computadores,
tabletes e smartphones conectados à internet.
Quem preferir pode procurar atendimento presencial no
Balcão de Empregos no Poupatempo ou na Prefeitura Regional Norte. Mais informações
pelo telefone: 3211 4950.
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Redação: (17) 3363-0113
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Relatora é favorável à extinção de
cargos comissionados da prefeitura

Raphael FERRARI
redacao@dhoje.com.br

Com voto favorável da
desembargadora Luciana
Bresciani a Ação Direta de
Inconstitucionalidade (Adin)
apresentada pelo Psol (Partido Socialismo e Liberdade)
contra leis que criaram cargos
comissionados e gratificações
na Prefeitura de Rio Preto será
analisada na próxima quarta-feira, 2.
Luciana é relatora da ação
apresentada pelo Psol e foi a
única a votar nesta quarta-feira, 26, no julgamento que
analisa a legalidade de ao menos 160 cargos comissionados, 195 funções gratificadas,
todos eles de livre nomeação
e que não exigiram concurso
público, são chamados de
“apadrinhados”.
O julgamento ocorreu de
forma virtual e o voto de desembargadora foi no sentido
de dar procedência parcial na

ação. Foi estipulado prazo de
120 dias para eventual cumprimento da decisão. Não houve
votação dos demais membros
do Tribunal de Justiça já que a
sessão foi suspensa após pedido de vista do desembargador
Torres Carvalho. A decisão final
sobre a ação será tomada na
próxima quarta-feira, com votos de 25 desembargadores do
Órgão Especial do TJ.
Em setembro de 2021
parecer do Ministério Público
assinado pelo subprocurador-Geral da Justiça, Wallace Paiva
Martins Júnior, recomendou
a extinção de 168 cargos
comissionados, 195 funções
gratificadas e recomenda que
a Adin apresentada pelo Psol
fosse seja julgada parcialmente
procedente.
Em relação aos cargos
comissionados, o MP destaca
que “por se tratar de cargos
com atribuições genéricas, indeterminadas ou operacionais
e ordinárias, não se exige nível

escolar superior, portanto, o
preenchimento da vaga deve
ocorrer mediante aprovação
em concurso público de provas
ou de provas e títulos.”
Atualmente, nesta situação
de cargos comissionados, existem 42 de Chefe de Coordenadoria (R$ 5,3 mil cada); 64
cargos de Chefe de Divisão (R$
3,5 mil cada); 20 de Assessor
de Secretaria (R$ 8,9 mil cada)
e 42 cargos de Assessor Especial (R$ 7,4 mil cada). Por mês,
todos esses cargos somam
R$ 935,4 mil de gasto para a
Prefeitura.
Sobre as funções gratificadas, o MP defende a extinção
alegando que “pelas descrições
das atribuições, não se trata
de um encargo adicional”. São
46 postos ocupados por servidores efetivos que recebem
gratificação de R$2,4 mil pela
função. Por mês, estes postos
representam R$ 110 mil no
orçamento do Executivo.
Na ação, o Psol também

RIOPRETOPREV

Prefeitura ameniza rombo;
conselheiro classifica como
‘maior imobiliária de Rio Preto’
Divulgação

Raphael FERRARI

O superintendente do Regime Próprio da Previdência
Municipal de Rio Preto (Riopretoprev), Jair Moretti, amenizou
as críticas em relação ao déficit
nas contas da autarquia responsável pelo pagamento de
aposentadorias e pensões dos
servidores públicos do município. Durante audiência pública
na noite desta quinta-feira 27,
na Câmara Municipal, ele rebateu informações de um estudo
independente contratado por
conselheiros da autarquia que
aponta um rombo de R$1,8
bilhão.
O superintendente afirmou
que o valor calculado pelo governo municipal é de R$ 1,5
bilhão e trouxe dados para
demonstrar que o município
tem condições de honrar com
pagamentos futuros.
Moretti fez um comparativo
em relação ao déficit do passado com o orçamento líquido
da Prefeitura. Segundo ele,
em 2005, quatro anos após
sua criação, a Riopretoprev
tinha um déficit nas contas
no valor de R$ 357 milhões,
no entanto, o orçamento do
município naquele ano era de
R$327 milhões, ou seja, o
déficit correspondia a 10% do
valor da receita líquida, que
serviria para honrar com todas
as aposentadorias e pensões
do funcionalismo público.
“Agora temos um déficit oficial registrado de R$ 1,5 bilhão
e o município teve no ano de
2021 um orçamento líquido
no valor de R$ 1,77 bilhão, ou
seja 88,49% relativo ao orçamento”, afirmou Jair Moretti.
Para ele de 2005 a 2021
está havendo menor déficit
quando comparado ao orçamento da Prefeitura, fato que
segundo ele “vai continuar
crescendo” e o munícipio “tem
recursos”.
Presente na audiência pública o representante do Conselho da Riopretoprev, Carlos
Henrique, rebateu as informações apresentadas por Moretti.
Carlos Henrique apresentou
números de uma auditoria
independente que segundo ele
revela que o rombo financeiro
na previdência municipal é de
R$ 1,8 bilhão.
O saldo da receita de contribuições, desconsiderando

Superintendente da Riopretoprev, Jair Moretti, garante
que Prefeitura tem condições de honrar as aposentadorias e pensões dos servidores

“

É um tema complexo porque está em
jogo a despesa do município que significa
este rombo atuarial que temos hoje

o pagamento dos benefícios
e aposentadorias e pensões
somou valor negativo de R$ 66
milhões nos últimos 3 anos. A
acumulação de recursos, em
uma escala de 0 a 1, mostra
que Rio Preto tem valor 0,13. O
número revela que a Prefeitura
teria um valor pequeno para
pagar aposentadorias futuras.
O conselheiro ainda mostrou
através do estudo que apenas
65% da meta estabelecida para
investimentos na Riopretoprev
foi cumprido.
“Trata-se de uma questão
que não pode ser tratada de
uma forma superficial. É um
tema complexo porque está em
jogo a despesa do município
que significa este rombo atuarial que temos hoje”, afirmou
Carlos Henrique.
O levantamento ainda revela
que a Prefeitura vem realizando
aportes financeiros menores do
que os indicados para equilibrar as contas da previdência
municipal. Em 2012 o cálculo
atuarial apontou para um contribuição extra da Prefeitura de
20% sobre a folha de ativos e
a foi repassado apenas 1,7%
da folha.
Segundo o conselheiro em
2013 o Ministério da Previdência Social cortou o certificado
de regularidade previdenciária
da Prefeitura de Rio Preto já que
deveria ter sido criado um Plano
Municipal de Amortização do

