
Divulgação

REINO ANIMAL
PRF foi acionada on-
tem para organizar o 
trânsito na BR-153 
durante a passagem 
de uma família de 
patos que cruzava 
a pista e provocava 
risco de acidentes.
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Palmeiras 
entra em 

campo hoje 
em busca 

do título 
mundial 

Interclubes 
contra o 

time inglês 
do Chelsea
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Palmeiras faz final do 
Mundial Interclubes hoje
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Rio Preto 
enfrenta a 
Matonense 

neste domingo 
e quer vencer
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Mirassol 
visita a Inter 
de Limeira 
buscando 

reabilitação 
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Juiz rejeita ação e diz que é legal permuta 
com Constroeste para construir hospital 

 UNIDADE DA REGIÃO NORTE

Ação popular impetrada 
na Justiça questionando a le-
galidade da Prefeitura de Rio 
Preto permutar área pública 
para construção, pela Cons-
troeste, do Hospital Municipal 
do Região Norte foi considera-
da improcedente pelo juiz da 
1ª Vara da Fazenda, Eduardo 
Garcia Albuquerque. A decisão 
foi publicada nesta sexta-feira, 
11. Na decisão o magistrado 
ainda nega que houve super-
faturamento.   Pág.A3

Secretário testa 
positivo para 

Covid e falta a 
depoimento na CPI

Aguardado na última reunião 
de trabalho pelos membros da 
CPI das Terceirizadas o secre-
tário de Serviços Gerais Ulisses 
Ramalho acabou se ausen-
tando novamente para prestar 
depoimento. Procurado para 
comentar o assunto o secretário 
apresentou o resultado médico. 
O prazo para conclusão dos tra-
balhos de investigação da CPI 
das Terceirizadas termina na 
segunda-feira, 14.   Pág.A3

Com 54,4% 
de cobertura, 
Saúde vacina  
crianças hoje

Neste sábado (12) a Secreta-
ria de Saúde de Rio Preto abrirá 
dois postos volantes para a va-
cinação contra a Covid-19 em 
crianças de 5 a 11 anos. Uma 
das salas de vacina será instala-
da no Shopping Cidade Norte e a 
outra no Plaza Avenida Shopping, 
com horário das 9h às 17h.
Pais e responsáveis devem apre-
sentar documentos pessoais 
das crianças e comprovante de 
residência de Rio Preto. Pág.A2

Vereador sai 
de casa com 
a família após 

atentado
 a tiros

Pág. A3

Centro Médico registra 46 mil 
faltas a consultas em 2021

Pág. A2 Mais dois 
suspeitos de 

roubo a joalheria 
são presos

A Polícia Civil de Sorocaba, 
por meio da Divisão Especia-
lizada de Investigações Cri-
minais (Deic), prendeu nesta 
sexta-feira (11) dois homens 
apontados como intrigantes 
de uma organização criminosa, 
suspeitos de envolvimento com 
o assalto no shopping Iguatemi 
em Rio Preto.           Pág.A4

Hospital da Região Norte está com obra pronta e Justiça nega qualquer irregularidade

Fábio Menoti
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Um  passo importante  
para uma  "super 

