
Olímpia busca 
primeira vitória 
contra Noroeste 
jogando em casa

Guilherme Batista

INTERIOR
DIRETOR-PRESIDENTE: EDSON PAZ

Ano XVIII - N° 5.479 - São José do Rio Preto - SP

R$1,50

Fale com a redação: (17) 3353-2447

Sábado, 05 de fevereiro de 2022

Rua Fritz Jacobs, 1448, Boa Vista / www.dhojeinterior.com.br

Rodrigo Garcia assina concessão do 
aeroporto e entrega viaturas rurais 

EM RIO PRETO

Com uma estrutura de dar 
inveja a qualquer cantor do 
mundo sertanejo o vice-gover-
nador do Estado Rodrigo Garcia 
(PSDB) anunciou em Rio Preto, 
nesta sexta-feira, 4, uma série 
de ações que vão desde a con-
cessão do Aeroporto da cidade 
à iniciativa privada a entrega de 
viaturas para prefeituras da re-
gião pelo programa Segurança 
no Campo. “O Leilão foi reali-
zado no ano passado na Bolsa 
de Valores e a partir de agora 
a empresa tem 30 dias para 
assumir a operação”, disse.   
     Pág.A3

TJ valida lei que 
isenta restaurantes 

de pagar IPTU 
na pandemia 

O entendimento é do Órgão 
Especial do Tribunal de Justiça 
de São Paulo ao declarar a 
constitucionalidade de uma lei 
de Santa Cruz das Palmeiras, 
que prevê a isenção de IPTU de 
bares e restaurantes durante a 
vigência do decreto de emer-
gência para enfrentamento da 
pandemia de Covid-19. A nor-
ma, de autoria parlamentar, foi 
contestada pela Prefeitura, que 
perdeu.                     Pág.A3

Bolsonaro 
oficializa 

reajuste recorde 
a professores
Uma cerimônia no Palácio 

do Planalto, nesta sexta-feira 
(4), oficializou o reajuste de 
33,23% para professores da 
rede pública de educação bá-
sica. A portaria, assinada pelo 
ministro da Educação, Milton 
Ribeiro, e pelo presidente Jair 
Bolsonaro, eleva de R$ 2.886 
para R$ 3.845 o piso salarial 
nacional da categoria. O rea-
juste está previsto em lei de 
2008.   Pág.A3

Rio Preto e região intensificam vacinação hoje

Árvore cai 
sobre carro em 
rodovia e mata 
três pessoas da 
mesma família

Pág. A4

Marido acusa 
esposa de 

enviar nudes e 
briga termina 
em agressão

Pág. A4

O Olímpia entra em campo 
neste sábado (5) para encarar 
o líder Noroeste em casa pela 
terceira rodada da Série A3 do 
Campeonato Paulista. O Galo 
Azul, que empatou com o Bar-
retos na estreia e perdeu para 
o São Bernardo na quarta-feira 
(3), busca sua primeira vitória 
na competição.       Pág.A6

Mirassol tenta 
embalar contra 
Santo André 

amanhã
Invicto, o Mirassol recebe 

o Santo André neste domingo 
(6) para tentar engatar sua 
primeira sequência de vitória 
na competição. O grupo C, do 
Leão, é o mais embolado do 
campeonato até o momento, 
com o Palmeiras liderando com 
10 pontos, seguido por Miras-
sol e Ituano com 7.   Pág.A6

AVES
Ambiental 
apreende 
49 aves sil-
vestres em 
casa de Rio 
Preto e mul-
ta criador.
Pág.A4

DROGAS
PM apre-
endeu 30 
tijolos de 
maconha 

em ônibus 
em Bady 
Bassitt. 
Pág.A4

JACARÉ Rio Preto entra em campo hoje contra o Capivariano 
pela Série A3 do Paulista e busca a reabilitação.      Pág.A6

Assinatura 
de con-
cessão 

reuniu au-
toridades 

e  políticos 
em mega 

evento 
ontem no 

Centro Re-
gional de 
Eventos
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Retomada das 
atividades presenciais 

nas universidades é 
um risco descabido

A possibilidade de as ativida-
des nas universidades voltarem 
ao modo presencial é maior à 
medida em que cresce a par-
cela da população brasileira 
totalmente vacinada contra a 
covid-19. Voltar ao que se con-
vencionou chamar de “normal” 
é o que mais desejamos. A 
prudência indica, contudo, que 
esse retorno precisa se dar com 
parcimônia e todas as medidas 
de proteções ora já conheci-
das. A sensatez, porém, não 
é substantivo conhecido deste 
governo.

O orçamento destinado à 
educação deveria supor recur-
sos extras para adequação das 
estruturas e demais condições 
de ensino, pesquisa e extensão 
a fim de garantir que essa reto-
mada seja realizada com o grau 
de segurança necessário. Não é 
o que acontece.

Ao contrário, o orçamento 
para as universidades federais 
foi reduzido, reforçando o deslei-
xo da atual gestão para os riscos 
de contaminação. Soma-se aí 
a falta de atenção necessária a 
um planejamento de retomada 
dos estudos, seja presencial, 
online ou híbrido, depois de um 
longo período de afastamento 
e do desalento dos estudantes.

Em 2019, pré-pandemia, 
o orçamento das federais to-
talizava R$ 6,1 bilhões. Se 
considerarmos apenas o índice 
de inflação, correção monetária 
deste período, o orçamento de 
2022 deveria ser de, no mínimo, 
de R$ 7,3 bilhões.

Vale lembrar que esta corre-
ção desconsidera todo e qual-
quer custo extra para assegurar 
mais espaçamento, insumos 
para limpeza contínua dos am-
bientes, estruturas de álcool gel 
e mais sabonetes líquidos para 
higienização das mãos, entre 
outros.

Ou seja, se o orçamento de 
2022 fosse apenas o ajustado 
pela inflação, sem considerar 
as necessidades extras de um 
período de pandemia, esse valor 
já seria insuficiente e exigiria 
escolhas cruciais por parte dos 
gestores na implantação de um 
sistema de segurança elemen-
tar de saúde pública.

Porém, o orçamento desti-

Serviços Gerais recupera 
ruas em loteamentos 

A Prefeitura de Rio Preto, por 
meio da Secretaria de Serviços 
Gerais, iniciou na manhã desta 
sexta-feira, 4, o trabalho de 
manutenção de ruas de terra 
nos bairros e loteamentos mais 
atingidos pelas chuvas do últi-
mos dias.

O secretário interino da 
pasta engenheiro Arnô Della Lí-
bera informa que duas equipes 
começaram cedo o trabalho de 
manutenção nas ruas de terra 
dos loteamentos Brejo Alegre, 
Bela Vista 3 e Vila Nobre. “Es-
ses bairros, de acordo com o 
responsável pelo recolhimento 
de lixo na cidade, são os mais 
atingidos pelas chuvas dos úl-
timos dias”, disse o secretário.

O coordenador Júlio César 
da Silva explica que o serviço 
inicial prevê terraplanagem e 
um trabalho paliativo de com-
pactação de pedras de mate-
riais reciclados para minimizar 
os buracos nas vias provocados 
pela força da correnteza das 
chuvas ininterruptas durante 
toda a semana.

“O trabalho de manutenção 
das vias de terra vai prosseguir 
durante os próximos dias quan-
do, se o tempo ajudar e o sol 
aparecer, deverá ajudar a secar 
os materiais, hoje encharcados 
pelas chuvas, que poderão 

Da Redação
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Da REDAÇÃO
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SEU DINHEIRO

EMPREGOS

APÓS CHUVAS

Cerca de 320 mil trabalha-
dores que não sacaram o abono 
salarial de anos anteriores só po-
derão pedir a retirada a partir de 
31 de março. O Ministério do Tra-
balho e Previdência adiou o início 
do prazo para requerer os valores, 
que começaria no próximo dia 8.

O abono referente aos meses 
trabalhados em 2019 poderá ser 
pedido presencialmente, por tele-
fone, por aplicativo ou por e-mail. 
Segundo o ministério, existem 
R$ 208,5 milhões esquecidos 
por 320.423 trabalhadores que 
deveriam ter feito o saque até 30 
de junho de 2021.

Quem optar pelo saque pre-
sencial deve ir a uma das unida-

O Balcão de Empregos de 
São José do Rio Preto fechou 
esta sexta-feira (4) oferecendo 
533 oportunidades de trabalho. 
As principais delas são: ven-
dedor (33), consultor comer-
cial (30), oficial de instalação 
telecom (16), telemarketing 
(12), pedreiro (12), corretor de 
seguros (10), azulejista (10), 
entre outros.

Há também oportunidades 
de estágio. As vagas são para: 
pedagogia (8), ensino médio 
(7), administração (6), vendas 
(5), informática para negócios 
(2), engenharia civil (1), T.I. (1) 
e segurança do trabalho (1).

Interessados podem consul-
tar o site www.riopreto.sp.gov.
br/balcaoempregos, disponível 
gratuitamente para acessado 
via computadores, tabletes e 
smartphones conectados à 
internet.

Balcão fecha semana oferecendo 533 vagas

 Abono salarial de anos anteriores 
só poderá ser pedido em março

nado às universidades federais 
em 2022 é de R$ 5,3 bilhões, 
o que significa R$ 800 milhões 
a menos do que 2019, mais de 
15% de diferença; e R$ 2 bi-
lhões a menos que o orçamento 
de 2019 apenas corrigido, que 
significa um montante 38% 
menor. É a segunda pasta mais 
afetada, só perdendo para o Mi-
nistério do Trabalho, que sofreu 
corte de R$ 1 bilhão.