”

déficit previdenciário. Com isso
o munícipio ficou impedido de
obter empréstimos e repasses
da União. O governo aprovou lei
criando o Plano, mas segundo
Carlos Henrique ao invés de diminuir o déficit houve aumento.
“Esse plano acelerou o déficit atuarial. Em 2013 antes da
aprovação da lei complementar
o déficit era R$ 1,3 bilhão e
agora, o cálculo preliminar
apresentado pelo atuário, junto com o projeto da reforma
da previdência prevê R$ 1,8
bilhão, ou seja, o plano de
amortização acelerou o déficit”,
disse o conselheiro.
Outro dado revelador é que
dos 100% de contribuições repassadas pelo município a Riopretoprev 8,3% foi em dinheiro,
34% em imóveis públicos que
somaram R$ 130 milhões e
56% da própria contribuição
dos servidores antes da criação
da própria autarquia, anterior
a 2001.
“A Riopretoprev é a maior
imobiliária de Rio Preto. Temos
vários imóveis encalhados.
Durante 20 anos sofreu ação
de uma política pública de
previdência que está levando a
insolvência do plano de benefícios”, disse.
Atualmente a Prefeitura de
Rio Preto tem cerca de 5 mil
servidores na ativa e outros
1,5 mil aposentados e pensionistas.

Divulgação

exige que o cargo de Procurador-Geral do Município seja
ocupado somente por funcionários concursados e não como
é atualmente, por qualquer
profissional da área jurídica.
Martins ainda defende a extinção de outras funções gratificadas, ocupadas por servidores
efetivos, por incompatibilidade
com as normas legais em vigor
e inconstitucionalidade.
Segundo Martins, subprocurador que assinou o parecer,
essas funções gratificadas não
estão descritas em lei, mas
sim, em atos infralegais, como
decretos e regimentos internos.
Cada servidor que agrega esta
função gratificada ganha, a
mais, cerca de R$3,5 mil.
A Procuradoria-Geral do
Município tem defendido a
legalidade das nomeações e
mencionado que regras foram
alteradas por decretos, o que
permitiriam as contrações
e manutenção de todos os
cargos.

AUFERVILLE

MP reforça tese de que Prefeitura
tem de executar obras

Da REDAÇÃO

A prefeitura de Rio Preto terá
que apresentar à Justiça cronograma de execução de obras
nos loteamentos Auferville e
iniciar os trabalhos o quanto
antes, sob pena de multa diária.
A informação foi confirmada
durante reunião remota, na
tarde dessa quarta-feira, 26,
entre o Promotor de Justiça,
Cláudio Santos de Moraes, e
o presidente da Câmara Municipal, Pedro Roberto Gomes
(Patriota).
“O município é o principal responsável pela regularização”, disse o promotor. A
Promotoria está confiante em
despacho favorável da Justiça
obrigando a prefeitura a executar as obras, o que deverá
ocorrer em breve, segundo o
promotor.
O promotor entende que a
prefeitura não pode arcar com
as despesas sozinha, mas que
o município não pode deixar de
executar as obras, tendo em
vista que o processo já transitou em julgado pelo Tribunal de
Justiça de São Paulo.
O MP pretende solicitar ao
Executivo que forneça de imediato cronograma e as fases
de execução das obras, com
atualização a cada 90 dias.

De acordo com o promotor,
em tese, a Prefeitura poderia
utilizar recursos financeiros que
estão retidos no processo principal para ajudar na execução
das obras.
O caso
Lançado no ano de 2000
pelo então empresário Aureo
Ferreira – que morreu em agosto de 2004 – o Auferville de
Rio Preto, composto com cinco
bairros e sete mil lotes, continua sem receber investimentos
básicos de infraestrutura. São
quatro loteamentos perto da
Vila Azul e um próximo do distrito de Talhado. A maioria das
famílias instaladas atualmente
estão no Auferville 3.
Na época do lançamento
a Prefeitura emitiu atestado,
confirmando que os loteamentos estavam com as obras de
infraestrutura regularizadas e os
lotes poderiam ser comercializados. Os moradores ao iniciarem
a construção das residências
perceberam que não haviam as
obras atestadas pela Prefeitura.
Em 2001 a irregularidade foi
comprovada. A construtora não
realizou obras básicas como
asfalto, redes de água e esgoto
e energia elétrica.
Em maio de 2019 o juiz
substituto da 1ª Vara da Fa-

zenda de Rio Preto, Zurich Oliva
Costa Netto, concedeu prazo
de 90 dias para a Prefeitura
apresentar plano de regularização dos cinco loteamentos do
Auferville, aprovados em 2000,
pela Câmara Municipal.
Em janeiro do mesmo ano,
após embates que chegaram
até ao Supremo Tribunal Federal, a Justiça determinou
as obras de infraestrutura no
Auferville. Pela decisão que não
cabe mais recurso, a Prefeitura
e os responsáveis pelo loteamento, o grupo Aufer, teriam de
arcar com os custos das obras.
A Prefeitura cumpriu a decisão e realizou estudos para
dimensionar quais intervenções
deverão ser realizadas. Conforme prevê determinação da
Justiça, naquele momento, as
obras deveriam ser feitas no
prazo de três anos, ou seja, até
o ano de 2022, caso contrário,
a Prefeitura ficaria sujeita a
multa diária de R$ 10 mil.
Estimativas dão conta de
que seriam necessários cerca
de R$ 100 milhões para regularização total dos loteamentos
Auferville.
Quando questionada, a Prefeitura, por meio da Procuradora-Geral do Município alega que
“o processo do Auferville está
suspenso”.

NOVA ALIANÇA

Município deve indenizar moradores que
tiveram casa inundada em enchentes
Da REDAÇÃO

O Estado tem responsabilidade civil quando houver
ligação entre dano causado e
omissão do Poder Público. Com
isso deve ser paga indenização,
independentemente da análise
da culpa.
Com base nesse entendimento, a 5ª Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo manteve a condenação do município de Nova
Aliança a indenizar moradores
que tiveram sua casa inundada
em enchentes.
A reparação por danos
morais foi arbitrada em R$ 20
mil. Além disso, conforme a
decisão, o município deverá
realizar obras de limpeza das
bocas de lobo do local. Os
autores compraram o imóvel
por meio de um programa de
moradia e alegaram, na ação,
que a casa fica inundada sempre que chove muito.

O relator, desembargador
Fermino Magnani, destacou
que os laudos periciais apontam
como causa das inundações o
entupimento das bocas de lobo
na rua do imóvel, ou seja, falta
de manutenção na limpeza das
bocas de lobo, não na construção em si. Conforme o relator,
o sistema de drenagem é de
responsabilidade do município.
Sendo assim, afirmou o
magistrado, não se trata de
caso fortuito ou força maior,
mas sim de conduta omissiva

da administração que não
realizou a devida limpeza: “Os
fatos avançaram para além da
fronteira do mero aborrecimento para a órbita da reparação
extrapatrimonial, posto que as
inundações provocavam transtornos evidentes às vidas dos
autores”.
O relator também observou
que, pela teoria do risco administrativo, a obrigação de indenizar advém do mero ato lesivo
e injusto dispensado à vítima.
A decisão foi por unanimidade.

