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 Mulher leva 
facada do 

marido porque 
ouvia hino 
religioso
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Motorista 
passa mal no 

volante e carro 
invade loja em 

avenida
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O prefeito Edinho Araújo 
encaminha à Câmara Munici-
pal nesta sexta-feira, 4, pro-
jeto de lei complementar que 
reajusta a tabela de remune-
ração (cargos e funções) dos 
servidores públicos municipais 
ativos (estatutários, celetistas 
e comissionados) e inativos 
(aposentados e pensionistas) 
em 11%. O anúncio ocorreu 
no início da noite desta quin-
ta-feira, 3, em nota divulgada 
à imprensa.   Pág.A3

Garcia 
assina hoje 

concessão do 
aeroporto

O vice-governador do Estado 
Rodrigo Garcia (PSDB) estará 
nesta sexta-feira, 4, em Rio Pre-
to, para assinatura do contrato 
de concessão do Aeroporto da 
cidade. O consórcio formado 
pelas empresas Socicam e Dix 
Empreendimentos foi o vence-
dor do processo de concessão 
ocorrido no ano passado que 
integrava o lote 11.    Pág.A3

Justiça enterra 
ação que 

pedia fim de 
gratificações 
na Câmara
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Country Bulls 
confirma o 
Embaixador
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Rio Preto 
confirma 3.389 
casos de Covid 

e 35 óbitos
A Secretaria de Saúde 

de Rio Preto divulgou nesta 
quinta-feira (3) a atualização 
de casos de Covid-19 no 
município. Foram 3.389 ca-
sos registrados entre os dias 
19/01 e 01/02, sendo 3.028 
diagnosticados por exame 
PCR e 361 por TR antígeno. 
No total são 122.405 casos, 
com uma média móvel de 505 
casos leves e 12 casos graves 
por dia.    Pág.A5

HB pocura 
voluntários 
para vacina 

contra 
Chikungunya
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PRESÍDIOS 
Na manhã 

desta quinta-
-feira, 3, um 

grupo de apro-
ximadamente 

50 pessoas 
protestou 
em frente 

ao Fórum de 
Rio Preto, na 
área central, 
reivindicando 
melhorias no 

sistema carce-
rário do país. 
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RECORDE
O monito-
ramento da 
Defesa Civil 
de Rio Preto 
apontou que o 
mês de janeiro 
deste ano fe-
chou com 345 
milímetros de 
chuva, maior 
índice registra-
do na cidade 
desde 2011. 
Pág.A2
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AINDA É ANO 
NOVO

Com o ano novo renascem 
as esperanças com emoções 
e que, apesar das dificuldades, 
é possível conseguir dias me-
lhores. 

Afasta-se, pois, a desespe-
rança de se conseguir algo logo 
mais ali... já que temos mais de 
trezentos dias e é bom deixar fri-
sado que o imediatismo só gera 
ansiedade. Deve-se espancar 
a ideia do temor de se perder 
determinado bem. 

Desse modo a esperança 
passa a ser possível.

 Deseja-se, com a mu-
dança do calendário, felicidade 
que signifique a satisfação das 
coisas do mundo. Óbvio que nos 
basta a felicidade, pois a beatitu-
de é ligada ao âmbito religioso.

 Está difícil a felicidade 
e hoje o homem a procura como 
nunca, temendo o coronavírus 
e demais doenças, a morte, a 
miséria, a frustração, a guerra e 
o fracasso.

 E não se encontra a fe-
licidade quando o objetivo é inal-
cançável! É preciso um pouco 
de realismo, com a consciência 
exata das próprias potencialida-
des, a constância em realizá-las, 
a capacidade de enfrentar os 
obstáculos que se opõem, a 
força de suportar, sem entregar 
à angústia e ao desespero são 
todos condicionamentos impres-
cindíveis para atingir a felicidade.

 O amor à vida é essen-
cial para buscá-la.

Janeiro tem maior volume de 
chuva dos últimos dez anos

O monitoramento da Defesa 
Civil de Rio Preto apontou que o 
mês de janeiro deste ano fechou 
com acumulado de 345 milíme-
tros de chuva. Esse é o maior 
acúmulo registrado na cidade 
desde janeiro de 2011, quando o 
montante foi de 399 milímetros.

“Para fevereiro, a previsão é 
de que esse índice seja de até 
175 milímetros, sendo que já 
foram registrados 43 milímetros 
só nos dois primeiros dias do 
mês”, explicou o chefe da Divisão 
de Riscos da Defesa Civil de Rio 
Preto, José Carlos Sé.

De acordo com a meteorolo-
gia, os dias seguem chuvosos e o 
tempo fechado deve se prolongar 
até sábado. O céu só voltará a 
ficar aberto a partir de domingo.

As equipes da Secretaria de 
Serviços Gerais continuam nas 
ruas e avenidas fazendo reparos 
seguidos e  emergenciais, já que 
a chuva promete ocorrer mais 
alguns dias até o fim de semana. 
Após mais uma noite e dia de 
chuva ininterrupta na cidade, 
vários buracos foram abertos em 
pontos isolados.

O volume de chuvas fez com 
que vários córregos e rios que 
passam pela cidade chegassem 
ao seu limite, comprometendo 
até a vazão de algumas galerias 
que restaram danificadas.

De acordo com o secretário 
interino, engenheiro Arnô Della 
Líbera Júnior,  mesmo debaixo 
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PREFEITURA AMANHÃ

RIO PRETO

O Grupo Gestor Intersetorial 
(GGI) da prefeitura de Rio Preto 
apresentou nesta quinta-feira, 
3, os resultados de 2021 e os 
planos para 2022 ao vice-prefei-
to e secretário de Planejamento 
Orlando Bolçone (DEM). Entre as 
principais ações realizadas no últi-
mo ano estão 80 reuniões com os 
grupos de trabalho nas dez regiões 
da cidade, nas quais são levanta-
das as informações que subsidiam 
o planejamento intersetorial, e 
parcerias externas, desenvolvidas 
com a Rede Refúgio, o Fórum de 
Sustentabilidade e o Sebrae.

Essas ações trouxeram re-
sultados concretos, como por 
exemplo a reintegração de 843 
estudantes que estavam afasta-

“Pois onde estiver o teu 
tesouro, lá também está o seu 
coração”. Inspirado nesta pas-
sagem bíblica, que faz refletir 
sobre a importância de ajudar 
o próximo, acontece neste sá-
bado, 5 de fevereiro, no Espaço 
Católico São Bento, a Ação 
Solidária “Alimente Um Irmão”.

Realizada anualmente pelo 
casal Sandro e Adriana Castro, 
a campanha tem o objetivo 
de arrecadar alimentos para 

Campanha social arrecada alimentos 
para ajudar 1,4 mil famílias 

 Grupo Gestor 
Intersetorial apresenta 

planos para 2022

 À procura da felicidade 
deve ser feita com o próprio ca-
minhar e não se pode delegá-la a 
ninguém. O caminho da felicida-
de é feito de escolhas, de apro-
veitamento das oportunidades e 
de uma boa dose de criatividade.

 Teremos eleições para 
Deputado Estadual, Federal, 
Governador e Presidente da 
República e é, portanto o ano 
de exercermos a democracia, 
praticada através do voto. Em no-
vembro Copa do Mundo. E nesse 
compasso nossas necessidades 
diárias e a principal pauta durante 
o ano passado foi a vacina.

 Nesse ano que se inicia, 
tendo a coragem de ser feliz e de 
ser livre é o início para ser bom 
e terminá-lo bem. Bem melhor 
que os anteriores. 2022 devemos 
aproveitar para ser feliz!!!

GILBERTO ANTONIO LUIZ

ARTIGO 
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Divulgação

da garoa fina que caiu durante 
toda a manhã, o serviço de cata 
galhos recolheu diversos galhos, 
arbustos e toras serradas nas 
avenidas Juscelino Kubitscheck, 
José Munia e Philadelpho Gou-
veia Neto e no centro da cidade, 
próximo ao Fórum onde uma 
árvore também tombou com  as 
chuvas fortes no fim da tarde da 
terça-feira (1) e nesta quarta-
-feira (2).

Outra equipe aproveitou os 
poucos momentos de estiagem 

durante o dia para limpar e 
desentupir bocas de lobo e fixar 
algumas grelhas de bueiros da-
nificadas pelas chuvas. Também 
na avenida Cenobelino de Barros 
Serra, as equipes trabalharam 
para desobstruir e reparar bocas 
de lobo ao longo da avenida.