Se já em 2019 o orçamento 
não foi suficiente frente ao caos 
administrativo com problemas 
sérios de manutenção, de in-
fraestrutura, e de instalações 
prediais; o que vemos agora 
é uma grande incoerência já 
que o ministro da Educação 
defende o retorno imediato ao 
ensino presencial, mesmo sem 
uma rubrica exclusiva para pro-
cedimentos de saúde pública.
 A falta de preocupação com 
o atendimento aos alunos é 
perceptível e, entendemos, 
portanto, que pode resultar em 
mais risco de contaminação por 
falta de recursos e de apoio num 
momento tão desafiador quanto 
o atual. É um cenário que deixa 
os estudantes inseguros. E mais 
um ano que começa ao léu, 
sem planejamento.

* César Silva é diretor-pre-
sidente da Fundação de Apoio 
à Tecnologia (FAT) e docente 
da Faculdade de Tecnologia de 
São Paulo -- FATEC-SP há mais 
de 30 anos. Foi vice-diretor 
superintendente do Centro 
Paula Souza. É formado em 
Administração de Empresas, 
com especialização em Ges-
tão de Projetos, Processos 
Organizacionais e Sistemas de 
Informação.

ARTIGO 
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Quem preferir pode procu-
rar atendimento presencial no 

Balcão de Empregos no Poupa-
tempo ou na Prefeitura Regional 

Norte. Mais informações pelo 
telefone: 3211 4950.

des de atendimento do Ministério 
do Trabalho e Previdência pedir a 
abertura de recurso administrati-
vo para reenvio do valor à Caixa 
Econômica Federal, no caso do 
Programa de Integração Social 
(PIS), ou ao Banco do Brasil, no 
caso do Programa de Formação 
do Patrimônio do Servidor Público 
(Pasep).

O pedido também pode ser 
feito pela central Alô Trabalha-
dor, no telefone 158. Também 
é possível fazer o procedimento, 
por e-mail, enviando o pedido 
de recurso administrativo para o 
endereço trabalho.uf@economia.
gov.br. As letras “uf” devem ser 
trocadas pela sigla do estado onde 
o trabalhador habita.

Por fim, o pedido pode ser 

realizado pelo aplicativo Carteira 
de Trabalho Digital, disponível para 
celulares dos sistemas Android e 
iOS. O ministério recomenda ao 
trabalhador atualizar o aplicativo 
para que possa verificar se tem 
direito ao benefício, o valor do 
abono, a data de saque e o banco 
para recebimento. O Portal Gov.
br, também fornece essas infor-
mações.

Quem tem direito
Tem direito ao benefício o tra-

balhador inscrito no PIS/Pasep há, 
pelo menos, cinco anos, e que te-
nha trabalhado formalmente por, 
no mínimo, 30 dias no ano-base 
considerado para a apuração, 
com remuneração mensal média 
de até dois salários mínimos. 
Também é necessário que os 

ser moídos para utilização na 
compactação das vias de terra”, 
explica o coordenador Silva.

“Estamos atendendo priori-

tariamente esses três bairros: 
Brejo Alegre, Bela Vista 3 e Vila 
Nobre, locais mais atingidos de 
acordo com orientação passada 

pela empresa Constroeste que 
faz o trabalho de recolhimento 
do lixo nesses locais”, completa 
o engenheiro Arnô Della Líbera.

dados tenham sido informados 
corretamente pelo empregador 
na Relação Anual de Informações 
Sociais (Rais).

O valor do abono é propor-

cional ao período em que o em-
pregado trabalhou com carteira 
assinada em 2020. Cada mês tra-
balhado equivale a um benefício 
de R$ 101, com períodos iguais 

ou superiores a 15 dias contados 
como mês cheio. Quem trabalhou 
12 meses com carteira assinada 
receberá o salário mínimo cheio, 
que atualmente é de R$ 1.212.
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Rodrigo Garcia assina concessão do 
aeroporto e entrega viaturas rurais
Com uma estrutura de dar 

inveja a qualquer cantor do 
mundo sertanejo o vice-gover-
nador do Estado Rodrigo Garcia 
(PSDB) anunciou em Rio Preto, 
nesta sexta-feira, 4, uma série 
de ações que vão desde a con-
cessão do Aeroporto da cidade 
à iniciativa privada a entrega de 
viaturas para prefeituras da re-
gião pelo programa Segurança 
no Campo.

Em cima de um grande 
palco, com telões de alta de-
finição e uma enorme tenda 
que protegeu do sol curiosos e 
prefeitos de vários municípios 
da região, Garcia não perdeu 
a oportunidade de potenciali-
zar os anúncios positivos em 
Rio Preto rumo a tentativa de 
melhorar a imagem junto ao 
eleitorado visando as eleições 
deste ano. Ele é pré-candidato 
do PSDB ao governo do Estado.

Ao lado de deputados esta-
duais, entre eles o secretário 
Estadual da Agricultura Itamar 
Borges (MDB), o presidente da 
Assembleia Legislativa Carlão 
Pignatari (PSDB), deputado 
federal Luiz Carlos Motta (PL) 
e do anfitrião, prefeito Edinho 
Araújo(MDB), Rodrigo Garcia 
assinou o contrato de conces-
são do Aeroporto Eribelto Ma-
noel Reino à iniciativa privada.

O Consórcio Aeroportos Pau-

Raphael Ferrari
redacao@dhoje.com.br

Da REDAÇÃO

TJ valida lei que isenta 
restaurantes de pagar IPTU 

Durante o estado de ca-
lamidade pública decorrente 
da epidemia de Covid-19, é 
possível afastar a exigência de 
demonstração de adequação e 
compensação orçamentárias em 
relação à criação ou expansão 
de programas públicos destina-
dos ao enfrentamento da crise 
sanitária.

O entendimento é do Órgão 
Especial do Tribunal de Justiça de 
São Paulo ao declarar a constitu-
cionalidade de uma lei de Santa 
Cruz das Palmeiras, que prevê 
a isenção de IPTU de bares e 
restaurantes durante a vigência 
do decreto de emergência para 
enfrentamento da pandemia de 
Covid-19.

A norma, de autoria par-
lamentar, foi contestada pela 
Prefeitura de Santa Cruz das Pal-
meiras, que alegou a inexistência 
de estimativa do impacto orça-

Raphael Ferrari

Bolsonaro oficializa reajuste de 
33,23% para professores

Uma cerimônia no Palácio 
do Planalto, nesta sexta-feira 
(4), oficializou o reajuste de 
33,23% para professores da 
rede pública de educação bá-
sica. A portaria, assinada pelo 
ministro da Educação, Milton 

NA PANDEMIA

PRESIDENTE

MEGA EVENTO

Guilherme Batista

Guilherme Batista

Divulgação

mentário e financeiro decorrente 
da isenção tributária, conforme 
previsto pela Constituição da Re-
pública (artigo 113 do ADCT). Mas 
a ação foi julgada improcedente, 
em votação unânime.

O relator, desembargador 
Torres de Carvalho, lembrou que, 
de fato, o artigo 113 do ADCT, 
incluído pela EC 95/16, exige 
que a proposição legislativa que 
estabeleça renúncia de receita, 
como a norma de Santa Cruz das 
Palmeiras, seja acompanhada de 
estimativa do impacto orçamen-
tário e financeiro.

No entanto, os artigos 3º da 
EC 106/20, e 167-D da Consti-
tuição, incluído pela EC 109/21, 
dispensaram a observância das 
limitações legais na concessão 
ou ampliação de incentivo ou 
benefício de natureza tributária da 
qual decorra renúncia de receita 
para as proposições legislativas 
e os atos do Poder Executivo 

com propósito exclusivo de en-
frentar as consequências sociais 
e econômicas da epidemia de 
Covid-19, com vigência e efeitos 
restritos a sua duração.

Vetados
Em Rio Preto vários projetos 

de lei foram aprovados pela Câ-
mara Municipal para que donos 

Ribeiro, e pelo presidente Jair 
Bolsonaro, eleva de R$ 2.886 
para R$ 3.845 o piso salarial 
nacional da categoria.

Além do reajuste, foram 
lançados no evento dois edi-
tais com a oferta de 168 mil 
vagas em cursos de gradu-
ação e pós-graduação para 
formação de professores. O 

primeiro é o da Universidade 
Aberta do Brasil (UAB) e o 
segundo edital é do Programa 
Nacional de Formação de Pro-
fessores da Educação Básica 
(Parfor).

“Em 2021 o protagonismo 
foi dos profissionais da saúde, 
em 2022, o protagonismo será 
dos profissionais de educação. 

Chega de usar os professores 
e profissionais de educação 
apenas como massa de ma-
nobra político-eleitoral. Está 
na hora de ações diretas. E uma 
ação direta é essa, que respeita 
o profissional e dá a ele um 
ganho a mais nessa situação”, 
ressaltou o ministro da Educa-
ção na cerimônia.

lista (ASP) venceu o processo de 
concessão com ágio de 11,14 
% sobre a outorga mínima, com 
a oferta de R$ 7,6 milhões pela 
concessão do Bloco Noroeste 
de aeroportos do interior, que 
engloba 11 aeroportos, enca-
beçados por Rio Preto. Esse 
grupo é composto por 11 uni-
dades e integra o bloco de lotes 
Noroeste.