São José do Rio Preto, sexta-feira
28 de janeiro de 2022
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GANGUES

DEIC de Rio Preto apreende jovem
envolvido na guerra entre bairros rivais

Da REDAÇÃO
redacao@dhoje.com.br

Há vários meses ocorrem
conflitos em Rio Preto entre
jovens que se dizem rivais,
onde, geralmente, menores
figuram em certas situações
como vítimas e outras situações
como autores de homicídios e
tentativas de assassinatos.
Os crimes são cometidos
com extrema violência e são
utilizadas armas de fogo pelos bandos que, quando são
atacados pelos adversários,
cometem vinganças, mantendo
assim um ciclo.
Nesta quinta-feira (27), a
Delegacia de Homicídios da
DEIC quebrou mais um elo
dessa cadeia. Um adolescente
estava sendo investigado por
ser um dos autores de dois
homicídios e uma tentativa, no
Jardim Santo Antônio, contra
desafetos de brigas pretéritas.
A escalada de violência do
jovem detido nesta data se ini-

ciou em 2020 quando, durante
uma festa rave em Ipiguá, ele
teria matado um adolescente.
Posteriormente ele se apresentou ao plantão policial e confessou formalmente o ato infracional. Respondeu pela infração em
liberdade e em fevereiro do ano
passado, na cidade de Cedral,
também em uma festa, ele foi
vítima de um atendado praticado
por seus adversários. Foi acertado na perna por disparados de
arma e sobreviveu.
Já em dezembro do mesmo
ano, o jovem foi novamente
atingido por tiros quando estava
na rua, próximo ao bairro João
Paulo II. Também sobreviveu a
esse ataque. Por fim, no último
domingo, dia 23, o adolescente
estava em companhia da vítima
assassinada no bairro João
Paulo II mas não foi atingido.
Segundo a Polícia Civil apurou
até o presente, ele seria o alvo
dos homicidas, não a vítima, que
estava ao seu lado.
“A motivação desse rapaz

Divulgação

ter sofrido três tentativas de
homicídio é que ele é suspeito
de cometer dois homicídios consumados e um tentado contra
seus desafetos no bairro Santo
Antônio. Tudo no contexto da
guerra entre essas quadrilhas
rivais. Diante disso, a delegacia
de homicídios da DEIC reuniu
provas e há indícios de que ele,
de fato, teve participação nos
fatos ocorridos no bairro Santo

Antônio”, explicou a equipe da
DEIC.
Como havia um mandado
de apreensão contra o jovem,
expedido pela Vara da Infância
e Juventude pelos fatos ocorridos em Ipiguá, ele foi localizado
e apreendido. Em seguida, foi
ouvido na sede da DEIC e negou
ser autor dos fatos. Ato contínuo, o jovem foi apresentado
para a Promotoria da Infância e

Juventude que o inquiriu sobre
a série de atos infracionais,
também negando a autoria para
o promotor.
O infrator foi recolhido e será
transferido provisoriamente a
uma unidade da Fundação Casa.
As diligências prosseguem para
identificar e prender demais envolvidos, bem como apreender
armas e munições utilizados
nesses episódios.

Da REDAÇÃO

Um motorista, de 57 anos,
e um soldador, de 43 anos,
foram surpreendidos pela
Guarda Civil Municipal (GCM)
transportando objetos furtados embrulhados em um
lençol, na Avenida Domingos
Falavina, na madrugada desta
quarta-feira, 26.
De acordo com a corporação, uma viatura fazia patrulhamento na região quando
desconfiou da dupla, que
estava em uma motocicleta,

e resolveu abordá-la.
Ao ver os guardas os acusados tentaram fugir, foram
perseguidos e detidos no Parque Residencial Dom Lafaiete
Libânio, na Região Norte de
Rio Preto.
De acordo com o boletim de ocorrência, em uma
mochila foram apreendidos
pedaços de fios elétricos
cortados, alicate, uma faca e
um martelo e no lençol dois
ventiladores, uma grelha de
churrasco nova e um chuveiro
usado.

Da REDAÇÃO

que a motocicleta era
roubada e mesmo assim
comprou por R$ 500.
O menor foi levado até
a Central de Flagrantes,
ouvido e liberado. A Polícia Civil segue investigando o caso.
(Colaborou – Sarah
BELLINE)

(Colaborou – Sarah
BELLINE)

Divulgação

PM apreende moto roubada com garoto de 14 anos
Uma motocicleta roubada no Jardim Gabriela,
em Rio Preto, na madrugada desta quarta-feira,
26, foi apreendida por
policiais militares com
um adolescente, de 14
anos.
Segundo o boletim de

ANUNCIADO EM SITE

ESTELIONATO

Rio-pretense perde R$ 4 mil ao
tentar comprar carro

Da REDAÇÃO

Um rio-pretense foi enganado por um golpista e perdeu R$
4 mil ao tentar comprar um VW
Gol. O veículo pertence a um
enfermeiro, de 26 anos, que
anunciou no site da OLX por
R$ 13,9 mil e negociou com o
criminoso, que se apresentou
como advogado e intermediador na venda para um suposto
sócio em pagamento de uma
dívida.
Durante a conversal, o
vendedor fechou o negócio
por R$ 12 mil e combinou de
entregar o automóvel no estacionamento de um shopping da
cidade. No local, como a documentação do Gol não estava
em ordem o suposto sócio, na
verdade a segunda vítima, fez
uma transferência de parte do
valor para o estelionatário.
Após a operação financeira,
o falso advogado bloqueou o
comprador e o vendedor. Ao
perceberem que caíram em um
golpe os homens procuraram o
Plantão para registrar queixa. O
caso de estelionato será investigado pelo 5º DP. (Colaborou
– Sarah BELLINE)

Uma massoterapeuta, de
55 anos, acionou a Polícia
Militar para denunciar ter sido
vítima de calúnia.
Ela disse aos pms que estava em uma loja, localizada
no shopping da avenida José
Munia, em Rio Preto, quando
três funcionários a abordaram,
acusando-a de furtar mercadorias e colocar em sua bolsa.
De acordo com o boletim
de ocorrência registrado no
Plantão, a vítima negou as
acusações, e após ser chamada várias vezes de ladra diante
de outras pessoas, abriu sua
bolsa na frente dos funcionários provando que não havia
furtado nada.
A reportagem do DHOJE
entrou em contato com a
vítima e com o centro de compras e aguarda retorno.
(Colaborou – Sarah
BELLINE)

Traficante usa
apartamento
para vender
drogas

NO JARDIM GABRIELA

ocorrência, uma equipe da PM foi acionada
para um chamado de
roubo e ao chegar no
local encontrou o menor
pilotando o veículo. O infrator tentou fugir ao ver
a viatura, mas acabou
detido.
Para os policiais, o
garoto alegou que sabia

Da REDAÇÃO

Uma equipe da Guarda Civil Municipal (GCM)
prendeu em flagrante,
por tráfico de drogas,
no bairro Boa Vista, em
Rio Preto, na noite desta
quarta-feira, 26, um homem que ao ver a viatura
dispensou um recipiente
plástico no chão contendo
diversas porções de crack.
Um segundo homem que
estava ao lado foi abordado e admitiu ser usuário.
Em revista, os GCMs
apreenderam um celular
e R$ 430 com o suspeito.
No apartamento usado
pelo acusado para vender entorpecentes foram
encontradas mais uma
porção pequena de maconha, balança de precisão
e um estilete.
O indiciado foi levado
até o Plantão, onde a
prisão foi confirmada,
sendo transferido para a
carceragem local.