“Devido à grande umidade do 
solo causada pelas chuvas, os 
serviços de manutenção e reposi-
ção de material nas ruas só serão 
retomados após alguns dias de 
secagem do solo”, completa o 

engenheiro Arnô Della Líbera.
Para comunicar queda de ár-

vores em vias públicas, bueiros e 
bocas de lobo entupidas e bura-
cos em calçada o munícipe pode 
ligar para a secretaria de Serviços 
Gerais (17)  3212-6310. Já para 
comunicar a abertura de buracos 
nas vias públicas por conta das 
chuvas, o munícipe pode acionar 
a Secretaria de Trânsito, Trans-
portes e Segurança pelo número 
(17) 3213-9661, que também 
funciona como WhatsApp.

ajudar famílias carentes. Neste 
ano, a entidade beneficiada 
será as Conferências Vicenti-
nas de São José do Rio Preto, 
que atende mais de 1400 
famílias.

A arrecadação dos itens 
doados será das 8h às 12h, 
no Espaço Católico São Bento. 
“Apoiar e participar de ações 
sociais são um dos propósitos 
do nosso espaço. Portanto, 
começar o ano participando 
desta campanha é uma grande 

satisfação. Será uma grande 
alegria receber as pessoas 
aqui, ainda mais em prol de 
uma atitude tão nobre”, conta 
Danilo Murad Gois, proprietário 
do Espaço Católico São Bento.

Ação Solidária “Alimente 
um Irmão”

Data: 05/02
Horário: das 8h às 12h
Ponto de Arrecadação: Es-

paço Católico São Bento - Rua 
Generosa Bastos, 3103 - Re-
dentora

dos das escolas, após um trabalho 
intersetorial de busca ativa que 
envolveu dados das secretarias 
da Educação, Assistência Social 
e Saúde.

O GGI também teve participa-
ção ativa na elaboração de dois 
planos de ação para a região 
central de Rio Preto, um para o 
prazo de cinco anos e outro de 
dez anos. A iniciativa foi executada 
em conjunto pelo grupo interse-
torial, o Fórum de Sustentabili-
dade da Associação Comercial e 
Empresarial de Rio Preto (Acirp) 
e a Universidade Federal do Rio 
de Janeiro (UFRJ), por meio do 
departamento de Gestão e Ino-
vação de Cidades Inteligentes. 
Em outubro de 2021, os planos 
foram apresentados no Circuito 

Urbano do ONU-Habitat Brasil, 
evento que reuniu iniciativas de 
desenvolvimento urbano sustentá-
vel e discutiu o papel central das 
cidades na mitigação e resiliência 
às mudanças climáticas.

Para este ano, o GGI busca 
fortalecer a estratégia de gover-
nança intersetorial principalmente 
por meio da atuação mais próxima 
aos titulares das secretarias muni-
cipais, favorecendo soluções inte-
gradas nos territórios. O grupo terá 
foco em ações como a implan-
tação de uma horta comunitária 
piloto, a criação de uma escola de 
cuidadores de idosos, a realização 
de uma conferência de segurança 
alimentar e a efetivação do Núcleo 
Sentinela Violências.

Pelo decreto de criação do 
Grupo Gestor Intersetorial a coor-
denação das ações para fomentar 
e efetivar as políticas públicas 
intersetoriais é atribuição da 
Secretaria de Planejamento Es-
tratégico, Ciência, Tecnologia e 
Inovação, com o apoio das demais 
secretarias.

O GGI tem como meta articular 
e integrar as políticas públicas dos 
diversos setores da administração 
municipal, buscando soluções e 
ampliando o acesso da popula-
ção a bens e serviços públicos. 
As ações são orientadas pelos 
Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS) da Organização 
das Nações Unidas (ONU) e pelas 
especificidades de cada uma das 
dez regiões geográficas da cidade: 
Bosque, Central, CEU, Cidade da 
Criança, Pinheirinho, Talhado, Re-
presa, HB, Vila Toninho e Schmitt.

Para compreender essas es-
pecificidades, cada uma das dez 
regiões tem seu Grupo de Trabalho 
Intersetorial (GTI), organizado pelo 
GGI, com representantes da socie-
dade civil, equipamentos públicos, 
órgãos estaduais e federais, entre 
outros.
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Prefeito Edinho propõe reajuste de 
11% a servidores e aposentados 

O prefeito Edinho Araújo 
encaminha à Câmara Municipal 
nesta sexta-feira, 4, projeto de 
lei complementar que reajusta 
a tabela de remuneração (car-
gos e funções) dos servidores 
públicos municipais ativos (es-
tatutários, celetistas e comis-
sionados) e inativos (aposen-
tados e pensionistas) em 11%. 
O anúncio ocorreu no início da 
noite desta quinta-feira, 3, em 
nota divulgada à imprensa.

O vice-governador do Estado 
Rodrigo Garcia (PSDB) estará 
nesta sexta-feira, 4, em Rio Pre-
to, para assinatura do contrato 
de concessão do Aeroporto da 
cidade.

O consórcio formado pelas 
empresas Socicam e Dix Empre-
endimentos foi o vencedor do 
processo de concessão ocorrido 
no ano passado que integrava 
o lote 11. Os lotes reuniram 
aeroportos do Estado sob o 
controle do Departamento Ae-
roviário do Estado de São Paulo 
(Daesp) e que acabaram sendo 
repassados à iniciativa privada. 
Com isso, após a assinatura 
do contrato, o grupo ficará 
responsável pela administração 
e investimentos do Aeroporto 
Eribelto Manoel Reino. A previ-
são é que o consórcio assuma 
definitivamente o controle do 
local em 1º de março.

Com a assinatura do con-
trato, em tese, chega ao fim o 

Raphael Ferrari

Raphael Ferrari

CÂMARA DE RIO PRETO

Ação que questionava 
gratificação a servidores 
na pandemia é rejeitada
Ação apresentada na Justiça 

por Warlen Miller do MBL (Mo-
vimento Brasil Livre) foi julgada 
improcedente pelo juiz da 1ª Vara 
da Fazenda de Rio Preto Eduardo 
Garcia Albuquerque. A decisão 
consta em despacho sobre análi-
se do pedido de Miller que aponta-
va ilegalidade por parte da Câmara 
de Rio Preto no pagamento de 
gratificações a servidores durante 
o período de pandemia.

Segundo a ação, as gratifica-
ções continuaram sendo pagas 
aos servidores mesmo com ativi-
dades fora do prédio da Câmara 
e de forma remota, no mês de 
março de 2021. O valor adicional 
é de 35% pagos em forma de 
gratificação, conforme determina 
lei de 1986.

“A que serve esse o título de 
gratificação especial em ativida-
des que estão sendo desempe-
nhadas de forma remota? Como 
avaliar tal atividade?”. Ele ainda 
afirma que o pagamento extra 
deveria ter sido suspenso. “não 
deveria se sustentar enquanto 
houver trabalho remoto e esti-
verem suspensas as sessões, 
audiências públicas e demais 

As sessões ordinárias da 
Câmara de Rio Preto poderão 
ocorrer apenas uma vez por se-
mana. É isso o que prevê projeto 
de resolução do vereador Jorge 
Menezes protocolado nesta 
quarta-feira, 2, no Legislativo. 
Menezes quer alterar o atual 
modelo implantado no ano pas-
sado que estipulou a realização 
de duas sessões às terças-fei-
ras. A primeira com início às 9h 
e término às 13h e a segunda 
com às 14h e conclusão as 18h.

“A presente propositura tem 
o objetivo de possibilitar maior 
participação da população, pois 
o horário das 16h permitirá 
maior acompanhamento da 
população das atividades dos 
vereadores. Atualmente, ocor-
rem duas sessões no mesmo 
dia, o que acaba dificultando a 
participação nas sessões ordi-
nárias”, afirma.

Além da sessão ordinárias às 
terça-feiras, o projeto deixa livre 
a possibilidade da convocação 
de sessões extraordinárias, mas 
neste caso, com aprovação dos 
vereadores sempre na sessão 
de terça-feira.

atividades”, questionava a ação.
O presidente da Câmara Pedro 

Roberto Gomes (Patriota) apresen-
tou defesa no sentido de provar a 
legalidade do pagamento em for-
ma de gratificação aos servidores.

A Câmara e o presidente do 
Legislativo, Pedro Roberto (Patrio-
ta), defenderam a legalidade do 
pagamento extra os funcionários 
concursados. “Não há qualquer 
ilegalidade e que os argumentos 
da parte autora são dissociados 
da realidade. Afirmou que os 
servidores nunca foram dispen-
sados do serviço, apresentando 

documentos e que há, no caso 
em testilha, evidente litigância de 
má-fé”, cita na defesa.

A Justiça extinguiu o processo. 
O juiz Eduardo Garcia Albuquerque 
diz que Miller “pouco ou nada 
conseguiu realmente comprovar, 
trazendo aos autos apenas ilações 
e teorias que mais tem a ver com 
quimeras do que deveras com 
raízes firmes em fatos”.

O entendimento da Justiça 
é que o questionamento deveria 
ser em relação a lei que criou o 
pagamento das gratificações, e 
não o próprio pagamento em si.