saúde " é o 
alinhamento postural 

saude@dhoje.com.brSAÚDE FISIO
saude@dhoje.com.brSAÚDE FISIO

Métodos de exercícios repetidos sem entendimento' sem 
alinhamento  , são processos que por  anos repetidos e com 
poucos efeitos reais sobre a saúde geral  ! Repetir sem enten-
der não trabalha completamente o máximo de si .A mente está 
diretamente ligada ao corpo , isso sabemos ; A  neurociência já 
sabe que estímulos do corpo refletem nas sinapses cerebrais 
e vice versa . O processo que  ainda está lento   , é saber que 
o entendimento sobre a execução e as razões que devem ser 
levadas em conta na hora de realizar cada movimento ,fará 
diferença em todo processo ! Saber porque realiza e como rea-
lizar  mudará todo o resultado final de forma positiva ! Existem 
algumas prioridades quando se inicia um projeto de mudança 
, quando o objetivo é saúde acima de outros benefícios que a  
atividade física pode proporcionar. Quando priorizamos a saúde 
como um todo, o alinhamento corporal deve ser prioridade antes 
mesmo do fortalecimento muscular . Um corpo  desalinhado 
pode evidenciar muito mais um problema de saúde muscular, 
óssea , neural  e até visceral se for fortalecido o músculo sem 
alinhamento . Por exemplo:  se vc fortalecer uma perna que 
é menor do que a outra ficará muito mais difícil  carregar a 
perna maior que estará mais pesada , já que músculos pesam 
mais que outros tecidos como gordura por exemplo .Quando 
isso acontece  a força concentra em um único membro e o 
resultado será dores nas costas, lombar unilateral que pode 
levar a hérnia de disco e discopatias da coluna vertebral  ! 
Quando vc tem um flanco ( lateral da barriga ) maior que o 
outro e fortalece o músculo sem alinhar , ficará maior ain-
da , se engordar ou emagrecer não mudará a diferença. só 
o alinhamento e conscientização poderá mudar o quadro ! 
O alinhamento corporal deve ter inicio quando a criança nasce ,ava-
liar as condições físicas e as diferenças que existem unilateral ou 
bilateral é muito importante para o desempenho do crescimento  .
Uma avaliação é muito importante , pois, na fase de crescimento 
simples movimentos conscientes podem mudar todo um quadro 
que após a idade adulta se torna muito mais difícil a transforma-
ção . A metodologia para um alinhamento natural é usar a consci-
ência corporal e a repetição do movimento ou posicionamento de 
forma estratégica para alinhar o máximo que conseguir dentro da 
melhor versão da anatomia natural e biomecânica do indivíduo . 
A era do movimento consciente chegou , assim como a evolução 
tecnólogica , estar atento a fatores conscientes e abrir o "leque" 
para uma visão geral do próprio corpo é a cartilha que devemos 
seguir .Estudar a si mesmo e conhecer-se de forma completa 
, como capacidades mentais e físicas naturais , farão com que 
o indivíduo possa evoluir rumo a eliminação de doenças e mais 
que isso , rumo a potencilializar saúde e ter uma " super saúde 
" , capaz de mantê- lo com as células jovens trabalhando em 
favor de um corpo e uma mente mais resistente e muito mais 
forte , capaz de enfrentar as novas doenças metabólicas assim 
como as doenças muscular- esqueléticas e ainda as mentais 
como ansiedade ,depressão , aceleramento mental!  Corpo 
alinhado é capaz de sentir menor estímulo que desfavoreça sua 
saúde , pois , trás equilíbrio em todos os sentidos , inclusive 
sensoriais e energéticos . Alinhe-se e ganhe nova estrutura ! 

Dra Silvia Batista , fisioterapeuta , prof de educação física , 
empresaria da saúde , mestranda internacional em nutrição 
.Gestora do projeto Escola da vida natural e automasagem 
3D Nano .Contato : fisioterapiasilvia@hotmail.com
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Centro de Especialidades 
registra 46 mil faltas a consultas

O Centro Médico de Especia-
lidades (CME) de Rio Preto regis-
trou 46.011 faltas de pacientes 
em consultas agendadas em 
2021, uma média de 126 au-
sentes por dia. As faltas nestas 
consultas trazem prejuízos tanto 
para a rede municipal de saúde 
quanto para o paciente.

“Quando ocorrem essas 
faltas é como se perdêssemos 
duas consultas. Uma na qual o 
paciente não apareceu e o mé-
dico fica sem atender ninguém 
e outra na remarcação dessa 
consulta que já deveria ter sido 
realizada. Além disso, se for em 
um caso mais grave, há o risco 
do estado de saúde do paciente 
ter uma piora”, explicou a direto-
ra do CME, Mônica Sanchez Ita.

Segundo os dados da Se-
cretaria de Saúde, a taxa de 
absenteísmo apresentou uma 
redução em relação em 2020, 
quando registrou uma média de 
32,6%. Em 2021, essa média 
ficou em 25%, ou seja, uma 
falta a cada quatro consultadas 

Vinicius LIMA      
redacao@dhoje.com.br

EM 2021 

RIO PRETO

IMUNIZAÇÃO

Com 54,4% de cobertura, dois 
postos vacinam crianças hoje

Neste sábado (12) a Se-
cretaria de Saúde de Rio Preto 
abrirá dois postos volantes para a 
vacinação contra a Covid-19 em 
crianças de 5 a 11 anos. Uma 
das salas de vacina será instalada 
no Shopping Cidade Norte e a 
outra no Plaza Avenida Shopping, 
com horário das 9h às 17h.

Pais e responsáveis devem 
apresentar documentos pessoais 
das crianças e comprovante de 
residência de Rio Preto.