Ao serem questionados
os homens alegaram que
os objetos eram da casa de
um deles, mas ao serem
separados confessaram que
momentos antes tinham ido
até um imóvel desocupado
e furtado os objetos da casa
para trocarem por drogas.
No Plantão, a prisão foi
confirmada e os suspeitos
levados para a carceragem
local. Os objetos foram devolvidos para a vítima.
(Colaborou – Sarah
BELLINE)

Da REDAÇÃO

Massoterapeuta
é acusada de
furto em loja e
chama a polícia

NO BOA VISTA

FLAGRANTE

GCM prende dupla com objetos
furtados de residência

CALÚNIA

Divulgação

Professora cai em golpe
e perde R$ 340

Da REDAÇÃO

Uma professora, de 30
anos, teve um prejuízo de
R$ 340 após anunciar um
carrinho de bebê no Mercado Livre.
Ela contou à polícia de
Rio Preto que um desconhecido, se passando por
funcionário do site, disse
que o objeto já tinha sido
vendido e por isso teria que
pagar uma taxa de R$ 170.
De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima
fez a transferência, mas o
golpista entrou em contato
mais uma vez alegando
que o valor não havia caído
e que era para refazer a
transação.
A rio-pretense acreditou
no criminoso e fez um novo
depósito. Na Central de
Flagrantes, o caso foi registrado como estelionato e
será investigado pelo 3º DP.
(Colaborou – Sarah
BELLINE)

Divulgação
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Região vai abrir 40 leitos e HB
suspende cirurgias eletivas

Vinicius LIMA
redacao@dhoje.com.br

O Governo de São Paulo
anunciou na quarta-feira (26)
a ativação de 700 novos leitos
exclusivos para atendimentos
Covid-19 na rede hospitalar do
Estado. Segundo a Secretaria
de Estado da Saúde, a região
de São José do Rio Preto será
contemplada com 40 leitos,
sendo 20 de UTI e 20 de
enfermaria. Os locais em que
esses leitos serão aberto não
foram informados.
“Estamos monitorando
diariamente a situação nas
regiões e ampliamos a oferta
de serviços e garantindo que a
rede tenha condição de atender os novos casos detectados
neste momento”, afirmou o
Secretário de Estado da Saúde, Jean Gorinchteyn.
Atualmente a taxa de ocupação de leitos de UTI na
região é de 75,2% na região.

O Hospital de Base está com
100% de ocupação nas enfermarias e 76% na UTI. O
Hospital da Criança e Maternidade também tem 100%
de ocupação na enfermaria
Covid e 20% na UTI. Por nota,
o HB informou que suspendeu
parcialmente as cirurgias eletivas por conta do aumento da
demanda de Covid-19.
“O Hospital de Base informa que, devido ao aumento
nos casos positivos de Covid-19 optou por manter os
procedimentos cirúrgicos oncológicos eletivos e todos os
procedimentos de urgência e
emergência; e que realizará
uma nova avaliação do cenário na próxima semana para a
possível retomada das cirurgias eletivas sem agravamento. Atualmente, o HB realiza
cerca de 80 cirurgias eletivas
diariamente e com a suspensão parcial, passa a fazer entre
60 e 70 procedimentos diariamente”, informou o hospital.

RIO PRETO

EM 7 DIAS

Rio Preto registra
6.079 casos e 32
óbitos por Covid
Vinicius LIMA

A Secretaria de Saúde de Rio Preto divulgou nesta quinta-feira
(27) o boletim semanal
de casos de Covid-19.
Foram 6.079 novos casos confirmados, sendo
4.463 por exame PCR e
1.616 por TR antígeno.
O número é inferior ao
do último boletim no dia
20/01, quando foram
7.494 novos casos. No
total, a cidade contabiliza
119.016 casos. A média
móvel está em 429 casos
leves e 10 casos graves
por dia.
Já o número de óbitos teve uma explosão,
sendo registradas 32
fatalidades entre os dias
15/01 e 25/01, sendo o
dia 21/01 o que registrou
o maior número de mortes com seis casos. Desde o início da pandemia
são 2.876 óbitos, com
uma taxa de letalidade
de 2,4%. A média móvel

Divulgação

de óbitos está em quatro
por dia.
O número de curados
chegou a 108.901, o
equivalente 91,5% dos
casos. A cidade soma
414.958 notificações de
pacientes com sintomas
gripais e 377.291 testes
realizados. O coeficiente
de incidência dos últimos
7 dias é de 1.307 casos
a cada 100 mil habitantes.
Rio Preto contabiliza
419 pacientes internados com síndrome respiratória aguda grave
(SRAG), com 154 na UTI
e 265 na enfermaria,
sendo 241 residentes
de Rio Preto e 178 de
outros municípios da
região. Dentre os casos
já confirmados com Covid-19, são 169 internações, com 74 na UTI e
95 na enfermaria. A taxa
de ocupação de leitos
de UTI em Rio Preto é
de 75% e na região é de
75,2%.
Divulgação

Saúde contabiliza 5.397
crianças vacinadas contra Covid
Divulgação

Vinicius LIMA

A Secretaria de Saúde de
Rio Preto informou que vacinou 1.702 crianças contra
Covid-19 nesta quinta-feira
(27), que passou a incluir
os pequenos de 7 anos. No
total geral, já foram aplicadas
5.397 doses para a faixa
etária de 5 a 11 anos com
comorbidades e de 7 a 11
anos sem comorbidades.
A partir desta sexta-feira
(28), crianças de 6 anos passam a ser incluídas na cam-

panha. A vacinação ocorre em
seis unidades de saúde: Caic,
Central, Eldorado, Jaguaré,
Santo Antônio e Vila Elvira.
O horário de vacinação é das
7h30 às 15h.
Os adultos que precisam
tomar primeira, segunda ou
terceira dose devem procurar
as demais unidades de saúde no mesmo horário. Vale
ressaltar que a segunda dose
da CoronaVac está disponíveis
apenas nas unidades do Rio
Preto I, São Francisco, Solo
Sagrado e Vila Mayor.