Ao todo foram dois lotes (No-

roeste e Sudeste) que reuniram 
aeroportos do Estado sob o con-
trole do Departamento Aeroviário 
do Estado de São Paulo (Daesp) 
e que acabaram sendo repassa-
dos à iniciativa privada. Com a 
assinatura do contrato, o grupo 
vencedor ficará responsável pela 
administração e investimentos 
do Aeroporto de Rio Preto. A pre-
visão é que o consórcio assuma 
definitivamente o controle do 
local em 1º de março.

“O Leilão foi realizado no ano 
passado na Bolsa de Valores e 
a partir de agora a empresa tem 
30 dias para assumir a operação 
deste aeroporto e fazer grandes 
investimentos”, disse Rodrigo 
Garcia.

Com a assinatura do contra-
to de concessão do Aeroporto 
a expectativa é que chegue ao 
fim o impasse instalado no local. 
Sem investimentos por parte do 
estado o Aeroporto começou 
a receber críticas dos usuários 
pela falta de manutenção em 
vários pontos, em especial os 
banheiros, que apresentavam 
problemas nas pias, sujeira, 
além de problemas no sistema 
de ar-condicionado, fatos que 

motivaram uma série de re-
portagens pela imprensa local, 
incluindo o Dhoje Interior.

“Natural que a empresa 
não está apenas assumindo o 
Aeroporto de Rio Preto, ela está 
assumindo um grande bloco de 
aeroportos, como Araçatuba, 
Votuporanga, Presidente-Pru-
dente, Bauru. Agora tem 30 
dias de transição para que posa 
fazer a posse e a partir daí fazer 
um plano de investimento. Não 
tenho dúvidas que vamos ter 
daqui a algumas semanas a per-
cepção clara de que o aeroporto 
com a iniciativa privada é o um 
aeroporto mais bem cuidado do 
que pelo poder público”, afirmou 
sobre a falta de investimentos 
por parte do Estado.

Com a concessão dos ae-
roportos do Estado o Departa-
mento Aeroviário do Estado de 
São Paulo (Daesp), órgão res-
ponsável pelo gerenciamento, 
deixa de existir. Garcia adiantou 
que os servidores estaduais 
lotados no departamento serão 
transferidos. “O Daesp deixa de 
existir e parte dos funcionários 
será transferida para a Agência 
Reguladora dos Transportes para 

que a gente faça a regulação e 
fiscalização deste contrato. São 
Paulo deixa de ter um departa-
mento de aeroportos e passa a 
regular essas concessões que 
realizamos”, destacou o vice-
-governador.

Neste bloco, no total, estão 
previstos R$ 181,2 milhões em 
investimentos ao longo do con-
trato de concessão, sendo os va-
lores distribuídos para ampliação 
de capacidade, melhoria da ope-
ração e adequação à regulação. 
Para os primeiros quatro anos de 
operação, os investimentos são 
de R$ 62,3 milhões.

Patrulha Rural

No mesmo evento Rodrigo 
Garcia entregou 100 viaturas do 
Programa Segurança no Campo 
para prefeitos da região. Os ve-
ículos foram colocados ao lado 
do palco das autoridades. Eles 
servirão para auxiliar a Policia 
Militar e Ambiental na segurança 
de áreas rurais, com a chamada 
Patrulha Rural.

“Entregando a Patrulha Rural 
para mais de 100 cidades do Es-
tado para dar segurança ao ho-

mem do campo. O programa 
Segurança no Campo nasceu 
de uma demanda dos produ-
tores rurais. A gente percebeu 
pela demanda de estradas ru-
rais que era necessário ter um 
programa adicional. Fazendo 
as doações dessas viaturas 
aos municípios e através de 
operações delegadas da pró-
pria Guarda- Municipal que 
podem auxiliar a Polícia Militar 
e Ambiental para ter mais 
segurança no campo”, disse.

Rodrigo Garcia ainda anun-
ciou em Rio Preto início de 
obras de moradias populares 
para os municípios de Nova 
Granada, Riolândia e Macedô-
nia. Após o evento na cidade 
ele se deslocou para Uchoa 
onde entregou a revitalização 
da Aldeia do Artesão e liberou 
recursos para construção de 
creche e infraestrutura urbana 
na cidade. No fim da tarde, o 
vice-governador entregou o 
novo Poupatempo do municí-
pio de Novo Horizonte.

INVESTIMENTOS

** São José do Rio Preto 
(receberá investimentos de R$ 
42,7 milhões);

** Presidente Prudente 
(investimentos de R$ 56,5 
milhões);

** Araçatuba (investimen-
tos de R$ 24,4 milhões);

** Barretos (investimentos 
de R$ 13,7 milhões);

** Assis (investimentos de 
R$ 6,9 milhões);

** Dracena (investimentos 
de R$ 7,2 milhões);

** Votuporanga (investi-
mentos de R$ 7,1 milhões);

** Penápolis (investimen-
tos de R$ 7 milhões);

** Tupã (investimentos de 
R$ 5,6 milhões);

** Andradina (investimen-
tos de R% 5,1 milhões);

** Presidente Epitácio 
(investimentos de R$ 4,4 
milhões)

Raphael Ferrari – DHoje 
Interior

de estabelecimentos comerciais 
não precisassem pagar o IPTU 
referente ao período de lockdow 
no município. No entanto o pre-
feito Edinho Araújo (MDB) vetou 
os projetos alegando inconstitu-
cionalidade. A maioria dos vetos 
acabou  sendo mantidos pelo 
próprio Legislativo local.



Agente do CPP 
apreende maconha 
em saco de farinha
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Devido à forte chuva e vento, 
uma grande árvore caiu sobre um 
VW/Gol que transitava na rodovia 
Roberto Mário Perosa, em Ibirá, 
nesta quinta-feira, 3, e matou 
três dos quatro ocupantes.

As vítimas eram pai, mãe e fi-
lha de cinco anos. A única sobre-
vivente é enteada do motorista 
e foi socorrida com escoriações 
para a Santa Casa do município.

Na sequência ao acidente, 
um VW/Fox chocou-se na tra-
seira do Gol, ferindo levemente 
a condutora.

A pista permaneceu total-
mente interditada, devidamente 
sinalizada e o trânsito sendo 
desviado pelo km 4 da via e pelo 
trevo de Ibirá no km 11.

Foram mobilizados na ocor-
rência o policiamento rodoviá-
rio, DER, Corpo de Bombeiros, 
perícia, Polícia Civil e funerária.

Após retirada dos corpos do 
veículo e dos galhos caídos sobre 
a via, a pista foi limpa e liberada.

(Co laborou –  Sarah 
BELLINE)

Árvore cai sobre carro em rodovia e 
mata três pessoas da mesma família

VICINAL DE IBIRÁ

Homem vê anúncio 
clonado e perde R$ 31 mil 
ao tentar comprar carro

Baep apreende 30 
tijolos de maconha com 
passageiro de ônibus 

PM e Polícia Civil 
prendem seis por tráfico 

em Monte Aprazível

Baep apreende maconha 
e moto com placa 

artesanal com jovem

Ambiental apreende 49 aves silvestres
GOLPE

BADY BASSITT TRÁFICO

EM AVENIDA

DETENTO

JARDIM ARROYO

Um homem, de 51 anos, viu 
através do Marketplace do apli-
cativo do Facebook um anúncio 
de um Renault/Logan e entrou 
em contato com o anunciante 
que informou que o veículo es-
tava em poder de seu cunhado, 
em Rio Preto. Os dois fecharam 
o valor do carro em R$ 31 mil.

De acordo com o boletim 
de ocorrência, um terceiro en-
volvido relatou aos policiais que 
anunciou seu veículo na OLX e 
momentos depois recebeu uma 
mensagem do mesmo golpista, 
dizendo que queria comprar o 
automóvel.

O criminoso, no entanto, 
intermediou o negócio. Para 
uma das vítimas, se passou 
pelo dono e para outra pelo 
comprador.

O verdadeiro interessado no 
Logan fez um Pix no valor de R$ 
10 mil e uma transferência de 
R$ 21 mil para o golpista. Após 
o pagamento, nenhuma das 
vítimas conseguiu mais falar 
com o estelionatário.

O caso foi registrado como 
estelionato e será investigado 
pelo 7º DP rio-pretense.

(Co laborou –  Sarah 
BELLINE)

Um homem, de 34 anos, foi 
preso em flagrante por tráfico, 
pelo Baep, na manhã desta quin-
ta-feira, 3, em Bady Bassitt. Com 
ele, foram apreendidos 30 tijolos 
de maconha.

Segundo o boletim de ocor-
rência, a Polícia Militar fazia a 
fiscalização de rotina em ônibus 
provenientes do Paraná e Mato 
Grosso do Sul. Ao ver a blitz, o 
passageiro ficou nervoso o que 
chamou a atenção dos pms, que 
decidiram vistoriar sua bagagem.

Ao revistar a mala, que esta-
va no bagageiro, encontraram o 

entorpecente. À PM, o acusado 
confessou que saiu de Brasília 
no dia 31 de janeiro e foi até Foz 
do Iguaçu.

Uma pessoa teria feito uma 
transferência via Pix no valor de 
R$ 600 para que pagasse o hotel 
onde pegaria a droga. Pelo trans-
porte e entrega na capital federal 
ele receberia R$ 2 mil.