“A adesão do público infantil 
à vacinação covid já ultrapassou 
a metade da meta estabelecida 
pelo Ministério da Saúde, mas 
precisamos aumentar o número 
de vacinados para garantir melhor 
proteção a esse público”, afirmou 
Michela Barcelos, gerente de 
imunização. Até agora, 18.498 
crianças foram vacinadas, com 
cobertura vacinal de 54,4%.

Postos volantes
Nesta semana, a Secreta-

ria de Saúde também instalou 
postos volantes em locais de 
grande fluxo de pessoas para 
a vacinação de adolescentes e 
adultos, com o objetivo de reduzir 
o número de faltosos da segunda 
e terceira doses, que está em 
18.512 pessoas e 118.291, 

Da REDAÇÃO
Divulgação 

Olímpia terá vacinação neste sábado
Da REDAÇÃO

Divulgação 

Depois da mobilização infantil 
realizada no último sábado (05), 
desta vez, os públicos adoles-
cente e adulto serão o foco da 
imunização contra a Covid-19, em 
Olímpia, em uma ação especial 
da secretaria de Saúde para este 
sábado, dia 12 de fevereiro.

Com isso, todos os moradores 
com 12 anos ou mais poderão 
procurar a Avenida dos Olimpien-
ses, das 8h às 16h, para receber 
a 1ª e 2ª doses e ainda a dose 
adicional para quem já completou 
o intervalo de 4 meses da segun-
da dose.

Vale ressaltar que, seguin-
do orientação do Ministério da 
Saúde, o município também está 
aplicando desde janeiro, a 4ª 
dose para imunossuprimidos que 
completaram quatro meses da 
terceira dose.

Para a imunização, a Saúde 

orienta que os moradores levem 
os documentos pessoais para a 
1ª dose ou o cartão de vacinação 
para conferência e aplicação das 
demais doses.

Segundo balanço do Vacinô-
metro, Olímpia já aplicou mais 
de 117 mil vacinas, com 85% da 

população geral com esquema 
vacinal completo e mais de 51% 
de cobertura vacinal da população 
adulta com a dose de reforço.

A vacinação das crianças ul-
trapassa 45% do público e segue 
com a aplicação, de segunda a 
sexta, das 8h às 15h30, no Salão 

da Fenossa.
Atendimento gripal
Após cinco finais de semana 

de plantão da UBS da São José, 
a secretaria de Saúde informa 
que não terá atendimento neste 
sábado e domingo, dias 12 e 13 
de fevereiro. A decisão foi tomada 
diante da significativa queda na 
demanda, tanto na unidade como 
na UPA 24h.

Segundo dados da pasta, o 
primeiro plantão registrou 190 
pacientes atendidos com sin-
tomas gripais leves na UBS, 
enquanto a UPA atendeu 530 
pacientes. Já neste último fim de 
semana, foram 115 atendimen-
tos na UBS e 281 na UPA, o que 
representa uma redução de 40% 
na Unidade de Saúde e 47% na 
UPA. Desta forma, qualquer mora-
dor que precisar de atendimento 
médico, no fim de semana, deve 
procurar a UPA 24 horas.

respectivamente.
Na semana que vem, a cam-

panha com os postos volantes 
será realizada em parceria com 
o Complexo de Doenças Crôni-
cas Transmissíveis, que realizará 
também a testagem do Fique Sa-

bendo (sífilis, hepatites e HIV). A 
ação será nos Distritos Industriais 
para trabalhadores do local.

Veja a programação:
Segunda-feira (14/2) – Dis-

trito Industrial Carlos de Arnaldo
Terça-feira (15/2) – Parque 

Industrial Campo Verde
Quarta-feira (16/2) – Distrito 

Ulisses Guimarães
Quinta-feira (17/2) – Mini 

Distrito Industrial Adail Vetorazzo
Sexta-feira (18/2) – Ceagesp/

Ceasa

marcadas, sendo que o maior 
índice ocorreu no primeiro 
quadrimestre. Neste mês de 
janeiro de 2022 a abstenção 
atingiu 27%.

“Infelizmente é um índice 
normal, tanto no atendimento 
pelo SUS quanto nas redes 
particulares. A pediatria é a 
área que mais contabiliza faltas. 
Existem vários motivos, como 
a pandemia, ou fato de muitos 
pais procurarem as UPAs quan-
do apenas quando a situação 
se agrava ao invés de fazer um 
acompanhamento preventivo”, 
comentou Mônica.

A recomendação é que caso 
o paciente não possa compare-
cer na consultar marcada ligar 
com antecedência para comu-
nicar, assim possibilitando que 
os médicos remarquem para 
atender outro paciente naquele 
horário que ficaria vago.