ALERTA

Saúde e Educação orientam sobre
Síndrome Mão-Pé-Boca
Divulgação

Da REDAÇÃO

A Prefeitura de Rio Preto,
por meio das secretarias de
Educação e Saúde, emitiu um
alerta para evitar o contágio
da síndrome Mão-Pé-Boca
(SMPB). Trata-se de uma infecção viral contagiosa, muito
comum em crianças, caracterizada por pequenas feridas
avermelhadas na boca, mãos
e nos pés.
Nos meses de novembro
e dezembro, foram identificados alguns casos nas escolas
do município, todos notificados e as crianças afastadas
para evitar a proliferação.
Em função dessas notificações, a Secretaria de Saúde
emitiu um comunicado com
orientações sobre medidas
de higiene a ser intensificadas
para reduzir o risco de infecção e desenvolvimento de
surtos em creches e escolas.
Atualmente os 40 mil
alunos matriculados na rede
municipal de ensino de Rio
Preto estão em férias escolares e devem retornar apenas
em fevereiro.
De acordo com o comunicado, a transmissão da
doença ocorre por via fecal/
oral, através do contato direto
entre as pessoas ou com as
fezes, saliva e outras secreções ou através de alimentos
e de objetos contaminados.
As lesões na pele, característica principal da doença,

também transmitem.
Os indivíduos infectados
são mais contagiosos durante
a primeira semana de doença, mas mesmo depois de
recuperada, a pessoa pode
transmitir o vírus pelas fezes
durante aproximadamente
quatro semanas. O período de
incubação (antes da manifestação dos sintomas) da SMPB
costuma ser de 3 a 6 dias.
A síndrome afeta principalmente crianças menores
de cinco anos, mas eventualmente pode ocorrer em
adultos. A maioria dos indivíduos adultos não apresenta

sintomas.

Sinais e sintomas

De acordo com o comunicado enviado pela Secretaria
de Saúde, os primeiros sintomas costumam ser dor de
garganta e febre, normalmente baixa e que se resolve em
48 horas (38ºC). As lesões
na cavidade oral aparecem
depois de 1-2 dias do início
da febre e começam com
pontos avermelhados, que se
transformam em pequenas
bolhas e posteriormente em
úlceras doloridas, semelhantes às aftas comuns. Essas

ulcerações surgem habitualmente na língua, e nas
partes internas dos lábios
e bochechas. O palato (céu
da boca) também pode ser
afetado. Mal-estar e perda
do apetite são frequentes.
Ainda é comum que apareçam bolhas ou vermelhidão
nas palmas das mãos, dedos
e na sola dos pés. Podem
aparecer também nas nádegas e região genital. As lesões de pele são tipicamente
vesículas de cor acinzentada
com base avermelhada. Em
geral, os sintomas regridem
entre 5 a 7 dias.
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JACARÉ

Justiça anula expulsão de Dalla Pria
como associado e clube vai recorrer
Divulgação

Vinicius LIMA
redacao@dhoje.com.br

O

Tribunal de Justiça de São Paulo
(TJ-SP) reverteu
nesta semana a
decisão de primeira instância e anulou a expulsão do
ex-presidente do Rio Preto
Esporte Clube, Vergílio Dalla
Pria Neto, e dos seus familiares. Com a decisão, Dalla
Pria, sua esposa Wayta, que
também presidiu o clube,
além dos seus filhos, retornam ao quadro associativo.
Dalla Pria assumiu o comando do Jacaré ainda na
década de 80, presidindo o
clube por mais de 30 anos
até 2014. Entre 1989 e

1993, sua esposa Wayta
também assumiu o cargo de
presidente do Rio Preto. Em
2015, uma sindicância apontou supostas irregularidades
na gestão dele, o que acabou
levando a sua expulsão do
clube.
O ex-presidente, que atua
como médico pediatra em
Bady Bassitt, diz não pensar
em voltar a disputar uma nova
eleição no Jacaré. “Eleição
não penso mais. Não quero
isso para minha vida. Só
quero voltar a viver a vida do
clube, torcer, opinar. E agora,
com esta decisão, provamos
que somos sócios e o que
aconteceu aqui foi uma atitude arbitrária, ditatorial. Não
fui notificado na oportunida-

de, não me deram direito ao
contraditório. Foi tudo feito
em cima de armações. Estou
bem feliz com essa decisão”,
afirmou.
Dalla Pria também fez
críticas ao atual momento
do clube. “A direção do clube
acabou com o futebol feminino, um time super campeão.
Acabou com a base própria
e dentro de campo só fica
brigando para não cair para a
última divisão”, declarou.

Recurso
O atual presidente do Rio
Preto, José Eduardo Rodrigues, confirmou que o clube
vai recorrer da decisão. “Pretendemos recorrer. Existem

vários inquéritos contra o ex-presidente, alguns ainda em
andamento. A discussão da
anulação da expulsão se deve
mais sobre a forma como
ela foi realizada. No entanto,
o mérito da expulsão está
contido nesses inquéritos”,
afirmou.
Dentro de campo, o Rio
Preto se prepara para a estreia na Série A3 neste sábado (29) contra o Nacional em
casa, às 15h. O jogo marca
a volta da torcida do Jacaré
ao estádio depois de quase
dois anos. Os ingressos estão sendo vendidos por R$
30 (inteira) no site https://
www.bilheteriadigital.com/
rio-preto-x-nacional-paulista-a3-29-de-janeiro.

FUTEBOL AMERICANO

Rio Preto Weilers volta a jogar na SPFL em março
Vinicius LIMA

A organização da São
Paulo Football League (SPFL)
divulgou a formação dos grupos e o calendário de jogos
para a competição estadual
de futebol americano. O Rio
Preto Weilers, campeão em
2017 e 2019, vai voltar a jogar depois de dois anos sem
torneios contra o Ocelots FA.
no dia 13/03 em casa.
O Weilers está na Série
Diamante da SPFL, considerada a elite. A fórmula de
disputa é a seguinte: os 12
times participantes são divididos em dois grupos com
seis equipes cada, onde
todos jogam contra todos
dentro da chave. Os líderes
de cada grupo avançam
para a semifinal, enquanto
o 2º e o 3º disputam o wild

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
CÉLIA APARECIDA FIAMENGHI DOS
SANTOS MATOS, Prefeita Municipal de Mirassolândia, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais que lhes
foram conferidas por lei, CONVOCA o seguinte candidato
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 Rodrigues, 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.
card, uma espécie de repescagem entre eles. As duas
piores equipes no geral são
rebaixadas para a Série Ouro
em 2023.
O Weilers ficou no Grupo
A com Ocelots FA, Empyreo

Leme Lyzards, Scelta Guardians, Santos Tsunami e
Spartans Football. O Grupo
B conta com Corinthians
Steamrollers, Rhynos Guarulhos, São Paulo Storm, Guarani Indians, Moura Lacerda

Dragons e São José Jets.
Depois da estreia contra
o Ocelots, o Weilers enfrenta
o Leme Lyzards em 24/04,
o Guardians em 15/05, o
Santos Tsunami em 29/05 e
o Spartans em 12/06.