Além da droga, foram con-
fiscados R$ 485 em dinheiro, o 
bilhete da viagem e um telefone 
celular.

(Colaborou – Sarah BELLI-
NE)

Uma motocicleta com placa 
artesanal chamou a atenção de 
policiais do Baep de Rio Preto, 
durante patrulhamento de rotina 
na Avenida Ernani Pires Domin-
gues. Ao perceber a viatura, o 
adolescente, de 16 anos, tentou 
fugir, mas foi detido.

Com o infrator, foi apreendido 
um tijolo de maconha em sua 
cintura. Ele confessou que estava 
a caminho de um posto de com-
bustíveis, onde iria vender a droga 
por R$ 750.

Seis pessoas foram presas em 
flagrante por tráfico de drogas, na 
manhã desta sexta-feira, 4, em 
Monte Aprazível.

Policiais civis e militares cum-
priram mandados de busca e 
apreensão em várias residências 

no bairro Renascer.
Na ação policial, foram apreen-

didos dinheiro, maconha, cocaína, 
dois celulares, balança de precisão 
e um caderno com anotações.

(Colaborou – Sarah BELLI-
NE)

Na noite desta quinta-feira, 
3, um agente do Centro de 
Progressão Penitenciária (CPP) 
de Rio Preto apreendeu maco-
nha em um saco de farinha de 
mandioca.

Segundo o boletim de ocor-
rência, o agente estava rea-
lizando revista em uma das 
caixas recebidas e destinadas 
a um preso, quando ao apalpar 
um saco de farinha percebeu 

que o conteúdo estava diferen-
te, motivo pelo qual resolveu 
abrir a embalagem, achando 
o entorpecente.

O detento foi questionado 
e alegou que a droga não era 
dele, nem de sua mãe. A ma-
conha foi apreendida e o caso 
segue sendo investigado pela 
Polícia Civil rio-pretense.

(Colaborou –  Sarah 
BELLINE)

Marido acusa esposa 
de enviar nudes e briga 
termina em agressão

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Uma empregada doméstica, 
de 41 anos, foi até a Central 
de Flagrantes de Rio Preto, 
na noite desta quinta-feira, 3, 
para denunciar o marido, com 
quem é casada há 25 anos, por 
agressão.

Segundo a vítima, ela estava 
em seu trabalho, num condomí-
nio na Região Leste, quando o 
suspeito começou a lhe enviar 
mensagens acusando-a de enviar 
nudes para uma outra pessoa.

A mulher negou e o marido 
disse que iria buscá-la no serviço, 
às 17 horas. Com receio, ela saiu 
mais cedo, às 16h20, e entrou 

num ônibus, momento em que o 
agressor apareceu, jogou o carro 
na frente do coletivo e a retirou à 
força de dentro do veículo.

No automóvel, o casal passou 
a discutir e o homem arremessou 
o celular no rosto da esposa.

A vítima desceu do carro e 
saiu correndo, sendo socorrida 
por um popular até a UBS do 
Santo Antônio, onde foi feita uma 
sutura em sua face. A Delegacia 
de Defesa da Mulher (DDM) está 
encarregada das investigações 
do caso.

(Co laborou –  Sarah 
BELLINE)

Quarenta e nove aves 
silvestres, sem anilhas de 
identificação ou documenta-
ção, foram encontradas por 
policiais ambientais em uma 
residência no Jardim Arroyo, 
em Rio Preto, nesta quinta-
-feira, 3.

No imóvel, havia três pes-
soas que foram indiciadas 
e multadas. Os pássaros 
achados em cativeiro são 
das espécies coleirinha e 
trinca-ferro.

Os infratores vão respon-
der a processo em liberdade. 
Segundo a Polícia Ambiental, 
as aves foram apreendidas 
e passarão por avaliação 
de profissional para atestar 
seu grau de domesticação e 
saúde para posteriormente 
serem reintroduzidas em seu 
habitat.

(Colaborou – Sarah BELLI-
NE)

Maria de Lourdes Arantes Basso, 
natural de Colina-SP faleceu aos 82 anos 
de idade. Era viuva de Sr. Geraldo Basso e 
deixa seus fi lhos Flavia Maria e Fabio. Foi 
sepultada no dia 04/02/2022, saindo seu 
féretro do velório Capelas Prever Rio Preto 
para o Crematório Parque Jardim da Paz. 

 
Lucijane Ramos do Prado Gama, 

natural de Mineiros-GO faleceu aos 36 
anos de idade. Era casada com Daniel Felix 
Souza Gama e deixa seus fi lhos Amanda 
Vitoria e Alice. Seu sepultamento será dia 
05/02/2022 às 18:00, saindo seu féretro 
do velório Cemitério São Miguel Jataí-GO 
para Cemitério São Miguel Jataí-GO. 

 
Jose Ramos dos Santos, natural de 

Pompeía-SP faleceu aos 63 anos de idade. 
Era solteiro e não deixa fi lhos. Foi sepultado 
no dia 03/02/2022 às 17:00, saindo seu 
féretro do velório São João Batista para o 
Cemitério São João Batista. 

 
Neuza de Souza Freire, natural de 

Monte Aprazível-SP faleceu aos 81 anos de 
idade. Era solteira e deixa sua fi lha Carolina 
Freire Casado (falecida). Foi sepultada 
no dia 03/02/2022 às 10:00, saindo seu 
féretro do velório direto para o Cemitério 
Jardim da Paz. 

  FALECIMENTOS

Na casa do adolescente, no 
Jardim Nunes, foram apreendidas 
uma balança de precisão e uma 
faca usada para fracionar entor-
pecentes.

Ao realizarem consulta sobre 
a moto, foi constatado que havia 
adulteração na numeração da 
placa.

Segundo o menor, ele com-
prou o veículo por R$ 1,6 mil em 
Guapiaçu. A motocicleta foi apre-
endida e levada ao pátio de Cedral.

O adolescente foi ouvido e 
liberado para ser apresentado, 
posteriormente, na Vara da Infân-
cia e Juventude rio-pretense..

(Colaborou – Sarah BELLI-
NE)
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Vacinação hoje mira 136 mil faltosos 
e aumentar cobertura em crianças

A Secretaria de Saúde de 
Rio Preto realiza neste sábado 
o Dia “C” da vacinação contra a 
Covid-19. O objetivo é reduzir o 
número de faltosos de segunda 
e terceira dose do público adul-
to e aumentar a cobertura em 
crianças de 5 a 11 anos.

As crianças poderão ser 
imunizadas das 9h às 17h nos 
seguintes locais: UBS Central, 
Plaza Avenida Shopping, UBS Ci-
dade Jardim, UBS Jaguaré, UBS 
Santo Antônio e UBS Eldorado. 
Já os adultos serão vacinados na 
UBS Vetorazzo e no CSE Estoril. 
Pais e responsáveis devem apre-
sentar os documentos pessoais 
das crianças e o comprovante de 
residência de Rio Preto. Neste 
sábado (5) não serão aplicadas 
doses de rotina, somente covid.

Desde o anúncio do Dia “C” 
na quarta-feira (2), o número 
de faltosos apresentou uma 
leve redução de 138.741 para 
136.845. Destes, 19.061 não 
retornaram para tomar a segun-
da dose 117.784 estão ausen-

Vinicius LIMA    
redacao@dhoje.com.br
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BADY BASSIT

Faceres ajudará na aplicação das doses

Imunização será no Postão 

Saúde coloca 
atrações para 

incentivar

A Secretaria de Saúde de 
Bady Bassitt, em parceria com 
a faculdade de medicina Fa-
ceres, promove neste sábado 
(5), um mutirão de vacinação 
infantil contra a Covid-19. O Dia 
“C” é uma forma de auxiliar na 
campanha que incentiva a va-
cinação de crianças com idade 
entre 5 e 11 anos.

A ação será realizada na 
Unidade de Saúde Francisco 
Pinto Brandão, localizada na 
praça do Juninão, das 8h às 
16h.

Para a enfermeira responsá-
vel pela vigilância epidemiológi-
ca e imunização de Bady Bas-
sit, Karina Cabreira, o horário 

tes da terceira. A cobertura em 
crianças também aumentou nos 
últimos dois dias de 35% para 
43,7%. No total são 14.868 
crianças imunizadas.

Outro motivo que levou a 
Saúde a realizar o Dia “C” é o 
fato de cerca de 15 mil doses 
da Pfizer, utilizadas majoritaria-

mente na terceira dose, estarem 
próximas da data de validade. 
“Estamos com um problema 
seríssimo. A terceira dose que 
veio para Rio Preto é da Pfizer e 
uma grande parte dessas doses 
vencem no dia 10/02. O indiví-
duo deverá procurar as unidades 
o mais rápido possível. É funda-

mental que nessa semana as 
pessoas que estão aptas tomem 
a 3ª dose”, revelou Borim.

Segundo o Vacinômetro, Rio 
Preto já aplicou 1.007.432 do-
ses, sendo 419.859 na primeira 
etapa, 385.839 na segunda, 
189.212 na terceira e 12.522 
doses únicas.

Com o intuito de incentivar 
a imunização infantil em Olím-
pia, o Dia ‘C’ de vacinação que 
será realizado neste sábado (5) 
contará com uma programação 
especial para as crianças, em 
uma ação da secretaria de Saú-
de com o apoio de empresários 
parceiros.