Raphael Ferrari
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Julgamento de ação que pede fim de apadrinhados na Prefeitura será  dia 9

Projeto quer retornar sessão 
única às terças-feiras 

Garcia assina em Rio Preto contrato 
de concessão do Aeroporto

O julgamento da ação que 
questiona leis que criaram 
cargos comissionados e de 
gratificações na Prefeitura de 
Rio Preto será realizado na 
próxima quarta-feira, 9. Por 
decisão do Tribunal de Justiça 
de São Paulo a análise com vo-
tos dos desembargadores que 
aconteceria nesta quarta-feira, 
2, acabou sendo adiada para a 
próxima semana.

A desembargadora Luciana 
Bresciani já votou favorável a 
Ação Direta de Inconstituciona-
lidade (Adin) apresentada pelo 
Psol (Partido Socialismo e Liber-
dade) contra leis que criaram 
cargos comissionados, e grati-
ficações. Luciana é relatora da 
ação apresentada pelo Psol e 
foi a única a votar no dia 26 de 
janeiro, no julgamento que ana-
lisa a legalidade de ao menos 

CARGOS

LEGISLATIVO

TRANSPORTE AÉREO 

SALÁRIO

A tentativa de mudança é 
uma reação às críticas de parte 
de vereadores com o atual mo-
delo e horário das sessões. Ve-
readores como João Paulo Rillo 
(Psol), Renato Pupo (PSDB) e 
Robson Ricci (Republicanos) 
foram contrários as sessões 
duplas às terças-feiras alegando 
que isso impossibilita a pre-

sença da população. O projeto 
que estabeleceu a regra atual 
foi apresentado pela vereadora 
Claudia de Giuli (MDB) e con-
tou com apoio da maioria dos 
vereadores.

Antes de ir à votação o proje-
to de Menezes ainda vai passar 
pela Comissão de Justiça e Re-
dação para receber pareceres.

Divulgação

Divulgação
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Divulgação160 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 desem-
bargadora foi no sentido de dar 
procedência parcial na ação. Na 
ocasião foi estipulado prazo de 
120 dias para eventual cumpri-
mento da decisão. Não houve 
votação dos demais membros 
do Tribunal de Justiça já que a 
sessão foi suspensa após pedi-
do de vista do desembargador 
Torres Carvalho. A decisão final 
na próxima quarta-feira contará 
com os votos de 25 desem-
bargadores do Órgão Especial 
do TJ.

Entenda o caso
Em setembro de 2021 pare-

cer do Ministério Público assina-
do pelo subprocurador-Geral da 

Justiça, Wallace Paiva Martins 
Júnior, recomendou a extinção 
de 168 cargos comissionados, 
195 funções gratificadas e reco-
menda que a Adin apresentada 
pelo Psol fosse seja julgada 
parcialmente procedente.

Em relação aos cargos co-
missionados, o MP destaca 
que “por se tratar de cargos 

com atribuições genéricas, in-
determinadas 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, exis-

tem 42 de Chefe de Coorde-
nadoria (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 Espe-
cial (R$ 7,4 mil cada). Por mês, 
todos esses cargos somam 
R$ 935,4 mil de gasto para a 
Prefeitura.

Sobre as funções gratifica-
das, 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 gratifica-
ção de R$2,4 mil pela função. 
Por mês, estes postos represen-
tam R$ 110 mil no orçamento 
do Executivo.

Na ação, o Psol também 
exige que o cargo de Procu-
rador-Geral do Município seja 
ocupado somente por funcioná-

rios concursados e não como é 
atualmente, por qualquer profis-
sional da área jurídica.

Martins ainda defende a ex-
tinção de outras funções gratifi-
cadas, ocupadas por servidores 
efetivos, por incompatibilidade 
com as normas legais em vigor 
e inconstitucionalidade.

Segundo Martins, subpro-
curador 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 ma-
nutenção de todos os cargos.

Será aplicado ainda um 
percentual de 39% sobre o va-
lor do auxílio alimentação, que 
passa de R$ 417,24 para R$ 
580,00. O auxílio saúde passa 
de R$ 365,08 pra R$ 405,23, 
um reajuste de 11%.

Quanto à remuneração dos 
professores, o valor total da 
remuneração na faixa Refe-
rência 1 (R1) ficará acima do 
piso nacional, chegando a R$ 
4.653,13 (R$ 3.304,41 + R$ 
330,44 de 10% de gratificação 

de sala de aula + R$ 580,00 
de auxílio alimentação + R$ 
405,23 de auxílio saúde).

O anúncio do reajuste em 
11% é superior ao índice da 
inflação acumulada no último 
ano que ficou em 10,06%, ou 
seja, aumento real de quase 1% 
nos vencimentos dos servidores 
públicos.

O projeto deverá entrar em 
votação nas próximas sessões. 
O reajuste passa valer após 
sanção do prefeito Edinho.

impasse instalado no Aeroporto 
local, já que no final do ano 
tentativas para a assinatura fra-
cassaram. Sem investimentos 
por parte do estado o Aeroporto 
começou a receber críticas dos 
usuários pela falta de manu-
tenção em vários pontos, em 
especial os banheiros, que 
apresentavam problemas nas 
pias, sujeira.

A assessoria do vice-go-
vernador informou que Garcia 

assina o contrato de concessão 
às 11h30 no Centro Regional 
de Eventos. Na mesma soleni-
dade entrega viaturas do Pro-
grama “Segurança no Campo” 
e Mapeamento de Rotas Rurais. 
Também assina documentos 
para início de obras do Progra-
ma “Nossa Casa CDHU”, em 
Municípios da Região, programa 
Areninhas Esportivas e ordem 
de Serviço do Programa “Me-
lhor Caminho”.



Uma rio-pretense, de 47 anos, foi até a Central de Flagrantes, 
na manhã desta segunda-feira, 31, para registrar queixa de es-
telionato. Ela contou à polícia que teve prejuízo de R$ 1.530,36 
ao tentar comprar sapatos pela internet.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima fez o paga-
mento e os produtos encomendados não chegaram.

Segundo a dona de casa, a suposta vendedora não responde 
mais suas mensagens. O caso será investigado pelo 6º DP de 
Rio Preto.

(Colaborou – Sarah BELLINE)

A-4

Na manhã desta quinta-feira, 
3, um grupo de aproximadamen-
te 50 pessoas protestou em fren-
te ao Fórum de Rio Preto, na área 
central, reivindicando melhorias 
no sistema carcerário do país.

De acordo com o represen-
tante da manifestação, Henrique 
Marques, 30, as assistências 
jurídica e de saúde oferecidas 
para os presos são deficitárias.

“As autoridades deveriam 
implantar cursos profissionalizan-
tes, dar mais oportunidades para 
os detentos se ressocializarem de 
verdade”, afirmou.

Em entrevista ao Dhoje Inte-
rior, alguns manifestantes disse-
ram que as novas carceragens 
que estão sendo abertas no 
Brasil trazem mais opressões e 
agressões, revoltando parentes 
e amigos dos presidiários.

“Faz duas semanas que teve 
um colega meu que morreu por 
falta de atendimento médico. A 
família dele agora está investi-
gando para saber o que aconte-
ceu”, denunciou um ex-detento, 
de 28 anos.

Segundo ele, após cumprir 
sua pena a maior dificuldade que 
enfrenta agora é conseguir uma 

 Grupo protesta na frente do Fórum 
por melhorias no sistema carcerário

Caminhão tomba e 
carga avaliada em mais 
de R$ 35,8 mil é furtada

DIG recupera objetos e 
equipamentos furtados 

com receptador

Dona de imóvel 
encontra inquilino 

idoso morto em cadeira

Idosa passa mal ao 
volante e carro invade 

loja em avenida

PM prende traficante que fazia 
delivery de maconha

Ladrão furta caixa 
de carne enquanto 

caminhoneiro esperava 
para descarregar

Funcionário público cai 
no golpe do falso leilão 

e perde R$ 53,8 mil

Dona de casa leva 
facada do marido por 
ouvir hinos religiosos

Policiais civis da DIG/DEIC 
de Rio Preto indiciaram nesta 
quarta-feira, 2, um homem, de 
40 anos, morador da Vila Mayor, 
por receptação.

Segundo a delegacia espe-
cializada, na última quinta-feira, 
27, houve um furto a um salão 
comercial no bairro Alto Rio Pre-
to. Na ação, os bandidos furta-
ram equipamentos de mergulho 
e uma impressora de canecas.

Durante diligências, os in-

vestigadores localizaram o sus-
peito e recuperaram os objetos 
furtados.

Questionado pelos policiais, 
o acusado admitiu que comprou 
os equipamentos por R$ 400 e 
pretendia revendê-los por R$ 8 
mil. Ele responderá processo em 
liberdade. A Polícia Civil tenta 
agora identificar os autores do 
furto.

(Colaborou – Sarah BELLI-
NE)

MILHO

80 ANOS

ANÍSIO HADDAD

NO FRATERNIDADE

NA SURDINA

ESTELIONATO

INTOLERÂNCIA

INVESTIGAÇÃO

RIO PRETO

Policiais militares foram acionados na tarde desta quarta-feira, 
2, no bairro Solo Sagrado, na Região Norte de Rio Preto, após a 
proprietária de uma residência encontrar o seu inquilino morto.