PAULISTÃO 2022

Ygor Vinhas.
Em vantagem, o Palmeiras
tirou o pé do acelerador e começou a se poupar. A Ponte
Preta, então, acabou crescendo e exigiu grande defesa de
Marcelo Lomba, no arremate
de Lucca. Norberto foi outro
que perdeu grande oportunidade de diminuir. Scarpa ainda
chegou a marcar, mas o assistente assinalou impedimento.
No segundo tempo, o Palmeiras teve mais volume de
jogo, dominou a Ponte Preta e
desperdiçou chances preciosas
de fazer o quarto, principalmente com Rony, que, de cara
para Ygor Vinhas, jogou rente
à trave.
Na próxima rodada, o Palmeiras enfrenta o São Bernardo no sábado (29), às 16h,
no estádio Primeiro de Maio,
em São Bernardo do Campo.
No mesmo dia, às 18h30, a
Ponte Preta recebe a Inter de
Limeira, no Moisés Lucarelli,
em Campinas.
Divulgação

Nº de Inscrição: 1410599 Candidato (a): ANA CAROLINA
PEDROSO VEDELAGO Cargo: EDUCADOR INFANTIL
Classiﬁcação: 35ª
Nº de Inscrição: 1409268 Candidato (a): CAMILA ALBANEZ
ZACARIN Cargo: EDUCADOR INFANTIL
Classiﬁcação: 36ª
Nº de Inscrição: 1409343 Candidato (a): BRENDA THAINARA RIBEIRO Cargo: EDUCADOR INFANTIL
Classiﬁcação: 37ª
Mirassolândia, 27 de Janeiro de 2.022

Palmeiras faz três
no primeiro tempo e
derrota a Ponte Preta
O Palmeiras derrotou a
Ponte Preta pelo placar de 3
a 0 na noite desta quarta-feira
(26), no Allianz Parque, pela
1ª rodada do Paulistão. Com o
resultado, o Palmeiras conquistou a segunda vitória consecutiva e se isolou na liderança
do Grupo C, com seis pontos.
A Ponte Preta, por outro lado,
fez sua estreia na competição.
O Palmeiras começou o
jogo botando pressão na Ponte
Preta e abriu o placar logo aos
oito minutos. Após cobrança de
escanteio cobrado por Scarpa,
a bola sobrou para Zé Rafael,
que arriscou o chute. Na sobra,
Murilo desviou para fazer 1 a 0.
O segundo saiu logo na sequência. Aos 21 minutos, em
nova cobrança de escanteio
de Scarpa, Luan pegou de primeira para ampliar. O terceiro
foi com Rony. Ele recebeu de
Raphael Veiga, avançou em
liberdade e tocou na saída de

MIRASSOLÂNDIA

Zé RAFAEL

Divulgação

Da REDAÇÃO

Prefeitura Municipal de

CÉLIA APARECIDA FIAMENGHI DOS SANTOS MATOS
Prefeita Municipal.

Editais de
PROCLAMAS

Com um a menos,
Santos empata na
estreia do Paulistão
Da REDAÇÃO

Inter de Limeira e Santos
fizeram sua estreia no Paulistão
na noite desta quarta-feira (26),
no estádio Major José Levy Sobrinho, em Limeira. Apesar de
jogar com um jogador a menos
durante todo o segundo tempo,
o Santos segurou a pressão
adversária e empatou sem gols.
A primeira chance do jogo foi
construída pela Inter de Limeira,
com Léo Duarte finalizando forte
da entrada da área. Os donos
da casa ainda tiveram mais
duas boas chegadas no primeiro
tempo. Aos 26, Felipe Baxola
recebeu dentro da área, mas
chutou por cima. Depois, aos
31, Xandão exigiu boa defesa
de João Paulo.
Além de ver a Inter mais
ofensiva, o Santos ficou com
um jogador a menos antes do
intervalo. Já nos acréscimos, o
VAR revisou uma falta de Gabriel

Pirani e o árbitro aplicou o cartão vermelho ao jogador.
Apesar da cabeçada de Vinícius Zanocelo, do Santos, no
primeiro ataque, as principais
chances do segundo tempo
foram da Inter de Limeira, que
tentava explorar a vantagem
numérica. Os mandantes quase abriram o placar aos 20
minutos em chute muito forte
de Lima, que acertou a trave.
A reta final foi de muita
pressão da Inter. Em dois
lances, a bola ficou viva na
área, mas a zaga conseguiu
afastar. Aos 42, Ronaldo Silva
cabeceou com perigo, mas
por cima. O Santos se segurou
bem e evitou a derrota.
Pela segunda rodada, o
Santos volta a campo no próximo sábado (29), às 11h, na
Vila Belmiro, em Santos. Mais
tarde, às 18h30, a Inter de
Limeira estará em Campinas,
onde encara a Ponte Preta.

EDITAIS DE PROCLAMAS
1º REGISTRO CIVIL DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO
RIO PRETO
Rua Tiradentes nº 3355, Centro.
Tel: (17)3214-5330
Certiﬁca-se que, apresentaram perante o 1º Registro Civil da
Comarca de São José do Rio Preto, os documentos exigidos
no artigo 1726 do Código Civil brasileiro, para habilitação da
Conversão de união estável em casamento:
JUSCELINO DE JESUS PINTO e LUCIMIRA ALVES PEREIRA. Ele, de nacionalidade brasileira, motorista, divorciado, nascido em Palmas de Monte Alto, BA, no dia 10
de junho de 1986, residente e domiciliado a Bernardino de
Campos, Nº 4660, Centro, São José do Rio Preto, SP, ﬁlho
de JOSE PEREIRA PINTO e de MARIA NEVES DE JESUS
PINTO. Ela, de nacionalidade brasileira, esteticista, solteira,
nascida em Palmas de Monte Alto, BA, no dia 17 de fevereiro
de 1995, residente e domiciliada a Bernardino de Campos,
Nº 4660, Centro, São José do Rio Preto, SP, ﬁlha de JOSÉ
PAULO PEREIRA e de FLORACY ALVES PEREIRA.
Assim, lavra-se o presente edital de proclamas para que seja
aﬁxado neste 1º Registro Civil em lugar de costume e publicado pela imprensa local.
Se alguém souber de impedimento, oponha-o na forma da
lei.
São José do Rio Preto, 27 de janeiro de 2022.
David Yamaji Valença, Oﬁcial.