Localizado no Plaza Avenida 
Shopping, o CME atende 26 
especialidades e conta com 
103 médicos. Em média, são 
realizados cerca 1.000 atendi-
mentos por dia no local.
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Juiz rejeita ação para barrar permuta 
de obra do Hospital da Região Norte

Ação popular impetrada na 
Justiça pelo advogado Rogério 
Vinícius dos Santos questio-
nando a legalidade da Prefeitu-
ra de Rio Preto permutar área 
pública pela construção, por 
empresa particular, do Hospital 
Municipal do Região Norte foi 
considerada improcedente pelo 
juiz da 1ª Vara da Fazenda, 
Eduardo Garcia Albuquerque. 
A decisão foi publicada nesta 
sexta-feira, 11.

Além do prefeito Edinho 
Araújo, a ação foi movida con-
tra outros agentes municipais 
e a Constroeste, vencedora 
no processo licitatório e que 
executou a obra, avaliada em 
R$ 23 milhões, em troca de 
uma área pública no Distrito 
Industrial Ulysses Guimarães.

Segundo o magistrado, não 
foram encontradas evidências 
e indícios de irregularidade e 
nem mesmo de superfatura-
mento no valor estipulado pelo 
município para a construção da 
unidade médica.

Raphael Ferrari
redacao@dhoje.com.br

Secretário testa positivo para 
Covid e falta a depoimento na CPI

 Prefeitura Regional Norte 
promove mutirão do RG

Abalado, Bruno Moura deixa residência e aguarda investigação sobre atentado

Aguardado na última reu-
nião de trabalho pelos mem-
bros da CPI das Terceirizadas 
o secretário de Serviços Gerais 
Ulisses Ramalho acabou se 
ausentando novamente para 
prestar depoimento.

A CPI apura contratos entre 
a Prefeitura de Rio Preto e 
empresas que fornecem mão 
de obra para uma série de 
serviços executados pelas se-
cretarias municipais. São várias 
as denúncias apuradas pela 
comissão que tem como pre-
sidente o vereador João Paulo 
Rillo (Psol). Vão desde falta de 
pagamentos e direitos traba-
lhistas, a quebra unilateral de 
determinados pontos previstos 
nos contratos firmados junto ao 
governo municipal.

Nesta sexta-feira, 11, foi o 
último encontro entre os mem-
bros da CPI que ainda tem o 
vereador Anderson Branco (PL) 
como membro e Rossini Diniz 
(como relator). O grupo aguar-
dava a presença do secretário 
Ulisses Ramalho para que ele 
explicasse serviço realizado em 
uma rua sem saída e que foi 
cercada e pavimentada para 
uso de uma empresa privada. 
A obra teria ficado a cargo de 
empresa contratada pela secre-
taria comandada por Ramalho.

Através do vereador Ander-
son Branco a CPI foi comuni-
cada que Ulisses não estaria 
na reunião já que testou posi-
tivo para Covid. Foi a segunda 
ausência dele na comissão. 

Neste sábado, 12, a Prefei-
tura de Rio Preto promove por 
meio da Secretaria da Fazenda 
o primeiro mutirão de RG na 
unidade de atendimento Prefei-
tura Regional Norte. O objetivo 
da ação é aumentar ainda mais 
solicitações de Carteiras de 
Identidade, já que a unidade vai 
funcionar em horário estendido, 
das 10h às 17h.

Os serviços ofertados serão 
primeira via do RG para menor 
de 18 anos, primeira via para 
maiores de 18 anos e segunda 
via do RG.

O vereador Bruno Moura 
(PSDB) que teve a residência 
alvejada por tiros na noite de 
quinta-feira, 10, preferiu o 
silêncio. Abalado emocional-
mente, o parlamentar optou 
por deixar a residência em que 
vive com a mulher e a filha, no 
bairro Luz da Esperança, para 
tentar entender o que teria 
motivado o ataque violento. O 
parlamentar também se afas-
tou das atividades na Câmara 
Municipal nesta sexta-feira, 11.

Coube ao assessor político 
Pedro Henrique Quintino de 
Oliveira falar com a imprensa 
sobre os detalhes envolvendo 
os disparos contra a casa do 
vereador. Segundo o assessor, 
Bruno foi para casa por volta 
das 22 horas e até as 23h30 
nada de anormal aconteceu. 