Segundo a testemunha, ela passou na frente do imóvel e sentiu 
um cheiro forte. Como não via o idoso, de 80 anos, há dias e tem 
cópia da chave resolveu entrar na casa, onde encontrou o cadáver, 
em estado de decomposição, sentado em uma cadeira.

Vizinhos contaram aos pms que há aproximadamente duas se-
manas encontraram o aposentado perdido na rua e o trouxeram até 
em casa. Os populares não tiveram mais contato com o aposentado 
depois disso. O caso será investigado pelo 6º DP.

(Colaborou – Sarah BELLINE)

Uma motorista, de 72 anos, passou mal ao volante e o carro 
acabou invadindo uma loja, na avenida Anísio Haddad, em Rio 
Preto, na manhã desta quinta-feira, 3.

Segundo a Guarda Civil Municipal (GCM), uma viatura pa-
trulhava a região quando viu o acidente e prestou os primeiros 
atendimentos no local.

O Resgate foi acionado, a mulher foi atendida e passa bem. 
Apesar do susto, não houve feridos. O valor do prejuízo não foi 
revelado até o momento pelo estabelecimento comercial.

(Colaborou – Sarah BELLINE)

Um jovem, de 23 anos, foi preso em flagrante, por tráfico de drogas, pela Polícia Militar de Rio Preto. 
Segundo a corporação, durante patrulhamento de rotina, no bairro Fraternidade, na tarde desta quar-
ta-feira, 2, uma guarnição desconfiou do motociclista, que carregava uma sacola, e resolveu abordá-lo.

Ao ver a viatura o suspeito tentou fugir, jogou a sacola no quintal do vizinho, mas parte da droga que 
estava no acessório caiu dentro da residência em que entrou.

Na sacola foram apreendidos 14 tijolos pequenos de maconha e R$ 1.420. O acusado confessou 
aos pms a traficância, via WhatsApp, e entregas delivery.

Além disso, os policiais encontraram um tijolo de maconha, de tamanho médio, dentro da casa do 
indiciado, uma balança de precisão e uma porção média da droga na geladeira.

No Plantão, a prisão foi confirmada e o autuado encaminhado à carceragem local, onde ficou à 
disposição da Justiça.

(Colaborou – Sarah BELLINE)

Um motorista, de 42 anos, compareceu no Plantão Policial de 
Rio Preto, na tarde desta quarta-feira, 2, após ter uma caixa de 
17 quilos de carne furtada do seu caminhão.

Ele contou na delegacia que estacionou o veículo na frente do 
estabelecimento onde iria entregar mercadoria, no Jardim Vieira, 
e enquanto aguardava para descarregar percebeu que a caixa que 
seria entregue ao cliente havia desaparecido.

Uma testemunha disse ao caminhoneiro que um homem de 
roupas brancas retirou a caixa do caminhão alegando que a carne 
estava estragada, foi até o estacionamento da empresa, colocou 
o produto em uma mochila e saiu.

O 3º DP rio-pretense ficou encarregado do caso.
(Colaborou – Sarah BELLINE)

Um funcionário público, de 
54 anos, da cidade de Mu-
ritinga do Sul/SP, procurou a 
Central de Flagrantes de Rio 
Preto, na manhã desta quar-
ta-feira, 2, após descobrir que 
havia caído no golpe do leilão 
virtual. Ele teve um prejuízo de 
R$ 53.835,00.

De acordo com o boletim 
de ocorrência, o homem teria 
adquirido de uma falsa leilo-
eira um Chevrolet Tracker LTZ 
e um VW Fox. Para o primeiro 
veículo ele deu um lance de 
R$ 33,9 mil, já incluso o tra-
balho do leiloeiro e o frete de 
Rio Preto até Andradina. Pelo 
segundo automóvel ele pagou 
R$ 19.935,00.

A vítima fez uma transferên-
cia bancária para golpista e foi 

orientada a enviar o comprovan-
te pelo aplicativo de WhatsApp.

Os estelionatários falaram 
para o homem que ele rece-
beria no dia 1º o número do 
‘rastreio’ dos veículos, o que 
não aconteceu.

A vítima entrou em contato 
com os criminosos que alega-
ram ter havido um realinha-
mento de preço e solicitaram 
uma nova transferência de R$ 
11.750,00.

Após essa nova exigência 
o homem desconfiou de que 
havia caído em um golpe e não 
atendeu a última solicitação de 
dinheiro dos bandidos. O caso 
será investigado pelo 3º DP 
rio-pretense.

(Co laborou –  Sarah 
BELLINE)

A Polícia Militar foi acionada 
na madrugada desta quinta-fei-
ra,3, para atender uma briga 
de casal, no Parque Celeste, 
em que a vítima, uma dona de 
casa, de 39 anos, levou facada 
do marido por escutar hinos 
religiosos.

De acordo com o boletim de 
ocorrência, quando chegaram 
na residência os pms encon-
traram a mulher recebendo os 
primeiros socorros. Ela foi levada 
para o Hospital Beneficência 
Portuguesa.

À PM, a rio-pretense disse 
que estava na cozinha ouvin-
do música quando o agressor 
começou a discutir com ela, 
pegou uma faca e deu um golpe 
em sua cabeça, resultando num 
corte de 10 centímetros.

Depois da agressão o acu-
sado fugiu e os filhos da vítima 
ficaram na casa da avó materna 
para a mãe ser socorrida. O caso 
será investigado pelo 7º DP de 
Rio Preto.

(Colaborou – Sarah BELLI-
NE)

vaga no mercado de trabalho. 
“Já tentei várias vezes arrumar 
um emprego registrado, mas 
a hora que vê que temos uma 
passagem, a gente já é discrimi-
nado. Nós queremos voltar para 
sociedade, mas não temos esse 
direito”, acrescentou.

De acordo com Marques, 
o protesto buscou chamar a 

atenção da sociedade para os 
problemas do sistema prisional 
brasileiro.

Ao Dhoje, uma dona de casa, 
de 35 anos, disse que “o preso 
não pode reclamar de comida, 
eles castigam, não dão medi-
cação, é opressão em cima de 
opressão, tanto em cima da fa-
mília quanto com o preso”.

Não houve registro de inci-
dentes na manifestação até o fe-
chamento desta matéria. Durante 
o ato, manifestantes seguraram 
cartazes com frases como “Preso 
tem família”, “vidas de presos 
importam” e “direito de ver os 
filhos” e “família nos presídos”.

(Colaborou – Sarah BELLI-
NE)

Wilson Aparecido de Menezes, 
natural de Olimpia-SP faleceu aos 62 
anos de idade. Era divorciado e deixa seus 
fi lhos Anderson e Nadia. Foi sepultado no 
dia 3/01/2022 às 15h00min, saindo seu 
féretro do velório Municipal de Olímpia para 
o Cemitério Municipal de Olímpia. 

Leonilde de Negro Simões, natural 
de Severinia-SP faleceu aos 87 anos idade. 
Era viúvo de Sr. José Brasiliano Simões e 
deixa seus fi lhos Luis Donizetti, Claudia 
Maria Angelica. Foi sepultado no dia 
02/02/2022, saindo seu féretro do velório 
Jardim da Paz para o Cemitério Parque 
Jardim da Paz.

Oldemar Aparecido Rigonatto, na-
tural de Presidente Prudente-SP faleceu 
aos 81 anos de idade. Era casado com 
Sra. Diva Zangirolami Rigonatto e deixa 
seus fi lhos Flavio Andre. Foi sepultado no 
dia 02/02/2022 às 10h30min, saindo seu 
féretro do velório Capelas Prever Rio Preto 
para o Cemitério São João Batista.

Maria Viale Figueira, natural de 
Neves Paulista-SP faleceu aos 89 anos 
de idade. Era viúvo de Sr. Mario Figueira 
e deixa seus fi lhos Jose Antobio, Zoraide, 
Paulo Sergio (falecido), Mauro e Neusa. 
Foi sepultado será no dia 02/02/2022 às 
14h00min, saindo seu féretro do velório 
Jardim da Paz para o Cemitério Parque 
Jardim da Paz
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HB busca voluntários para estudo 
da vacina contra Chikungunya

O Centro Integrado de Pes-
quisa (CIP) do Hospital de Base 
está recrutando voluntários com 
idade de 12 a 17 anos para par-
ticipar de um estudo da vacina 
contra a Chikungunya. O estudo 
é coordenado pelo virologista 
Maurício Nogueira, que também 
esteve a frente da pesquisa da 
CoronaVac em Rio Preto.

A vacina contra Chikungunya 
foi desenvolvida pela farmacêu-
tica Valneva, em parceria com o 
Instituto Butantan. Em adultos, 
o imunizante mostrou resulta-
dos satisfatórios nos ensaios 
clínicos de fase 3. Atualmente é 
a única vacina contra a doença.