São José do Rio Preto, sexta-feira
28 de janeiro de 2022
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Câmara Municipal de

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

DEPARTAMENTO DE PESSOAL
EXTRATOS DE PORTARIAS

PORTARIA Nº 6873 DE 24 DE JANEIRO DE 2022
Concede a servidora POLYANE LEAL DA SILVA, ocupante de cargo
efetivo de Agente Parlamentar de Pessoal, lotado na Diretoria Geral, na
Referência CM-3B, Padrão Técnico-Administrativo 40h, o Primeiro
Quinquênio, com efeitos a partir de 08/01/2022, após cômputo do
período de 27 de maio de 2020 a 31 de dezembro de 2021 como
período aquisitivo, conforme autorizações previstas no art. 31 da Lei
Municipal de Diretrizes Orçamentárias para o Exercício de 2022 (Lei nº
13.780/2021) e art. 15 da Lei Municipal Orçamentária Anual para o
exercício de 2022 (Lei nº 14.046/2021), observando o disposto no §3º,
do art. 8º, da Lei Complementar Nacional nº 173, de 27 de maio de
2020.

Local da Abertura dos envelopes: Prefeitura de Monte Aprazível - Setor Municipal de Licitação, localizado na Praça São
João, 117, Centro.
O edital na integra deverá ser acessado através do site www.
monteaprazivel.sp.gov.br
Fundamentação legal: Leis Federais: 8.666/93 e 10.520/02.
Monte Aprazível, 27 de janeiro de 2022.
Marcio Luiz Miguel – Prefeito Municipal.
Diego Santos Rossini – Pregoeiro Oﬁcial.

Oficiais do
Registro de Imóveis

Prefeitura Municipal de

BADY BASSITT

PORTARIA Nº 6888 DE 27 DE JANEIRO DE 2022
ENQUADRA a servidora MARIA CRISTINA CARVALHEIRO DE CALASANS
MELO, ocupante de cargo efetivo de Agente Parlamentar de Tecnologia
da Informação, lotado na Diretoria Administrativa, na Referência CM1C, Padrão Técnico-Administrativo 40h, a que faz jus devido a
Progressão por Tempo de Serviço, surtindo seus efeitos a partir de 25 de
janeiro de 2022.

VER. PEDRO ROBERTO GOMES
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

Editais de
CONVOCAÇÃO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DA COMUNIDADE “SÓ
POR HOJE”
A Diretoria da Comunidade Só Por Hoje, por sua
presidente, convoca os Associados quites com suas obrigações sociais, a participar da Assembléia Geral Extraordinária
a realizar-se no dia 02 de fevereiro de 2.022, às 18:00 horas,
na sua sede social localizada nesta cidade e Município de
S.J. do Rio Preto, à Av. das Hortênsias, nº 660, sala n 01,
Jardim Seixas, que consistirá da pauta abaixo:
1°- Apreciar o relatório Anual 2021 da diretoria.
2°- Discutir e Aprovar as contas e balanço do exercício
2021.
Não havendo quorum no horário designado, ﬁcam
convocados para a Assembléia, com qualquer número de associados, após 30 minutos do inicio da primeira convocação,
conforme Art. 15° e seu parágrafo único.
São José do Rio Preto, 28 de Janeiro de 2.022
Monalisa Cassia da Silva
Presidente

Prefeitura Municipal de

MONTE APRAZÍVEL
GOVERNO DE MONTE APRAZÍVEL-SP
AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS: 01/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 06/2022
OBJETO: Contratação de empresa especializada para
reforma dos estacionamentos da Praça “Conego Laurentino
Alvares” no largo da Matriz.
Data da realização da Sessão Pública: 16/02/2022
Horário: 09h30min.
Local da Abertura dos envelopes: Prefeitura de Monte Aprazível - Setor Municipal de Licitação, localizado na Praça São
João, 117, Centro.
O edital na integra deverá ser acessado através do site www.
monteaprazivel.sp.gov.br
Fundamentação legal: Leis Federais: 8.666/93.
Monte Aprazível, 27 de janeiro de 2022.
Marcio Luiz Miguel – Prefeito Municipal.
Diego Santos Rossini – Presidente da COMUL.
GOVERNO DE MONTE APRAZÍVEL-SP
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL: 04/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 07/2022
OBJETO: Aquisição de motocicletas 0 km para premiação do
Show de Prêmios.
Data da realização da Sessão Pública: 11/02/2022
Horário: 09h30min.

Prefeitura Municipal de

POTIRENDABA

Editais de
PROCLAMAS

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº: 009/2022 PROCESSO Nº:
015/2022
O MUNICIPIO DE POTIRENDABA torna público, para
conhecimento de quantos possa interessar a abertura de
procedimento licitatório, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, para registro de preço, do tipo menor preço unitário.
OBJETO: a aquisição de ITENS DE FARMACIA, para a
Coordenadoria Municipal da Educação, pelo período de 12
(doze) meses, em sede de Registro de Preços
ENTREGA DOS ENVELOPES: até às 08h30min do dia 10
de fevereiro de 2022.
Edital completo poderá ser retirado na Prefeitura Municipal
ou pelo e-mail licitacao@potirendaba. sp.gov.br. Outras informações (17) 3827-9206.
Potirendaba/SP, 27 de janeiro de 2022 – Gislaine M. Franzotti – Prefeita Municipal

EDITAIS DE PROCLAMAS – Silvio Augusto Pellegrini de
Oliveira, Oﬁcial 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.
ADALBERTO LUIZ FERRO e ANTONIA ALVES
MACÊDO, sendo ELE ﬁlho de JOÃO CARLOS FERRO e de
CLARINDA GONÇALVES FERRO e ELA ﬁlha de MIGUEL
ROSA DOS SANTOS e de MARIA FRANCISCA MACÊDO;
brasileiros, residentes neste 3º subdistrito. Se alguém souber
de algum impedimento, oponha-o em Cartório (R. São Paulo,
2200 – Tel: 3202-9090). 27/01/2022.

José do Rio Preto, sexta-feira
A-8 São
28 de janeiro de 2022
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ANIVERSÁRIOS

Titular da Cadeira N° 22 da ARLEC- Academia Rio-pretense de Letras e Cultura

Acompanhe o blog: www.thejournal.com.br/blog

CERVEJARIA
Catanduva tem um novo
point para quem gosta de
cerveja: a Spell Tap House,
inaugurada em 2020, fruto do
encanto despertado em seus
idealizadores, pela magia criada
através dos quatro elementos
principais da cerveja: água,
malte, lúpulo e levedura. A
conquista de adeptos a essa
magia e a necessidade de
torná-la visível a todos exigia
um local tão mágico quanto
sua cerveja. A Spell, instalada
no número 82 da Rua Pirajuí,
está enfeitiçando Catanduva.
Info: 17 3525-3042 | 17
99663-0136

O engenheiro e empresário do setor de educação Dr. Edmo
Gabriel, reitor da Unilago, será muito festejado pelo seu
aniversário no dia de hoje. E na terça-feira, 1° de fevereiro
é a vez de sua mulher, Dra. Maria Lúcia Atique Gabriel, ganhar idade nova.