A aplicação da primeira dose 
ao público de 5 a 11 anos, 
com ou sem comorbidades, 
estará disponível das 8h às 
16h, no Salão da Fenossa e, 
durante todo o período, haverá 
animação com os mascotes da 
Wyndham Olímpia Royal Hotels, 
com apresentações do grupo na 
parte da tarde, às 14h e 15h, 
além de outras atrações para a 
garotada.

De manhã, será oferecido 
um passeio gratuito de trenzi-
nho, cedido pelo proprietário, 
Jefferson Amin, com saídas 
programadas às 9h e às 10h, 
conforme a demanda no local, 
destinado exclusivamente para 

as crianças que forem se vaci-
nar neste sábado, apresentan-
do o cartão de vacinação.

Todas as crianças imu-
nizadas também recebem o 
Certificado de Coragem, pa-
rabenizando pela iniciativa. 
Para a vacinação, a orientação 
é apresentar os documentos 
pessoais da criança e o Termo 
de Autorização, assinado pelos 
pais ou responsável legal, cujo 
formulário está disponível no 
site da Prefeitura, https://bit.ly/
VacinaCovidOlímpia.

Durante a semana, a vaci-
nação infantil está disponível 
das 8h às 15h30, na Fenossa, 
e para pessoas acima de 12 
anos, a aplicação de 1ª e 2ª 
doses, bem como da dose de 
reforço com intervalo mínimo 
de 4 meses da 2ª dose, na 
Avenida dos Olimpienses (ao 
lado da UPA), de segunda a 
sexta, das 8h às 16h. A equi-
pe de Saúde está organizando 
também um dia especial de 
mobilização para atender o 
público adolescente e adulto.

A Prefeitura de Mirassol, 
por meio do Departamento 
Municipal de Saúde (DMS), 
realiza o “Dia C” da vacinação 
contra Covid-19 para crianças 
de 5 a 11 anos, na sala de 
vacinas do Centro de Saúde, 
também conhecido como 
Postão, neste sábado (5), das 
8 às 16 horas. O “Dia C” faz 
parte da ação promovida em 
todo o estado pelo Governo de 
São Paulo.

As crianças de 5 anos e 
as imunossuprimidas de 5 a 
11 anos só podem receber o 
imunizante da Pfizer, enquanto 
as demais podem ser protegi-
das pela Coronavac. Todas as 
vacinas aprovadas pela Anvisa 

Da Redação são seguras e eficazes.
“A vacinação em crianças é 

fundamental para o combate à 
Covid-19 uma vez que diminui o 
risco de transmissão da doença, 
além de prevenir casos graves 
e mortes”, afirmou o diretor do 
DMS, Frank Hulder de Oliveira.

Além das crianças, o DMS 
continua vacinando a população 
de adolescentes (12 a 17 anos) 
e adultos (acima de 18 anos). 
“Lembrando que para receber a 
dose de reforço, a pessoa deve 
ter recebido a 2ª dose há mais 
de quatro meses”, acrescentou 
Frank.

Na hora da vacina será preci-
so apresentar: documento com 
foto; CPF ou Cartão SUS; cartei-
rinha de vacinação da criança e 
comprovante de endereço.

estendido é uma oportunidade 
para reforçar o esquema vaci-
nal. “Esta ação será realizada 
no sábado com o objetivo de 
possibilitar que os pais ou 
responsáveis que trabalham 
ou têm compromissos durante 
a semana, possam levar seus 
filhos para se protegerem contra 
a Covid-19”, afirmou.

O imunizante se faz neces-
sário devido ao retorno do ano 
letivo com as aulas presenciais.

Para receber o imunizante é 
necessário levar um documento 
original com foto da criança e 
do responsável, comprovante 
de residência e cartão SUS da 
criança. O menor deverá estar 
acompanhado dos pais ou res-
ponsáveis para preenchimento 
do termo de autorização.

Divulgação
Da Redação

 Ômicron responde por 96% de amostras analisadas

A Secretaria de Saúde de 
Bady Bassitt, em parceria com 
a faculdade de medicina Fa-
ceres, promove neste sábado 
(5), um mutirão de vacinação 
infantil contra a Covid-19. O 
Dia “C” é uma forma de auxi-
liar na campanha que incen-
tiva a vacinação de crianças 
com idade entre 5 e 11 anos.

A ação será realizada na Uni-
dade de Saúde Francisco Pinto 
Brandão, localizada na praça do 
Juninão, das 8h às 16h.

Para a enfermeira respon-
sável pela vigilância epide-
miológica e imunização de 
Bady Bassit, Karina Cabreira, 
o horário estendido é uma 
oportunidade para reforçar o 
esquema vacinal. “Esta ação 

será realizada no sábado com 
o objetivo de possibilitar que 
os pais ou responsáveis que 
trabalham ou têm compro-
missos durante a semana, 
possam levar seus filhos para 
se protegerem contra a Co-
vid-19”, afirmou.

O imunizante se faz ne-
cessário devido ao retorno 
do ano letivo com as aulas 
presenciais.

Para receber o imunizante 
é necessário levar um docu-
mento original com foto da 
criança e do responsável, 
comprovante de residência e 
cartão SUS da criança. O me-
nor deverá estar acompanhado 
dos pais ou responsáveis para 
preenchimento do termo de 
autorização.
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Rio Preto busca reabilitação 
diante do Capivariano hoje

Mirassol tenta embalar contra o Santo André

Rio Preto promove campeonato de futebol com Forças de Segurança

Olímpia quer a 
primeira vitória contra 
o Noroeste em casa

O Rio Preto recebe neste 
sábado (5) o Capivariano pela 
terceira rodada da Série A3 do 
Campeonato Paulista. O Jacaré 
quer vencer na competição e 
tentar voltar ao G-8 depois de 
ter sido superado pelo Marília 
na quarta-feira (4).

Mesmo com a derrota para 
o MAC, o técnico Rodrigo Fon-
seca enalteceu o desempenho 
do time. “A ideia nossa era 
buscar a vitória fora de casa 
e criamos duas boas chances 
no começo, mas sofremos um 
gol de contra-ataque. O time 
se comportou bem, finalizou 
17 vezes no gol e teve quase 
60% de posse de bola, mas 
infelizmente a vitória não veio”, 
comentou o treinador.

Segundo o técnico, o es-
meraldino não deverá ter mu-
danças para p jogo contra o 
Capivariano. “Hoje nós esta-
mos completando 30 dias de 
trabalho e já estamos indo 
para o terceiro jogo oficial. A 
prioridade nesse momento é 
fazer a equipe ganhar ritmo e 
entrosamento, portanto não 

Vinicius LIMA     
redacao@dhoje.com.br

PAULISTÃO

PREFEITURA

SERIE A3

JACARÉ 

Invicto no Paulistão, o Miras-
sol recebe o Santo André neste 
domingo (6) para tentar engatar 
sua primeira sequência de vitória 
na competição. O grupo C, do 
Leão, é o mais embolado do 
campeonato até o momento, 
com o Palmeiras liderando com 
10 pontos, seguido por Mirassol e 
Ituano com 7 e o Botafogo com 5.

O Leão não sofre gols há dois 
jogos e o zagueiro Thalisson, 
autor de um dos gols na vitória 
contra o Guarani, destacou o 
desempenho defensivo do time. 
“Muito feliz pela vitória e pelo gol. 
Essa parte defensiva é creio que 
é a mais importante desde que 
a gente chegou aqui. O profes-
sor Eduardo vem batendo muito 
nessa tecla de que tem que arru-
mar ali atrás para depois passar 
para frente. Estamos treinando 
bastante sabendo que os times 
no Paulistão são bem ofensivos, 
então tentamos fazer a coisa 

A Prefeitura de Rio Preto, 
por meio da Secretaria de 
Esportes, anunciou no final da 
tarde desta quinta-feira (3), 
o 1º Campeonato Desportivo 
de Futebol das Forças de Se-
gurança da cidade. O evento 
é uma parceria entre o Poder 
Público, Comando de Policia-
mento do Interior – CPI 5, a 
Polícia Civil e a Guarda Civil 
Municipal.

Segundo o secretário de 
Esportes Fábio Marcondes, 
os jogos terão início no dia 8 
de fevereiro. “O evento terá a 
participação das equipes do 
CPI – 5, dos Batalhões de Polí-
cia Militar do 16º, 17º, do 30º, 
do 52º, do 13º Grupamento 
de Bombeiros, do 4º Batalhão 
de Polícia Ambiental, do 3º 
Batalhão de Polícia Rodoviária, 
da Policia Civil e Guarda Muni-
cipal, totalizando 10 equipes 
masculinas”, explicou ele.

As partidas serão realizadas 
nos campos municipais às ter-
ças, quintas e sábados, tendo 
sua final agendada para o dia 
20 de março em comemoração 
ao aniversário de fundação 
de Rio Preto, que completa 
170 anos em 2022. Serão 
premiados o goleiro menos 
vazado, artilheiro e 1º, 2º e 3º 
colocados.

O prefeito Edinho Araújo, 
que participou da cerimônia, 
destacou que o evento veio 

O Olímpia entra em campo 
neste sábado (5) para encarar 
o líder Noroeste em casa pela 
terceira rodada da Série A3 do 
Campeonato Paulista. O Galo 
Azul, que empatou com o Bar-
retos na estreia e perdeu para 
o São Bernardo na quarta-feira 
(3), busca sua primeira vitória 
na competição.