“Nosso objetivo é recrutar 
pelo menos algumas centenas. 
No geral, são desejáveis pes-
soas saudáveis, sem comorbi-
dades. No caso das meninas, 
elas não podem estar grávidas”, 
afirmou Maurício.

Pelo fato do estudo envolver 
menores de idade, para o ado-
lescente participar é necessário 
a anuência de ambos os pais. 
Segundo o virologista, o fato 
de não haver no momento uma 
grande circulação da doença 

Vinicius LIMA    
redacao@dhoje.com.br

Vinicius LIMA    
redacao@dhoje.com.br

CENTRO DE PESQUISA

Divulgação

Divulgação

Divulgação

À DISTÂNCIA COVID-19

A Secretaria de Saúde de 
Rio Preto comunicou nesta 
quarta-feira (2) que os atendi-
mentos de telemedicina serão 
ampliados para os fins de sema-
nas a partir deste sábado (5). 
Assim como ocorre de segunda 

Vinicius LIMA  

Divulgação Divulgação

GUSTTAVO LIMA

 Embaixador é confirmado no 
Riopreto Country Bulls em julho

Saúde amplia atendimentos da 
telemedicina para os fins de semana

Rio Preto confirma 3.389 
casos e 35 óbitos

Gusttavo Lima, mais conhe-
cido como ‘Embaixador’, é a 
segunda atração confirmada para 
o Riopreto Country Bulls, que 
acontece em julho deste ano, no 
Recinto de Exposições.

A primeira atração confirma-
da foi a dupla Jorge & Matheus, 
que se apresentará no sábado, 
16 de julho; enquanto Gusttavo 
Lima fará show na quinta-feira, 
14 de julho.

O Embaixador esteve em Rio 
Preto recentemente, mais espe-
cificamente no final de 2021, 
quando apresentou o Buteco do 
Gusttavo Lima, e lotou o local 
do show.

As outras atrações ainda não 
foram divulgadas e a organização 
do evento disse que em breve 
‘tudo será revelado’.

Vale ressaltar que, apesar de 
estar marcado para julho, o rodeio 
de Rio Preto, até o momento, se-
guirá todas as medidas impostas 
para a prevenção da Covid-19.

ANDRESSA ZAFALON

em Rio Preto no momento não 
interfere no estudo.

“Essa pesquisa está ocorren-
do em diversas regiões do Brasil, 
incluindo no nordeste e no litoral 
aqui do sudeste, onde já foram 
detectados alguns casos. Rio 
Preto é uma das cidades que 
tem potencial para registrar uma 
epidemia, por isso foi escolhida 
para integrar o estudo. A vacina 
já demonstrou bons resultados 
em adultos, com 98% desenvol-
vendo anticorpos”, comentou.

A chikungunya é uma doen-
ça viral transmitida pela picada 
do mosquito Aedes aegypti, 
o mesmo vetor da dengue e 
da zika. A circulação do vírus 
foi identificada no Brasil pela 
primeira vez em 2014, e ele já 
se espalhou por mais de 100 
países. Os principais sintomas 
da doença são febre alta, dores 
intensas nas articulações dos 
pés, mãos, dedos, tornozelos e 
pulsos, além de dor de cabeça, 
nos músculos e manchas aver-
melhadas na pele.

Os sintomas começam de 
dois a 12 dias após a picada 
do mosquito, sendo que cerca 
de 30% das pessoas não apre-
sentam sintomas. A doença 

pode ser mortal, especialmente 
quando o paciente já apresenta 

outras comorbidades.
Interessados em participar 

do estudo podem se escrever 
pelo site: https://www.hospi-

taldebase.com.br/voluntario-
-chikungunya.

a sexta, o atendimento aos sá-
bados e domingos será das 7h 
às 17h.

Segundo a Saúde, serão três 
médicos e cinco atendentes. 
Como as UBSs não funcionam 
aos fins de semana, o objetivo é 
tentar diminuir os atendimentos 

na Swift e nas UPAs.
“No começo nós entendemos 

que os atendimentos estavam 
demorando por questões de 
ramais e de infraestrutura, mas 
aos poucos conseguimos mais 
ramais e aumentamos nosso 
contingente de médicos. Hoje 
temos 22 ramais e 15 a 20 
médicos atendendo diariamente. 
Inicialmente teremos três mé-
dicos aos fins de semana, mas 
dependendo da necessidade 
podemos ampliar”, explicou o se-
cretário de saúde Aldenis Borim.

A telemedicina teve um au-
mento na procura neste início 
de ano. Neste mês de janeiro 
foram 8.067 atendimentos. 
Considerando apenas os dias 
uteis, foram em média 403 
atendimentos por dia no pri-
meiro mês de 2022. O número 
representa um aumento de 
203,6% em relação ao mês de 
dezembro. Os atendimentos em 
janeiro também são maiores do 
que os quatro últimos meses de 
2021 somados.

A telemedicina pode ser 
acionada ligando para os núme-
ros 0800 7722 123 ou 0800 77 
05870 das 7h às 17h. Lá, o pa-
ciente pode fazer consultas onli-
ne, pedidos de exame, receber 
receitas médicas e atestados.

notificações entre os dias 21/01 
e 01/02. Desde o início da pan-
demia são 2.911 mortes, com 
uma taxa de letalidade de 2,3%, 
A média móvel de óbitos está em 
quatro fatalidades por dia.

O número de recuperados 
da Covid-19 chegou a 112.204, 
o equivalente a 91,6% dos ca-
sos. A cidade soma 425.125 
notificações de pacientes com 
sintomas gripais e 383.740 tes-
tes realizados. O coeficiente de 
incidência dos últimos sete dias 
é de 729 casos a cada 100 mil 

habitantes.
Atualmente Rio Preto registra 

494 pacientes internados com 
síndrome respiratória aguda 
grave (SRAG), com 160 na UTI 
e 334 na enfermaria, sendo 261 
residentes de Rio Preto e 233 
de outros municípios da região. 
Dentre os casos já confirmados 
com Covid-19 são 200 interna-
ções, com 91 na UTI e 109 na 
enfermaria. A taxa de ocupação 
de leitos de UTI no município 
chegou a 90%, enquanto na 
região o índice está em 79,1%.

A Secretaria de Saúde de Rio 
Preto divulgou nesta quinta-feira 
(3) a atualização de casos de 
Covid-19 no município. Foram 
3.389 casos registrados entre 
os dias 19/01 e 01/02, sendo 
3.028 diagnosticados por exame 
PCR e 361 por TR antígeno. No 
total são 122.405 casos, com 
uma média móvel de 505 casos 
leves e 12 casos graves por dia.

Também foram registrados 
mais 35 óbitos pela doença, com 
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Editais de
PROCLAMAS

EDITAIS DE PROCLAMAS – Silvio Augusto Pellegrini de 
Oliveira, Ofi cial do 3º Cartório de Registro Civil Pessoas Na-
turais de São José Rio Preto, SP, faz saber que pretendem 
casar, apresentando os documentos exigidos pelo art. 1525 
do Cód. Civil, os pretendentes:
1. DANIEL BRUNO DE JESUS IGNÁCIO e IEDA 
FERRAZ, sendo ELE fi lho de OSMAR IGNÁCIO e de MA-
RIA EUNICE PEREIRA IGNÁCIO e ELA fi lha de ROBERTO 
BARALDI FERRAZ e de ANGELA MARIA PEREIRA;
2. MATHEUS TORRES VIARO e PÂMELA AGDA 
CARVALHO COSSI, sendo ELE fi lho de MAURO APARECI-
DO VIARO e de REGIANE SILVEIRA TORRES e ELA fi lha 
de CLAUDECIR ANTÔNIO COSSI e de JUSSARA BERNA-
DETE CARVALHO COSSI;
3. MÁRIO WELINGTON DE OLIVEIRA e ANA CLARA 
RODRIGUES LOPES, sendo ELE fi lho de MÁRIO PEREIRA 
DE OLIVEIRA e de MARIA ANA MEIADO DE OLIVEIRA e 
ELA fi lha de EDSON LUÍS DOMINGOS LOPES e de ANA 
MARIA RODRIGUES;
4. ANTONIO CARLOS TALARICO NETO e NATHÁ-
LIA ATÍBALE, sendo ELE fi lho de CARLOS ALBERTO TA-
LARICO e de SANDRA CRISTINA MANCUZZO TALARICO 
e ELA fi lha de PAULO SILAS TEIXEIRA DE ARTÍBALE e de 
MARIA ELISA SIMÕES ARTÍBALE; brasileiros, residentes 
neste 3º subdistrito. Se alguém souber de algum impedi-
mento, oponha-o em Cartório (R. São Paulo, 2200 – Tel: 
3202-9090). 03/02/2022.