Raphael Ferrari Da Redação

Raphael Ferrari
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TERCEIRIZADAS HOJE

CASA ATINGIDA A TIROS 

TUDO LEGAL

O presidente João Paulo Rillo 
chegou protocolar no Justiça 
pedido de condução coercitiva 
para que o secretário prestasse 
depoimento.

“Vou encaminhar o relatório 
final para a Justiça. Vou convo-
car ele através de requerimento 
durante sessão. Ele próprio 
disse que está à disposição”, 
afirmou Rillo.

Procurado para comentar 
o assunto o secretário Ulisses 
Ramalho apresentou o resul-
tado médico que confirma que 
testou positivo para Covid. Ele 
já havia declarado que está em 

período de férias até o dia 12 e 
que após este período estaria a 
disposição da CPI para qualquer 
esclarecimento.

Relatório Final
O prazo para conclusão dos 

trabalhos de investigação da 
CPI das Terceirizadas termina na 
segunda-feira, 14. Caberá ao 
relator Rossini Diniz apresentar 
o relatório final da apuração. Ao 
Dhoje Interior Rillo disse que de-
pendendo do que for apresenta-
do por Rossini, no relatório final, 
irá apresentar um documento 
paralelo que será enviado para 
o Ministério Público.

O agendamento para a reali-
zação do serviço é obrigatório e 
deve ser feito previamente pelo 
portal www.riopreto.sp.gov.br no 
link “agendar serviços” ou pelo 
“atendimento digital”, e também 
pelo telefone (17) 3202-7740, 
de segunda a sexta das 8h às 
17h e aos sábados das 8h às 
13h.

Lembrando que, para ser 
atendido, o cidadão deve com-
parecer com original e cópia sim-
ples dos seguintes documentos: 
Certidão de Nascimento; Certi-
dão de Casamento para casados 
ou divorciados; CPF e cópia de 

RGs antigos, caso possua.
Menores de 16 anos devem 

estar acompanhados por um 
dos pais ou responsável legal, 
portando um documento de 
identificação com foto. Caso não 
seja possível, basta o respon-
sável assinar uma autorização 
(disponível no link abaixo), que 
deverá ser apresentada no ato 
do atendimento, junto com um 
documento de identificação 
do responsável, com a mesma 
assinatura.

Para conferir a documenta-
ção e demais informações aces-
se o link https://bit.ly/33c9ItW.

Depois deste horário, ao sair 
até a garagem para alimentar 
o cachorro, ouviu barulho de 
uma moto e logo em seguida 
o estampido de tiros. Ele saiu 
para fora para tentar ver o que 
acontecia e ouviu outros dis-
paros, não avistando ninguém. 
Tudo aconteceu em questão de 
segundos.

Bruno então acionou a Polí-
cia onde prestou depoimento e 
fez um boletim de ocorrência. 
Ao todo foram quatro disparos, 
sendo que um deles atraves-
sou a garagem da residência 
e o projetil foi encontrado no 
interior da casa. Os outros três 
foram descobertos ao lado de 
fora da casa.

Questionado pelo Dhoje In-
terior o assessor Pedro Henrique 
não descartou motivação políti-
ca como a causa do ataque, no 

entanto, deixou claro que não 
existe como apontar um nome.

“Difícil a gente levantar 
suspeitas, mas pensando muito 
sobre isso é possível dizer que 
tenha cunho político sim. O 
Bruno nunca passou por isso 

antes de ser político e nem sua 
família”, afirmou.

Na sessão de terça-feira, 8, 
Bruno utilizou a tribuna da Câ-
mara onde fez discurso bastante 
duro contra o vereador João 
Paulo Rillo (Psol). O parlamentar 

também passa por investigação 
interna dentro do seu partido 
o PSDB que analisa pedido de 
expulsão após ele contrariar o 
Diretório Estadual da legenda 
e declarar apoio ao governador 
do Rio Grande do Sul, Eduardo 
Leite, nas prévias do partido. 
Bruno também tem embates 
mais críticos com o vereador Re-
nato Pupo, também do PSDB.

“Apesar dos debates acalo-
rados com João Paulo e Renato 
Pupo isso não levanta suspeitas, 
não suspeitamos de ninguém. 
Não passa na nossa cabeça que 
alguém possa fazer um absurdo 
desses”, diz o assessor.

O assessor esclareceu que 
todas as medidas cabíveis foram 
tomadas pelo vereador. O caso 
foi distribuído no 3° Distrito Poli-
cial que vai investigar o assunto.