“Os resultados das duas pri-
meiras partidas não fizeram jus 
ao que o time apresentou. Nós 
criamos boas oportunidades no 
segundo tempo contra o Barre-
tos para virar o jogo, mas a bola 
acabou não entrando. Já contra 
o São Bernardo fomos bem 
defensivamente, mas tivemos a 
infelicidade de levar um gol nos 
acréscimos”, afirmou o técnico 
Marcelo Henrique Dias.

O alviceleste tem dois des-
falques para o jogo. O meio-
-campista Índio foi expulso 
no início do segundo tempo e 
terá que cumprir suspensão. O 
zagueiro Washington também 
levou cartão vermelho após o 

Vinicius LIMA

Da Redação

Vinicius LIMA

podemos ficar mexendo muito 
a cada jogo”, afirmou Fonseca.

O meio-campista Nivaldo 
deverá ser desfalque neste 
fim de semana. O Capivariano 
venceu o Marília por 3 a 1 na 
estreia, mas vem de derrota 
para o Barretos por 2 a 1 na úl-

tima rodada. Os ingressos para 
o jogo podem ser adquiridos no 
site https://www.bilheteriadigi-
tal.com/rio-preto-x-capivariano-
-paulista-a3-2022-05-de-feve-
reiro por R$ 30 a inteira.

Ficha Técnica:
Rio Preto x Capivariano

Série A3 do Campeonato 
Paulista

Dia: 05/02
Horário: 15h
Local: Estádio Anísio Haddad 

(São José do Rio Preto)
Transmissão: Paulistão Play 

e Eleven

mais segura possível”, comentou.
Eduardo Baptista ressaltou a 

importância de conseguir os três 
pontos diante do Santo André no 
Maião. “O importante para fazer 
uma boa competição, segura 

e classificar é vencer em casa. 
Nós conseguimos dois resultados 
importantes contra duas equipes 
fortíssimas na competição”, co-
mentou.

Contra o Bugre, Baptista uti-

término da partida após recla-
mar do lance do gol do São 
Bernardo.

“Houve uma falta do jogador 
do São Bernardo na jogada do 
gol. Nosso lateral foi empurrado 
no momento do cruzamento, 
mas o trio de arbitragem não 
marcou. Nossos atletas recla-
maram com razão ao final do 
jogo e acabou ocorrendo essa 
expulsão”, afirmou o treinador.

O Noroeste lidera a Série A3 
com 100% de aproveitamento, 
tendo vencido o Desportivo 
Brasil e o Bandeirante.  Os in-
gressos para o jogo podem ser 
adquiridos na loja Galo Store 
em Olímpia, com preços que 
variam de R$ 10 a R$ 60.

Ficha Técnica:
Olímpia x Noroeste
Série A3 do Campeonato 

Paulista
Dia: 05/02
Horário: 15h
Local: Estádio Maria Tereza 

Breda (Olímpia)
Transmissão: Paulistão Play 

e Eleven

Muller Merlotto Silva

Divulgação

Divulgação

Leo Roveroni/Agência Mirassol

lizou o meia Du Fernandes, um 
dos destaques na Copinha. Ele 
falou sobre a transição dos jo-
vens promovidos da base para 
o profissional. “O Du tem nos 
surpreendido, já se mostrou bem 
na Copa São Paulo e no Paulista 
e ele incomoda, busca um lugar 
e eu tenho que oportunizar. Infe-
lizmente perdemos nas últimas 
semanas o Kauan e o Frank por 
Covid, mas já estão retornando e 
os outros meninos estão sendo 
preparados. Atingindo os 10 pon-
tos com uma possível vitória neste 
domingo, nos dá uma leveza e 
tranquilidade para acionar esses 
meninos”, afirmou.

Ficha Técnica:
Mirassol x Santo André
Campeonato Paulista
Dia: 06/02
Horário: 11h
Local: Estádio José Maria de 

Campos Maia (Mirassol)
Transmissão: Paulistão Play 

e Premiere

justamente para valorizar a 
categoria. “Um evento que veio 
pra ficar, que irá entrar no nosso 
calendário. A prefeitura, através 
da secretaria de Esportes, dará 
todo apoio ao campeonato que 
além de incentivar a prática 
esportiva celebra a amizade. 
Desejo um bom evento e que 
além dos jogadores as famílias 
também possam acompanhar 
os jogos para comemorar esse 
momento único”, disse o pre-
feito.

O novo comandante do 
Deinter-5, o delegado José Luiz 
Ramos Cavalcanti, agradeceu a 
iniciativa da Prefeitura. “Desta-
camos que essa harmonia entre 
as forças de segurança vai per-
mitir uma aproximação maior, 
a socialização de todos, já que 
oficiais, praças, delegados e 
demais funcionários poderão 
participar. Algo importante, não 
só pra sociedade, mas também 
para a classe que está se inte-
grando ainda mais”, afirmou.

Equipes do Torneio:
1 – Comando de Policia-

mento do Interior 5, em con-
junto com o 9º Batalhão de 
Ações Especiais de Polícia e a 
Base de Aviação de São José 
do Rio Preto.

2 – 16º Batalhão de Polícia 
Militar do Interior

3 – 17º Batalhão de Polícia 
Militar do Interior

4 – 30º Batalhão de Polícia 
Militar do Interior

5 – 52º Batalhão de Polícia 
Militar do Interior

6 – 13º Grupamento de 

Bombeiros
7 – 4º Batalhão de Polícia 

Ambiental

8 – 3º Batalhão de Polícia 
Rodoviária

9 – Polícia Civil de São José 

do Rio Preto
10 - Guarda Civil Municipal 

de Rio Preto
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PORTARIA Nº 6892, de 01 de fevereiro de 2022 – DESIG-
NA a Comissão de Digitalização e Transmissão da TV Câ-
mara, surtindo efeitos a partir de 01 de fevereiro de 2022, 
sendo: Fernando César Rodrigues – Presidente, Flávio 
Quialheiro Furlaneto – Vice-Presidente, Thiago Cezar Zati – 
Membro, Vivian Silva Lima e Thais Machado Rodrigues de 
Oliveira – suplentes. 

VEREADOR PEDRO ROBERTO GOMES
Presidente da Câmara Municipal 
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LEI Nº 14.117 
De 04 de fevereiro de 2022 

 
Determina a indicação de número de telefone, para 
denúncias de estacionamento irregular, nas placas 
sinalizadoras de vagas especiais de estacionamento 
destinadas a pessoas com deficiência, idosos, gestantes, 
dentre outros. 

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

Art. 1º É obrigatória a indicação do número de telefone, para denúncias de estacionamento 
irregular, nas placas sinalizadoras de vagas especiais de estacionamento destinadas a pessoas com 
deficiência, idosos e gestantes. 

Art. 2º A indicação do órgão competente pela verificação da irregularidade denunciada: 
 
I - deverá ser feita em espaço visível e com fonte facilmente legível; 
II – poderá ocorrer mediante a instalação de nova placa ou aproveitamento do espaço 

remanescente da placa já instalada. 
 
Art. 3º O descumprimento do disposto nesta Lei, em caso de estacionamentos localizados em 

áreas privadas, sujeita os infratores à penalidade de multa no valor de 5 (cinco) UFM’s, dobrada a cada 
reincidência constatada após 30 (trinta) dias da autuação anterior. 

Art. 4º Esta Lei entra em vigor no primeiro dia do exercício seguinte ao de sua publicação. 
Câmara Municipal de São José do Rio Preto,  
04 de fevereiro de 2022. 

Vereador PEDRO ROBERTO GOMES 
Presidente da Câmara  

 
AUTÓGRAFO Nº 15.406/2021 
Projeto de Lei nº 064/2021 
Aprovado em 10/08/2021, na 29ª Sessão Ordinária.  
Veto Total nº 048/21 rejeitado em 01/02/2022, na 4ª Sessão Ordinária. 
Lei registrada na Diretoria Legislativa da Câmara e 
publicada no jornal oficial do Legislativo. 
 

         Jorge Gimenez Berruezo 
        Diretor Geral                                                                                                     

Autoria da propositura:  
Ver. Francisco Sávio Ruel Júnior 

rfg/ 

SOCIEDADE  DOS  AMIGOS  PROTETORES  DAS 
CRIANÇAS  DO  SOLO  SAGRADO 
Utilidade Pública Municipal - Lei nº 4237 de 28.03.1988 

Avenida Alfredo Teodoro de Oliveira, 2195 - CEP-15047-000 - São José do Rio Preto – SP 
CNPJ 63.891.329/0001-00 

 

 
CONVOCAÇÃO 

 
Convocamos os Sócios da Sociedade dos Amigos Protetores das Crianças do Solo 

Sagrado, de acordo com o Capítulo III dos Estatutos Sociais, a comparecerem à Assembléia 
Geral Ordinária a ser realizada no dia 12 de fevereiro de 2022, às 10:00 h, em primeira chamada, 
e/ou em segunda chamada no dia 14 de fevereiro, às 20:00 h, na Sede desta Sociedade, situada à 
Avenida Alfredo Theodoro de Oliveira, n. 2195, Solo Sagrado, nesta, para deliberarem sobre a 
seguinte ordem do dia: 
 

1- Prestação de Contas; 
2- Eleição e posse de nova Diretoria; 
3- Assuntos Gerais. 

 
São José do Rio Preto, 04 de fevereiro de 2022 
 
A Diretoria. 
 