Rio Preto é derrotado pelo MAC

Escolinha de futebol feminino abre 
inscrições no dia 7

Sesi abre inscrições para badminton e vôlei

 Santos vence o Corinthians de 
virada e Sylvinho cai

CBF divulga tabela do 
Brasileirão 2022

O Rio Preto sofreu a sua 
primeira derrota na Série A3 
do Campeonato Paulista nesta 
quarta-feira (2). Jogando fora 
de casa contra o Marília, o 
Jacaré foi superado por 2 a 0 
pelo time da casa.

O primeiro tempo foi bas-
tante movimentado. Logo no 
primeiro minuto o Rio Preto 
chegou com perigo com Thia-
go recebendo na ponta direita 
e finalizando para Passarelli 
espalmar para escanteio. Na 
cobrança, o Marília conseguiu 
recuperar a bola e armar um 
contra-ataque que culminou 
com Wendel chegando na cara 
do gol para fazer o gol do time 
da casa.

Depois disso, o MAC tomou 
conta do jogo. Aos 12 minutos, 
Yamada arriscou um chute de 
fora da área e Lúcio espalmou 
para escanteio. Dois minutos 
depois, Félix Jorge também 

Vinicius LIMA     
redacao@dhoje.com.br

FEMINIO

NOVAS TURMAS

CLÁSSICO PAULISTA

CAMPEONATO

SERIE A3 PAULISTA

Divulgação

A Escola de Futebol Feminino 
de Rio Preto, projeto desenvolvido 
pela Secretaria de Esportes, vai 
retomar as atividades na próxima 
semana depois de quase dois 
anos parada por conta da pan-
demia. As aulas e as inscrições 
para meninas de 12 a 18 anos 
começam na segunda-feira (7), 
a partir das 15h.

As aulas gratuitas serão pro-
movidas no campo 1 do Distrito 
Industrial (Avenida João Batista 
Vetorasso), ao lado da Cidade 
das Crianças. Os horários das 
atividades serão de segunda e 
quarta, das 15h às 17h, e aos 
sábados com uma categoria 
exclusivamente sub-15 das 9h 
às 11h.

A inscrição é feita no próprio 
local e pode ser realizada em 

A Escola de Futebol Feminino 
de Rio Preto, projeto desenvolvi-
do pela Secretaria de Esportes, 
vai retomar as atividades na pró-
xima semana depois de quase 
dois anos parada por conta da 
pandemia. As aulas e as inscri-
ções para meninas de 12 a 18 
anos começam na segunda-feira 
(7), a partir das 15h.

As aulas gratuitas serão pro-
movidas no campo 1 do Distrito 
Industrial (Avenida João Batista 
Vetorasso), ao lado da Cidade 
das Crianças. Os horários das 

O Santos contou com o 
brilho de Marcos Leonardo para 
conseguir a primeira vitória no 
Paulistão. Com dois gols do 
‘Menino da Vila’, o time ganhou 
do Corinthians, por 2 a 1, de 

A CBF divulgou, nesta quar-
ta-feira (2), a tabela do Brasilei-
rão 2022. Em conselho técnico 
com representantes dos clubes 
e federações envolvidas na 
disputa da competição, a enti-
dade apresentou as rodadas e a 
ordem dos confrontos da Série 
A do Campeonato Brasileiro em 
2022.

O Brasileirão terá seu ponta-
pé inicial no dia 9 de abril, com 
a primeira rodada. A competição 
está prevista para ser disputada 
até o dia 13 de novembro, data 
marcada para a 38ª rodada. 
Neste ano a competição será 
encerrada mais cedo, pois a 
Copa do Mundo será realizada 

Vinicius LIMA

Da REDAÇÃO

Da REDAÇÃO

Da REDAÇÃO

Divulgação

Divulgação

Divulgação

Divulgação

de fora da área e acertou o 
travessão. Aos 23 minutos, o 
Jacaré fez uma boa troca de 
passes e Thiago Pereira finalizou 
para a defesa de Passarelli. O 
Marília chegou com perigo aos 
34 minutos com Caio Vieira 
cruzando com perigo e Warlei 
não conseguindo tocar na bola 
por pouco.

No segundo tempo, o esme-
raldino chegou com Maycon no 
lado esquerdo finalizando para 
a defesa de Passarelli. O Marília 
respondeu aos 17 minutos com 
Yamada chutando na entrada 
da área por cima do gol. O 
MAC liquidou a partida aos 37 
minutos, com Orlando Júnior 
cruzando para Yamada pegar 
de primeira e marcar o segundo 
gol. A bola desviou na defesa 
rio-pretense antes de entrar.

O Rio Preto volta a jogar no 
sábado (5) contra o Capivariano 
em casa. Já o Marília enfrenta 
o Nacional em São Paulo no 
mesmo dia.

qualquer dia em que as atividades 
estejam ocorrendo. As meninas 
devem preencher uma ficha que 
deve ser assinada por um respon-
sável, além de apresentar o RG. A 
recomendação é que as meninas 
compareçam com roupas leves e 
chuteira. As vagas são limitadas.

O projeto é coordenado pela 
ex-jogadora Jéssica de Lima, 
bicampeã paulista e campeã 
brasileira com a camisa do Rio 
Preto Esporte Clube. Atualmente 
ela é auxiliar técnica na seleção 
brasileira feminina sub-20.

“A gente faz esse trabalho 
junto com a secretaria de espor-
tes para dar mais oportunidades 
para as meninas que gostam de 
jogar futebol. Acho que a gente vai 
fazer um bom trabalho e conse-
quentemente, se der, participar de 
competições, já que a Federação 

atividades serão de segunda e 
quarta, das 15h às 17h, e aos 
sábados com uma categoria 
exclusivamente sub-15 das 9h 
às 11h.

A inscrição é feita no próprio 
local e pode ser realizada em 
qualquer dia em que as ativi-
dades estejam ocorrendo. As 
meninas devem preencher uma 
ficha que deve ser assinada por 
um responsável, além de apre-
sentar o RG. A recomendação 
é que as meninas compareçam 
com roupas leves e chuteira. As 
vagas são limitadas.

Paulista vai abrir sub-17 e sub-20. 
Nunca houve tantos campeonatos 
para o futebol feminino, então po-
demos fazer um trabalho de base 
forte, já que Rio Preto tem um 

cultura muito boa de futebol femi-
nino, sempre sai boas jogadoras 
daqui e a gente pode perder esse 
espaço que já conquistamos”, 
comentou Jéssica.

em novembro e dezembro. O 
início do returno está marca-
do para o dia 30 de julho. Os 
critérios de classificação para 
torneios internacionais e de re-
baixamento não foram alterados 
em relação ao ano anterior.

Confira os jogos da primeira 
rodada:

Atlético-MG x Internacional
Fluminense x Santos
São Paulo x Athletico-PR
Palmeiras x Ceará
Botafogo x Corinthians
Juventude x Red Bull Bra-

gantino
Fortaleza x Cuiabá
Atlético-GO x Flamengo
Avaí x América-MG
Coritiba x Goiás

virada, em plena Neo Química 
Arena, pela terceira rodada do 
campeonato. Após a partida, a di-
reção do Corinthians comunicou o 
desligamento do técnico Sylvinho.

O clássico começou morno, 
mas aos poucos o Corinthians 

foi encontrando espaços na 
defesa adversária. Fagner exigiu 
grande defesa de João Paulo e 
Renato Augusto viu a finalização 
colocada explodir no travessão. O 
Santos pouco ameaçou Matheus 
Donelli no primeiro tempo.

As emoções estavam guar-
dadas para depois do intervalo. 
Logo aos seis minutos, Giuliano 
dominou a bola no peito e Jô 
encheu o pé para colocar o 
Corinthians na frente. O Santos 
acordou e conseguiu o empate 
aos 19. Marcos Leonardo passou 
por três adversários dentro da 
área e bateu rasteiro.

Pouco depois, Marcos Le-
onardo foi derrubado por João 
Victor dentro da área e o árbitro 
assinalou pênalti. O atacante 
cobrou no canto direito e virou 
a partida. O Corinthians foi para 
cima do Santos em busca pelo 
menos do empate. Aos 41, 
Paulinho arriscou e João Paulo 
espalmou.