PARTY

O agropecuarista Aluizio Rossi, na foto, ao lado da mulher, a
elegante Eloisa Ottoboni Rossi, ganha idade nova na próxima
quarta-feira, dia 2 de fevereiro e comemora seus 60 anos
redondos, in family.

VISITA I
Após se recuperar dos sintomas e testar negativo para Covid-19,
o pré-candidato à Presidência da República, Sérgio Moro,
confirmou sua vinda a Rio Preto, onde permanecerá por três dias.
O ex-ministro da Justiça visita na manhã de terça-feira, dia 1º,
o Hospital de Base, que o recebe com um café da manhã. No
mesmo dia, participa de um encontro da Line Noroeste Paulista
no Polo Joalheiro de nossa cidade, quando vai abordar o tema
“Propostas para o Brasil acelerar”.

O Espaço Nerath promove
amanhã partir de 22 horas, o
Zouk 22 Club Experience, uma
festa com música de Ricardo
Prado, Mila Menin e Ronaldo
Rosan.

PROGRAMAÇÃO
Esta é a programação artística
para o Automóvel Clube neste
finde: hoje à noite, Marcos MM.
Amanhã no almoço, Márcio e
Marcelo e na boate de casais,
Maic e Adilson. No almoço de
domingo Mauricio e Mazinho.

O ex-ministro havia testado positivo para Covid-19 no último dia 14
de janeiro, mas em sua conta oficial do Twitter, Moro divulgou que
superou os problemas da doença e que voltaria a participar dos
eventos presencialmente. O encontro com Sérgio Moro, exclusivo
para filiados, abre o calendário de eventos do Lide Noroeste Paulista
com um welcome cocktail às 18h30, após o qual ele fala às 19
horas com debate após, comandado pelo presidente da entidade,
Marcos Scaldelai. Às 20h30 acontece o cocktail de encerramento.

Este colunista durante o
Baile dos X –Influencers no
Buffet Fauzi Karan, com o
filho do mito, Jair Renan
Bolsonaro, o Número 4.

Festejando sua formatura de medicina pela Faceres, o Dr.
Victor Salvador, na foto com seu pai, Adriano Salvador, e
seu irmão Leonardo Salvador.

Carlinhos Pinheiro e Juju Cizotto reinauguram terça-feira, a partir de
15 horas, as novas instalações da sede do Grupo Arena Carlinhos
Pinheiro nos altos da Marechal Deodoro, mostrando o novo vizoo
do programa e recebendo para um cocktail após.

O advogado Dr Henrique Dias, estará
comemorando idade
nova dia 31 de janeiro, segunda-feira
vindoura. Ex-Procurador da Fazenda
Nacional, profissional da advocacia
nas áreas Tributarista e Empresarial, é
também presidente
do partido político
Cidadania de Rio
Preto. Dedicado trabalhador nas causas
sociais, é vice-presidente do centro
espírita Chico Xavier
de Rio Preto. Da
coluna os cumprimentos.

COMPRA E VENDA

A United Health quer vender o controle da Amil e as negociações seguem de vento em popa, mas
entre os quatro pretendentes no jogo (Rede D’Or, Dasa, Sul América e Bradesco), um deles está
quase sem apetite. É o Bradesco.A negociação é com a porteira fechada: ou seja, a UH está vendendo
os hospitais e os planos de saúde pessoa jurídica, que tem 2.932 milhões de beneficiários na área
médica e 2,2 milhões na odontológica; e mais 15 hospitais.É tudo ou nada. Não há negociação
para se vender partes do ativo em separado.Quem conhece o que até agora foi discutido aposta no
Dasa como o favorito. Mas é uma transação que não fechará antes de abril. Agora a Unimed está
demonstrando interesse na aquisição da Amil. Como se sabe, a americana UnitedHealth Group, que
comprou a Amil em 2012, quer pular fora do Brasil. Em jogo uma carteira de 5,7 milhões de usuários.

VISITA II

NOVO VIZOO

Sandra Oliveira, secretária da Diretoria
do Rio Preto Automóvel Clube, será
muito festejada hoje
pelo transcurso de
seu aniversário.

Esses, os aniversariantes
d a s e m a n a : 2 8 , s ex t a feira: Pedro Rodrigues de
Almeida, deputado Romário,
Cel Helena Reis, Edmo Gabriel,
João Francisco Lopes, Sandra
Oliveira, Fernando Pasquini.
29, sábado: Oprah Winfrey,
Tássia Camargo, Tom Seleck.
Nasceu o escritor John
Forsythe, Betty Abrahão. 30,
domingo: Maria Amélia Mussi,
Patricia Atalla Jacometto,
Nelson Vaccari, Gigi Accioly,
Ita Silva, Claudia Ramos
Custódio Correa, André Luis
Reis, João Batista Barberato,
Lena Rita Topdjian, Marina
Ribeiro Fleury, Paulo Henrique
Ruggero. Nasceram Vanessa
Redgrave, Francklin Delano
Roosevelt. 31, segundafeira: Vice-prefeito Orlando
Bolçone, Marcia Mendonça
Campos, Carlos José Moraes
Dias, Maria Julia Zocal
Bresser,Gustavo Bechara,Erick
Soares, Andrei Oliani Silva,
Maria Lúcia Gabriel Atique,
Maria Amélia Mussi, Henrique
Dias, José Luciano dos Santos,
Cantor Miltinho. Em 1797 nasceu em Viana, Franz Peter
Schubert. 1º, terça-feira:
Nasceu Clark Gable, Maria
Fernanda Ferreira, Michele
Conte, Princesa Stephanie de
Mônaco,colunista Paul Morais,
Andrei Aurélio Oliani Silva,
Ana Paula Sales. 2, quartafeira: Festa de Iemanjá, Alu
Rossi, Denise Cursino Brás
- colunista de Catanduva,
Gino Bernardes, Marcio José
Costa, Maria Angélica Khauan,
Tatiana Rodrigues de Almeida,
Junia Faria, Sylvia Goulart,
Claudia Estrella. 3, quintafeira: 1809 - Nasceu na
Alemanha o compositor Felix
Mendelssohn, Luiz Alberto
Ismael Junior.

O empresário Carlos José
Moraes Dias sócio-proprietário do salão Spot haute
coiffure é aniversariante da
próxima segunda-feira, dia
31. Da coluna os cumprimentos.

PRESENÇA
Jair Renan Bolsonaro, o
número 4, isto é o quarto filho
do presidente da República,
que esta em Rio Preto
hospedado na casa de um
amigo no Condomínio Eco
Village, esteve quarta-feira,
no Baile dos X-Influencers e
foi assediadíssimo para fotos.
Ele me contou que retornaria
a Brasília para participar da
missa de sétimo dia de D.
Olinda Bolsonaro, sua avó, que
foi celebrada ontem na Capital
Federal.