 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BADY BASSITT

Edital do Pregão Presencial nº 003/2022
A Prefeitura Municipal de Bady Bassitt faz saber a todos os 
interessados que se encontra aberto o Pregão Presencial nº 
003/2022, referente à CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ES-
PECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELE-
FONIA MÓVEL NAS MODALIDADES VOZ, DADOS, MDM 
(Gestão de Dispositivos) E EQUIPAMENTOS (APARELHOS 
E SIMCARD) EM REGIME DE VENDAS NOS TERMOS DAS 
CONCESSÕES OUTORGADAS PELA AGÊNCIA NACIO-
NAL DE TELECOMUNICAÇÕES - ANATEL. O recebimento 
e abertura dos envelopes ocorrerão no dia 17 de fevereiro de 
2022 às 09:00 horas, na Biblioteca Municipal de Bady Bassitt. 
Edital completo e maiores informações poderão ser obtidas 
através do site www.badybassitt.sp.gov.br ou pelo e-mail lici-
tacoes@badybassitt.sp.gov.br. Prefeitura Municipal de Bady 
Bassitt, em 04 de fevereiro de 2022. 

Luiz Antonio Tobardini - Prefeito Municipal.

Edital do Pregão Presencial nº 004/2022
A Prefeitura Municipal de Bady Bassitt faz saber a todos os 
interessados que se encontra aberto o Pregão Presencial nº 
004/2022, referente à aquisição de até 280.000 (duzentos e 
oitenta mil) litros de Óleo Diesel, de até 70.000 (setenta mil) li-
tros de Gasolina, de até 60.000 (sessenta mil) litros de Etanol 
e de até 130.000 (cento e trinta mil) litros de Diesel S-10 para 
o abastecimento da frota municipal pelo período de 12 (doze) 
meses. O recebimento e abertura dos envelopes ocorrerão 
no dia 17 de fevereiro de 2022 às 10:30 horas, na Biblioteca 
Municipal de Bady Bassitt. Edital completo e maiores informa-
ções poderão ser obtidas através do site www.badybassitt.sp.
gov.br ou pelo e-mail licitacoes@badybassitt.sp.gov.br. Pre-
feitura Municipal de Bady Bassitt, em 04 de fevereiro de 2022. 

Luiz Antonio Tobardini - Prefeito Municipal.

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO: 
 
SETPAR MIRASSOL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA, empresa privada 
inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 12.749.878/0001-03, estabelecida à Rua Penita, 3155, Sala A-8, 
Redentora, na cidade de São José do Rio Preto/SP, conforme faculta a Lei n.o 6.766 de 19 de 
Dezembro de 1979 e artigo 62, da Lei 13.097 de 19 de Janeiro 2.015, resolve pelo presente Edital, 
NOTIFICAR os proprietários dos lotes, localizados no Empreendimento “SETLIFE II 
MIRASSOL”, abaixo relacionados, considerando que a tentativa de Notificação Extrajudicial 
promovida de forma pessoal restou infrutífera, estando os mesmos em local incerto e não 
sabido, para comparecer, no prazo impreterível de 15 (quinze) dias a contar da data de 
publicação deste edital, no endereço supracitado ou dentro do prazo nos contatar através do 
número 0800-878-0777, tendo em vista o descumprimento da obrigação pecuniária assumida 
originária. Assim pela presente, ficam NOTIFICADOS na forma da legislação vigente, para que 
ninguém possa alegar ignorância/desconhecimento, expede-se a presente com o prazo de 15 
(quinze) dias. O não comparecimento e a consequente desconsideração a esta notificação 
ensejará a aplicação das sanções legais com a rescisão do contrato de compra e venda firmado 
entre as partes, ficando eventuais valores de reembolso a crédito dos Notificados, 
desobrigando a Notificante de qualquer comunicação futura. 

Nome do Cliente RG CPF/CNPJ Quadra Lote 
YURI CAINAN BARBOSA PERES 56211501 398.908.328-79 09 44 
YURI CAINAN BARBOSA PERES 56211501 398.908.328-79 09 47 

 
JAMIL PEDROZO NASSIF 

DIRETOR 
 
 
 
 

EDITAIS DE PROCLAMAS – Silvio Augusto Pellegrini de 
Oliveira, Oficial do 3º Cartório de Registro Civil Pessoas Na-
turais de São José Rio Preto, SP, faz saber que pretendem 
casar, apresentando os documentos exigidos pelo art. 1525 
do Cód. Civil, os pretendentes:
1. RODRIGO ANTONIO GASPAR e FRANCIELE RO-
DRIGUES DE CARVALHO, sendo ELE filho de ANTONIO 
CARLOS GASPAR e de TERESINHA BIBO GASPAR e ELA 
filha de JORGE RODRIGUES DE CARVALHO e de NILCE 
APARECIDA FERREIRA DE CARVALHO;

2. THIAGO VINÍCIUS NASCIMENTO NAVES e REBE-
CA PEREIRA DA SILVA, sendo ELE filho de MÁRCIO JOSÉ 
NAVES e de MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO NAVES 
e ELA filha de ALDELINO PEREIRA DA SILVA e de ROSÁ-
LIA MARCOLINO DA SILVA PEREIRA;

3. HENRIQUE REZENDE MONTEIRO e CAMILA 
BRANDÃO E SILVA, sendo ELE filho de ROGERIO APARE-
CIDO MONTEIRO e de LUCINEIA MARIA APARECIDA DE 
APARECIDO MONTEIRO e ELA filha de DOMINGOS AN-
DRÉ ROLLO E SILVA e de MÁRCIA SOCORRO DA CON-
CEIÇÃO BRANDÃO; brasileiros, residentes neste 3º subdis-
trito. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o em 
Cartório (R. São Paulo, 2200 – Tel: 3202-9090). 04/02/2022.
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EUNICE PETROLLI, ao lado 
do empresário e banqueteiro 
Felix Petrolli, filhas, netos e 
genros, comemora mais um 
aniversário neste domingo, 
dia 06.

 
NESTE SÁBADO, no palco 

da praça de alimentação do 
Praça Shopping, tem animação 
com o cantor Moisés Ricardo, a 
partir das 12h30. O projeto faz 
parte do projeto Sábado Voz & 
Violão, do centro de compras.

 
O ADVOGADO e presidente 

do Centro Social Estoril, Mano-
el Neves Filho, mandou avisar 
que a suculenta Feijoada do 
Manê, 100% benefi cente, para 
a entidade, foi marcada para 
o dia 28 de maio, a partir das 
13h, no Espaço Green Gold, 
no Estoril.   

 
ROBERTO CORREA, mú-

sico, anima o almoço deste 
sábado, no bar aperitivo do 
Automóvel Clube.

 
MISSA DE 7º DIA para o 

saudoso Odair Ferrante, será 
neste domingo, dia 06, às 18 
horas, na Paróquia Menino 
Jesus de Praga – bairro São 
Manoel.

 
DR. JUVÊNCIO Gomes Gar-

cia, Joana Faria e o empresário 
Hamilton Ferreira, são os ani-
versariantes deste sabadão. 
Aquele abraço!

 
NESTE DOMINGO, o evento 

Sesc Verão, realiza das 9h às 
12 horas, a competição Desafi o 
Extremo, com obstáculos diver-
são, no campo society e Centro 
Regional de Eventos.

 
VEM AÍ, o lançamento inédito 

que vai mexer com a experi-
ência urbana no mercado de 
Rio Preto e região, o PLATZ 
by Tarraf.

 
OS INTERESSADOS em 

participar da 19ª edição do 
Prêmio Sesc de Literatura têm 
até dia 11 de fevereiro para 
concluir o processo de inscri-
ções, que é gratuito e online. 
Podem concorrer autores não 
publicados nas categorias ro-
mance e conto.

Detalhes
não tão pequenos...