Os dois times entram em 
campo no domingo (6), pela 
quarta rodada. O Corinthians 
enfrenta o Ituano, às 18h30, no 
Novelli Júnior, em Itu, e o Santos 
joga contra o Guarani, às 16h, no 
Brinco de Ouro da Princesa, em 
Campinas.
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Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar de 
São José do Rio Preto-SP e Região -  CNES do M.T.E, 
Registro Sindical nº 46000.011545/2007-27 - Edital de 
Convocação – Assembléia Geral Extraordinária - CNPJ. 
02.032.866/0001-00 – Pelo presente edital ficam convoca-
dos no uso dos poderes que lhe são conferidos pelo Estatuto 
Social, convoca todos os  auxiliares de administração escolar 
do ENSINO SUPERIOR da rede privada de ensino, integran-
tes das categorias profissionais, na base territorial dos muni-
cípios de,  (Adolfo, Bady Bassitt, Balsamo, Cedral, Guapiaçu, 
Icem, Ipiguá, Jaci, José Bonifácio, Mendonça, Mirassol, Mi-
rassolandia, Monte Aprazível, Neves Paulista, Nipoã, Nova 
Granada, Olímpia, Onda Verde, Poloni, Potirendaba, São 
José do Rio Preto, Tanabi, Ubarana, Uchoa, União Paulista),  
para se reunirem em assembléia geral extraordinária que 
será realizada dia 11 (onze) de  fevereiro de 2.022, às 16.00 
horas, em primeira convocação com a presença de dois ter-
ços e, em segunda e última convocação, com qualquer nú-
mero, caso não seja atingido o quorum, uma hora depois, na 
Rua José do Carmo Lisboa n° 197 – Sala 01, Piso 01 vila 
Bancários, nesta cidade de São José do Rio Preto-SP., a 
fim de discutirem e deliberarem sobre a seguinte ordem do 
dia: A) Elaboração das pautas de reivindicação do Ensino 
Superior para a data-base de 2022 e 2023/2024 (2 anos); b) 
Autorização para a diretoria do Sindicato dos Auxiliares de 
Administração Escolar de São José do Rio Preto-SP,  cele-
brar as Convenções Coletivas de trabalho 2022 e 2023/2024 
(2 anos), com o SEMESP. São José do Rio Preto-SP, 04 de 
Fevereiro de 2.022.

 Valdecir Zampolla Caetano. Presidente

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 1525 do Código Civil brasileiro para habilitação de 
casamento:

FÁBIO BORGES MARTINS e ARTEMIZA DA SILVA MIRAN-
DA. Ele, de nacionalidade brasileira, Supervisor de Monito-
ramento, divorciado, nascido em São José do Rio Preto, SP, 
no dia 25 de julho de 1971, filho de ANTONIO RODRIGUES 
MARTINS e de ANA BORGES MARTINS. Ela, de nacionalida-
de brasileira, biomédica, solteira, nascida em Paranaíba, MS, 
no dia 03 de julho de 1989, filha de JOSÉ BATISTA MIRANDA 
e de TEREZINHA DE FÁTIMA DA SILVA MIRANDA. 

SERGIO TARRAF FILHO e GABRIELA BENEVENTO COR-
DEIRO. Ele, de nacionalidade brasileira, economista, solteiro, 
nascido em São José do Rio Preto, SP, no dia 07 de maio de 
1989, filho de SERGIO TARRAF e de ELIANA CORREIA SIL-
VA TARRAF. Ela, de nacionalidade brasileira, médica, solteira, 
nascida em MOGI DAS CRUZES, SP, no dia 24 de abril de 
1989, filha de JOSÉ EDUARDO CUNHA CORDEIRO e de 
SILVANA BENEVENTO CORDEIRO. 

Assim, lavra-se o presente edital de proclamas para que seja 
afixado neste 1º Registro Civil em lugar de costume e publica-
do pela imprensa local.  
Se alguém souber de impedimento, oponha-o na forma da lei.
São José do Rio Preto, 01 de fevereiro de 2022
David Yamaji Valença, Oficial.

OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS DO 
DISTRITO DE ENGº SCHMIDT, SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP

Renata Comunale Aleixo
Oficial

Rua São Sebastião, nº 526, Engº Schmidt, São José do Rio Preto-SP
Telefone: (17) 3808-1088 - Email: cartorioes@hotmail.com

__________________________________________________________________________________
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.

RAFAEL DE FELIPPES NORONHA e ANGELA MARIA DO NASCIMENTO. Ele, brasileiro, natural 
de Nilópolis, Estado do Rio de Janeiro, nascido aos vinte e um (21) de agosto de um mil novecentos e noventa 
(1990), com trinta  e um (31) anos de idade, técnico em segurança eletrônica, divorciado, filho de de dona ANDREA 
DE FELIPPES NORONHA. Ela, brasileira, natural de Lençóis Paulista, Estado de São Paulo, nascida aos  trinta 
(30) de março de um mil novecentos e noventa e dois (1992), com vinte  e nove (29) anos de idade, do lar, solteira, 
filha de SEBASTIÃO VILELA DO NASCIMENTO e de dona LENIRA DA SILVA NASCIMENTO.

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, dois (02) de fevereiro de dois mil e vinte e dois (2022).
Renata Comunale Aleixo
Oficial



SOCIAL Jornal

PRESENÇA

O vice-governador Rodrigo 
Garcia, candidato ao governo 
do Estado, retorna hoje a Rio 
Preto para, entre outras coisas, 
assinar o contrato de concessão 
do Aeroporto de Rio Preto para 
que a iniciativa privada assuma 
o comando, provavelmente dia 
1º. de março e possa dar um 
make-up naquele espaço que 
anda com ares de abandono. 
Rodrigo entrega também, no 
Centro Regional de Eventos 
as viaturas para patrulha 
no campo, na Secretaria da 
Agricultura.

FEIJOADA

A próxima edição da Feijoada do 
Mané,benefit cuja renda total 
será destinada ao Centro Social 
Estoril, já tem data marcada: 
28 de maio,um sábado a partir 
de 13 horas. No Espaço Green 
Gold.Cerca de 1 mil convidados 
serão esperados nesta que é 
um dos eventos filantrópicos 
mais tradicionais da cidade, 
sob a irretocável organização do 
advogado Manoel Neves Filho.

NOME

O nome oficial do condomínio 
que será lançado dentro de 
aproximadamente seis meses, 
onde é a Fazenda Amazonas, 
é E-Civita Amazonas. Ali,entre 
as comodidades, deverá ser 
construída uma escola, de 
renome nacional que prepara-
se  para chegar à nossa cidade 
com a rmas  e  bagagens . 
Anotem.

MUNDIAL DE CLUBES I

O time do Palmeiras já embarcou 
para Abu Dhabi, nos Emirados 
Árabes Unidos, para a disputa do 
tão sonhado Mundial de Clubes. 
Mas metade dos torcedores que 
compraram ingressos para ver o 
campeão da Libertadores estrear 
na semifinal no dia 8 não assistirá 
ao jogo no estádio.Por causa do 
avanço da ômicron, as autoridades 
dos Emirados Árabes Unidos, 
diminuíram em 50% a lotação dos 
estádios do Mundial. Isso significa 
que quem comprou o pacote da 
Fifa, que incluía a semifinal (o 
jogo que o Palmeiras disputará) e 
a final, corre o risco de não entrar 
no estádio- embora possa assistir 
a finalíssima.

MUNDIAL DE CLUBES II

E por que o ingresso para a final 
está garantido e o da semifinal 
não? Por que o estádio da semifinal 
tem dimensões mais modestas. 
Assim, apenas metade daqueles 
que compraram o pacote da Fifa 
terá direito a entrar na arena.No 
caso do último jogo não haverá 
problemas: o estádio é maior e 
os ingressos comprados pelos 
brasileiros poderão ser usados 
normalmente. Portanto, o problema 
é com o primeiro jogo do Palmeiras 
no torneio. E ainda não há definição 
da Fifa sobre quem terá direito a 
assistir a primeira partida.

HUMOR ADORÁVEL

A família do médico Nando 
Colturato e sua mulher, Lucy 
Colturato, sempre teve um 
extremo e refinado sense of 
humour.Mas seu filho,médico 
e presidente da Sociedade de 
Medicina e Cirurgia de nossa 
cidade, Leandro Colturato, 
mostrou um delicioso fairplay ao 
se fantasiar de bailarina para a 
festa de primeiro aniversário de 
sua filha Ana Clara, que tinha o 
ballet como tema. Dez com louvor. 