DiáriodoBob
Vai e vem. Até parece um balanço com a corda bamba 

levando e trazendo notícias de abre e fecha. Enquanto corre 
pra baixo notícia do fechamento do supermercado Tenda, no 
térreo do Plaza Avenida Shopping, a volta por cima é que o As-
saí Atacadista, empresa brasileira de atacado de autosserviço 
(Cash&Carry), pertencente ao Grupo Casino, estaria com suas 
jamantas carregadas para se estabelecer por aqui. Pra quem 
não sabe, o Assaí une preço baixo, variedade para mais de 8 
mil itens, oferecendo ao cliente a opção de fazer sua compra 
pagando o preço de atacado ao adquirir volumes maiores de um 
mesmo item, tipo Atacadão. É o fim da picada? É a pergunta 
que se faz com o anuncio do primeiro “Dia D” da “Campanha de 
Vacinação contra a Covid”, de forma exclusiva para o público 
infantil (5 a 11 anos) tendo como um de seus principais postos 
o 1º piso do Plaza Avenida Shopping, que funcionará das 9 às 17 
horas. Para receber a imunização, pais e responsáveis devem 
apresentar os documentos pessoais das crianças e o compro-
vante de residência. Tudo tem seu tempo e hora. Depois de 
cinco meses em licença médica para tratar de Parkinson, o 
senador José Serra (PSDB-SP) acaba de retomar seu manda-
to, apresentando considerável melhora nas funções motoras. 
Ele seguirá em tratamento (medicação e fisioterapia) e será 
candidato à reeleição no Senado. É por isso que aqui no Brasil 
existe uma máxima que diz “política é como a cachaça, vicia”, 
ratificada pelo Papa Francisco, quando também referendou a 
menos de um ano de que o Brasil “não tem salvação” pois 
é muita cachaça e pouca oração”. O introito serve apenas 
para reafirmar que, mesmo não tendo nenhuma paixão por ca-
chaça, mas por um bom prato acompanhado por bons amigos, 
José Serra num almoço com Rodrigo Garcia deixou claro que, 
embora a doença de Parkinson afete seus movimentos, ele 
continua lúcido e pretende, inclusive, retomar ao mandato no 
Senado para conter movimento deflagado no partido que, após 
sua licença, virou uma guerra nos bastidores para a escolha 
de um novo candidato ao Senado por São Paulo. Não custa 
nada lembrar que Rodrigo esteve ontem em Rio Preto para 
assinar a Concessão a iniciativa privada do nosso Aeroporto. O 
dia da votação. Pra quem não sabe ainda, a eleição deste ano 
está definida para o domingo, dia 2 de outubro, mas caso 
necessário um segundo turno, a data prevista é para o fim do 
mês de outubro, precisamente no dia 30. Geninho com vírus. 
O Corona ficou na lembrança, mas suas variantes com nomes 
próprios continuam derrubando os fracos e os fortes, grandes 
e pequenos. Geninho Zuliani, deputado federal peso pesado, 
jovem em toda plenitude escapou da variante Delta, mas 
não se livrou do Ômicron, foi obrigado a sair de cena e ficar 
em casa, protegido pela família, sem poder acompanhar seu 
líder Rodrigo Garcia, que passou por aqui mais uma vez como 
chefe de estado. Ponto e basta! (Esta coluna é publicada 
com exclusividade para o jornal DHOJE às terças, quintas 
e sábados) 

C/ Luizinho BUENO 

GolpedeMestre  

NÃO DESANIME, POIS, ATÉ UM CHUTE NA BUNDA PODE TE EMPURRAR 
PRA FRENTE. Sorria, beba muita água e seja feliz!   

Band Banco  
Em 16 programa, o Faustão 
trouxe para a Band mais de R$ 
100 milhões em patrocinadores 
e tem fila para anunciar no 
programa. O canal vai abrir mais 
cinco espaços para atender 
as demandas do mercado. 
Estima-se que os valores juntos 
somados ultrapassem a casa 
de R$ 200 milhões. Oscilando 
entre 4 e 5 pontos de Ibope 
(antes, a Band dava 1 ponto 
no horário), o programa não 
será reduzido para duas vezes 
por semana.

Que fi que bem claro
A oito meses das eleições 
os eleitores não conhecem 
os projetos econômicos dos 
candidatos à Presidência da 
República e sequer os programas 
de governo. A legis lação 
eleitoral no Brasil obriga que 
os postulantes apresentem as 
propostas no ato do registro 
da candidatura, que poderá 
ser feito até 15 de agosto. 
Para piorar, os candidatos não 
podem ser cobrados, se eleitos, 
em caso de descumprimento do 
programa apresentado.

“Niver” na fazenda
A elegante Maria Amélia Mussi, 
psicóloga, festeja com seus 
famil iares e amigos mais 
chegados, seu aniversário com 
um caprichado almoço, cardápio 
todo especial preparado pelo 
Chef Arnaldinho Mussi, neste 
domingo, dia 06, na fazenda da 
família, nos arredores de Nova 
Aliança 

Expondo no 
Iguatemi

O  S h o p p i n g  I g u a t e m i 
São  J o sé  do  R i o  P r e t o 
promove uma exper iência 
imersiva inspirada na obra de um 
dos maiores artistas do mundo, 
a exposição Van Gogh até dia 
13 de fevereiro, trazendo parte 
do universo do pintor. A entrada 
é gratuita e com agendamento 
prévio.

Bodas de Ouro
A colunista Cida Caran Westin 
e o advogado Orvile Tucunduva 
Westin brindam na noite deste 
sábado, Bodas de Ouro (50 
anos de casados), eternos 
namorados, no Salão de Festas 
do Condomínio Quinta do Golfe, 
com um big jantar, só para 
os familiares, assinado pela 
talentosa banqueteira Rose 
Roque.

Sábado com show
O empresário da noite, João 
Vitor Ferreira Souza e Jessika 
Canhedo Parra levaram no 
último domingo, dia 30, a fofura 
da filha Alice, para bênção do 
batismo, na Igreja Maria Mãe de 
Deus, próxima aos condomínios 
Damhas, tendo os padrinhos 
Gabriela Canhedo (prima), e 
Vinícius Canhedo (tio), e a 
madrinha de consagração Júlia 
Farath.  Após a celebração, 
houve um caprichado almoço 
de comemoração, na residência 
dos pais da princesinha Alice, 
no Condomínio Damha VI, para 
os familiares.  

Cozinha dos amigos
O grupo solidário Cozinha 
dos Amigos, formado pelo 
jornalista Cido   Pizzani, 
Arnaldo Mussi, fotografo 
social, Ed Mendonça, 
professor, que distribui todos 
os sábados mais de cento 
e trinta marmitas para a 
comunidade carente do bairro 
João Paulo II, completou um 
ano de ação beneficente, 
nesta semana. Todos os 
ingredientes e doações 
são de voluntários que 
ajudam semanalmente. Que 
maravilha, amigos.

Meta Infl uencer
Nos próximos dias 19 e 20 de 
fevereiro, as influenciadoras 
Najla Lopes e Kátia Torres, 
realizam em Rio Preto, o 1º 
Congresso de Influenciadores 
Digitais “Meta Influencer”. O 
objetivo do evento é reunir 
especialistas do meio online 
da região para contar suas 
experiências profissionais e 
ensinar como empreender 
com as redes sociais. Entre os 
palestrantes, destaque para 
a rio-pretense Carla Jorge, 
atual relações publicas digital 
de Bárbara Heck, que está no 
BBB 22, e da ex-BBB 21, Sarah 
Andrade.

Que pena!
O Grupo Tenda Atacado abriu 
sua unidade em 2017, no 
Plaza Avenida Shopping, em 
Rio Preto, vai fechar suas 
portas no próximo dia 28 de 
fevereiro. Nova estratégia e 
posicionamento do shopping, 
que busca agora outros estilos 
de operações para o local.

Bar Mundo Gelado
O Museu de Cera foi trazido pelo 
Grupo Dreams, de Gramado, 
em parceria com investidores 
da cidade, os mesmos que 
inauguraram há dois anos o 
Vale dos Dinossauros. Aliás, 
depois do Vale e do Museu, a 
próxima atração do grupo para 
a cidade de Olímpia será o Ice 
Bar Mundo Gelado, o famoso 
bar de gelo, em 2022.

Em Rio Preto
A atriz Maitê Proença aterrissa 
em Rio Preto, no dia 16 de 
março, para bate-papo com 
convidados vips, na 2ª edição 
do tão aguardado evento 
“Mulheres de Sucesso”, no 
comando de Frederico (Fred) 
Tebar e de Haydée Tebar, 
em parceria com o Riopreto 
Shopping Center. 

Fique Sabendo...
Ponto facultativo nas repartições 
públicas do Estado de São 
Paulo entre os dias 28 de 
fevereiro e 2 de março por conta 
do Carnaval. Na quarta-feira de 
Cinzas, o expediente retorna 
nas demais repartições a partir 
das 12 horas.

Decor Show Feira
Na edição de 2021, a Decor 
Show Feira teve um faturamento 
g lobal  de 78 mi lhões de 
negócios fechados, mais de 
300 colaboradores com a 
participação de 03 estados 
e 05 multinacionais de olho 
no mercado consumidor de 
nossa região. Agende-se! Mais 
detalhes (17) 99184-2623, 
com Alexander Junqueira – 
Diretor Comercial.

Vem ai... Decor 
Show 2022

A maior feira de negócios da 
nossa região acontecerá em 
novembro, de 9 a 13. A 5ª 
edição Decor Show 2022, 
na cidade sede, a vizinha 
Votuporanga. A feira segue os 
modelos internacionais, um 
mix de negócios que vai de 
móveis, decoração, paisagismo, 
automóveis, náuticas, turismo 
e prestação de serviços em 
diversos setores da nossa 
economia.

Cortando na pele
As navalhas com bom corte 
começaram a frequentar os 
holofotes dos estúdios de 
televisão. Na Record News a 
lista é enorme, contemplando 
também a Rede Família e 
TV Templo. Estima-se que o 
corte atingira cerca de 600 
profissionais. Alguns programas 
deixarão o ar e só voltarão 
com 80% de propaganda 
contratadas. Mas, não é só, 
na TV Tem, que tem filiadas em 
todo interior de São Paulo está 
demitindo em diversas cidades 
cerca de 20 profissionais.

Acredite se quiser
Depois de dois  anos de 
pandemia ,  a  Soc iedade 
Bras i le i ra  de Cont ro le a 
Contaminação (SBCC) está 
atestando que o transporte 
público foi o maior vilão na 
t ransmissão da var iante 
ômicron no país. A descoberta 
não chega a ser novidade, uma 
vez que os ônibus e os trens 
do metrô superlotados foram 
negligenciados na pandemia 
por órgão, como Anvisa. Agora 
é tarde!

Denise Aguiar Barros Uehara paparica a fofura da 
linda netinha

O deputado federal Geninho Zuliani e Ana Cláudia 
em badalado almoço festivo no Villa Conte Buffet. 

Foto Luizinho Bueno
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