ANIVERSÁRIOS

Esses, os aniversariantes 
da semana:4, sexta-feira: 
Adriana Ramos,Nathalia Oger, 
Alexandre Villanova Sorroche, 
Cecília Braga Roquette Lima, 
Ana Paula Casseb, Hilarinho 
Sestini, Marco Aurélio Bdini,Zeca 
Pagodinho, Adriana Ramos.5, 
sábado:1524-Nasceu em  
Portugal, Luiz Vaz de Camões, 
Hamilton Ferreira, Ivan Antonio 
Togni, Joana Faria,acadêmico 
João Roberto Saes,da ARLEC; 
José Carlos Figueira,Juvêncio 
Gomes Garcia,Manoel Flávio 
Jurado, Antonieta Ceccato 
M u a n i s , M i r i a m  R e g i n a 
Pupin,Regina Duarte, Regina 
G o u l a r t  R i b e i r o , H e c t o r 
Babenco,Valter Luiz Cunha. 
6 ,  dom ingo :  Fe r nando 
Costantini Gomes,Carlos Renato 
Pachá,Cláudia Dória Peron 
Rosa,Patrícia Dória Lourenço, 
Cláudia Ohana, Maria Eugenia 
Ramos, Maria Ignês Cícero Oger, 
Natalie Cole,Stéfano Menezes 
Hawilla, Daniela Vaz de Lima. 7, 
segunda-feira: Dia do Gráfico, 
Cristina Tajara,Ednan Abritta 
Filho, Lélia Mansor Rocha,Mércia 
Silva Quadros Broner,Nelcy Cury, 
Regina Gonçalves de Souza 
Amaral,Eunice Petroli, Orlando 
Luis de Arruda Barbato. 8,terça-
feira: Nasceu Júlio Verne, 
nasceu James Dean, Cristina 
Lemos Prado de Carvalho, Carlos 
Daud, João Mansur, Milton 
Ferreira Dias Filho, Nick Nolte, 
Robson Mir, Thalita Muanis 
Reinjak, Maristela Pagani. 9, 
quarta-feira: Alceu Gomes 
Chueire, Ana Valéria de Lucca 
Cabbaz,  E l iane Barbosa, 
Antonio Carlos Gusson, Mônica 
Waldvogel, Mia Farrow, Vera 
Oger Fonseca Martins. 10, 
quinta-feira: Dia do Atleta, 
João Luiz Pinto, Gustavo Polotto, 
Caio Urbinatti, nasceu Cauby 
Peixoto, Humberto Liedtke 
Júnior, Marcelo Serrado, Sonia 
Tarraf Akad. 

PESCARIA I
A Confraria da Pesca ,sob o 
comando de Reinaldo Lobanco, 
está chegando amanhã em 
Paso de la Patria que receberá 
os cuidados da Pedrinho Pesca.
No elenco de pescadores,José 
Eduardo Roma, Silvio Bassitt, 
Carlos Benedito Verona, Zé 
Luiz Salvador, Luiz Felipe Rudge 
Leite,Reinaldo Lobanco,entre 
outros.Retornam na sexta, 11.

PESCARIA II

A partir do dia 17 de fevereiro, 
José Oscar Cícero comanda um 
grupo de pescadores que parte 
para Paso de la Patria e será 
acolhido pela Pedrinho Pesca, 
num hotel –cassino 5 estrelas 
daquela cidade. No grupo, 
Hamilton Ferreira, José Luis 
Esteves, Ivan Perina, Condinho 
Zancaner.

BOUTIQUE AGRO I

Impressiona a estrutura montada 
por Carlinhos Pinheiro e Juju 
Cizoto- conhecidos por suas 
camisas out-door com patches 
de seus patrocinadores- para os 
estúdios do programa Arena CP, 
uma referência na divulgação do 
mundo do rodeio e do agronegócio, 
habilitando-se como um dos 
estúdios independentes melhor 
equipados no interior de São 
Paulo, cujo cocktail de inauguração 
aconteceu terça-feira.

BOUTIQUE AGRO II

Provocadoras ostentações da 
elegância rural,o programa e a 
revista moldam uma linguagem 
típica do campo, contemplando 
eventos de todo o interior do 
estado.Eles produzem uma 
crônica rural independente e 
bem acabada,posicionando-se na 
vanguarda do setor. Dali,nos altos 
da Delegado Pinto de Toledo,se 
concentram  a redação da revista 
Country Fever e o estúdio de 
gravação do programa transmitido 
pelo canal 526 da Net.

BOUTIQUE AGRO III

Observadores perspicazes dos 
acontecimentos da modernidade 
e da estética rural, Carlinhos e Juju 
comandam uma equipe de peso 
que se consolida pelo alto nível 
técnico e profissional.Na capital 
são poucos os que têm essa 
qualidade se não pertencerem a 
grandes emissoras.

São José do Rio Preto, sexta-feira 
04 de fevereiro de 2022

ENCONTRO 
Sérgio Moro foi recebido na 
manhã de terça-feira  na 
residência de D. Dorinha 
Cabrera, mãe de Dom Antonio 
Cabrera Mano, cônsul honorário 
de Espanha, no Condomínio 
Débora Cristina, para uma 
reunião política  que incluía um 
grupo do agronegócio.

BYE BYE 
A Rede de supermercados 
Te n d a ,  i n s t a l a d a  n o 
P la zaAven ida  Shopp ing , 
anunciou o encerramento das 
operações  para Rio Preto 
para o dia 28 de fevereiro.
Até lá,está oferecendo uma 
sensível redução nos preços. 
Que pena!

 VISITA I 

O Ministro da Infra-Estrutura Tarcisio de Freitas,pré-candidato 
ao Governo de São Paulo,representando o grupo político do 
presidente Jair Bolsonaro, está ajustando a agenda para vir a Rio 
Preto  dia 24 de fevereiro,uma quarta-feira,e trazer o presidente 
da República para inaugurar  travessia urbana da BR-153.

 VISITA II  

O programa está pré-estabelecido, embora ainda haja a 
necessidade de aprovação do GSI- Gabinete de Segurança 
Institucional, que virá a Rio Preto por volta do dia 14 para bater 
o martelo na aprovação da agenda.Está assim estabelecido o 
programa: dia 24 às 9 horas, inauguração do trecho da BR-153 
Às 10 horas,motociata, após a qual haverá uma queima do alho  
com várias comitivas,para 700 pessoas y compris, líderes do 
movimento dos motociclistas, no Recinto de Exposições. Ali o 
presidente fará um breve discurso. Depois, um almoço no Bezerra 
de Menezes para prefeitos da região.

 VISITA III 

Falta ainda acomodar na agenda, um encontro solicitado pelo 
Hospital de Base, que pretende homenageá-lo com o título de 
“Parceiro do Bem”, pelo convênio assinado com o Ministério da 
Saúde que contempla as áreas de oncologia, deficiência física e 
cardiologia pediátrica.

 SALTO ALTO I  

Sergio Moro carrega consigo uma empáfia de autoridade 
improducente para uma pessoa que precisa angariar a simpatia 
dos eleitores.E não são poucos os que ele vai precisar conquistar  
para se eleger presidente da República.Na manhã em que esteve 
no café da manhã do Hospital de Base, chegou com aparato de 
chefe de estado,em três carros.O dele,o do meio, num sanduiche 
entre dois carros de onde saíram os seguranças, que dava a 
impressão que dali desembarcaria o Wladmir Vladmirovitch Putin, 
atual presidente da Rússia.

 SALTO ALTO II  

Moro desceu apressado, rumo ao evento ignorando os profissionais 
que o aguardavam. Por uma questão de ética,o HB, corretamente, 
não permite fotografias nem filmagens no seu interior,para que não 
sejam feitos flagrantes indesejáveis de pacientes.Portanto toda 
a imprensa estava ali fora,posicionada na entrada, cinegrafistas, 
fotógrafos, repórteres à espera dele para uma entrevista: Rede 
Vida, Bandeirantes,Estadão, enfim todo mundo. E ele passou 
soberbo ignorando a todos e obrigando os profissionais esperarem-
no sair do encontro com os médicos uma hora e meia depois para 
se dignar a atender a imprensa.

 SALTO ALTO III   

Poderia ter sido gentil e atendido os profissionais que têm urgência 
para editar suas matérias e por sua vez, os médicos, com certeza, 
não se zangariam de esperar uns quinze minutos a mais.É esse 
salto alto de alguém que se imagina presidente do Supremo, que 
derruba uma candidatura. Se a imprensa ele trata assim, não 
será difícil imaginar como Moro tratará o povão num país tropical.
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O ministro da Infra-Estrutura,Tarcisio de Freitas, candidato 
de Jair Bolsonaro ao governo do Estado e o advogado Marce-
lo Zola Peres, que integra a equipe que elabora a agenda da 
vinda do presidente da República a Rio Preto.

Uma das mais queridas damas de nossa sociedade,D. Maria 
Ignês Cícero Oger,viúva do empresário Afonso Oger,ganha 
idade nova neste domingo,dia 6 de fevereiro.Na foto, com 
suas filhas Sandra Oger Garcia, Maria José Oger Affonso,-
Cristina Oger e Adriana Oger Pereira dos Santos.

Neco e Vilma Coelho Reverendo Vidal, em casamento no 
Café de La Musique de Maceió. 

     Luciano e Luciana Crosara  
estão festejando. Seu filho 
Bruno foi aprovado nos 
vestibulares de Engenharia 
Mecânica do Instituto Federal 
de São Paulo.
     Abrem-se hoje os Jogos 
Olímpicos de Inverno de 
Pequim.Fiquem de olho na 
patinação artística, sem dúvida 
uma delícia para os sentidos.
     Será celebrada domingo 
a missa por intenção da alma 
de Odair Ferrante, na Paróquia 
Menino Jesus de Praga, às 18 
horas.
     O cantor Michael Bublé 
acaba de anunciar o mais novo 
projeto inédito da carreira, 
o álbum “Higher”, que tem 
lançamento global previsto 
para o dia 25 de março. E 
para esquentar a chegada do 
novo disco, Bublé  lançou dia 
28“I´ll Never Not Love You”
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