“A família do Bruno não tem 

que arcar com este tipo de si-
tuação por conta de posiciona-
mentos políticos que ele tenha. 
A democracia permite que ele 
tenha esse tipo de posição, ela 
não permite que o resultado 
das suas posições seja esse”, 
finaliza o assessor.

Em sua página do Facebook 
Bruno Moura publicou uma ima-
gem em que aparece ao lado da 
esposa e da filha e escreveu a 
seguinte mensagem: “Graças 
a Deus, estamos são e salvos. 
Nesse momento difícil, peço 
para os jornais respeitar a mi-
nha família e o nosso direito de 
processar o que houve, depois 
do atentado minha mulher e mi-
nha filha precisam de um pouco 
de paz. Agradeço a todos, de 
coração, pelas mensagens, 
apoio e orações que venho 
recebendo”.

“Além de não lesar o erário, 
a permuta atende fielmente à 
primazia do interesse público 
ao contratar a construção de 
um hospital sem o dispêndio de 
recursos financeiros diretamen-
te, utilizando-se, para tanto, 
bem pertencente ao patrimônio 
imobilizado da municipalidade, 
sem destinação especifica, e 
que não tem nenhuma utili-
dade para coletividade, maior 
interessada na negociação”, diz 
a sentença.

Sobre o valor, o juiz afirma 
estar dentro de parâmetros 
aceitáveis. “Os valores estão 
de acordo com os praticados 
no mercado. Ainda, deve-se 
levar em consideração que 
se trata de imóvel de grande 
valor de mercado, cuja venda 
a particulares seria dificultosa, 
o que traria morosidade para 
a consecução da finalidade 
de sua alienação, qual seja, 
a construção de um hospital 
para atendimento da população 
local”, fundamenta.

O projeto que autorizou a 
permuta da área pública do 

município para a Constroeste 
em troca da construção do hos-
pital foi aprovado pela Câmara 
Municipal.

O hospital
O Hospital da Região Norte 

já está finalizado, aguardando 
apenas a conclusão de licita-
ções para aquisição de equipa-
mentos médicos hospitalares e 
também a definição, por meio 
de um chamamento público, 
da Organização Social (OS) que 
ficará responsável pelo geren-
ciamento dos serviços.

Durante explicações na 
Câmara, em dezembro do 
ano passado, o secretário de 
Saúde,  Aldenis Borim, afirmou 
que o hospital deverá entrar 
em funcionamento no primeiro 
semestre deste ano.

“Terá um mínimo de 288 
funcionários, entre médicos, 
enfermeiros, técnicos e setor 
administrativo. Ao todo, obri-
gatoriamente, deverão ser re-
alizadas 3.462 horas médicas 
por mês”, afirmou.

O hospital fará cirurgias de 
média e baixa complexidade, 

em especial, cirurgias de pró-
teses de joelho, quadril, hérnia. 
“Temos aqueles procedimentos 
onde a demanda reprimida é 

muito grande, eles passam ser 
obrigatórios no cumprimento da 
meta. Catarata é uma doença 
com demanda reprimida muito 

grande, mais de 3 mil olhos pra 
fazer. É obrigatório cumprir as 
3.462 horas médicas por mês”, 
adiantou o secretário.
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Mais dois suspeitos de roubo a joalheria 
em shopping são presos em Sorocaba

IGUATEMI 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

MAUS-TRATOS

BR-153

JUSTIÇA

WHATSAPP

NA SP-310

Mulher é agredida, 
convulsiona e é 

internada em UPA

Tutor de 24 cães 
resgatados pela Ambiental 

e DIBEA está preso

PRF é acionada após família de patos 
ser encontrada atravessando rodovia

Foragido apresenta 
documento falso para 
tentar enganar polícia

Dona de casa cai 
em golpe e prejuízo 
supera R$ 22,5 mil

 Utilitário roubado é 
apreendido com dois jovens 

Policiais militares foram acio-
nados, na noite desta quinta-
-feira, 10, para uma ocorrência 
de violência doméstica. Ao che-
garem no local encontraram a 
vítima, de 32 anos, desacordada 
e caída na calçada da rua Major 
João Batista França, no bairro 
Boa Vista, em Rio Preto.

O agressor, de 46 anos, esta-
va ajoelhado ao lado da mulher. 
O Samu foi chamado e encami-
nhou a paciente, que apresenta-
va ferimentos na boca e no nariz 
e estava inconsciente, para a 
Upa Norte da cidade, onde ficou 
internada em observação.

À PM, o acusado alegou 

A Polícia Civil de Sorocaba, 
por meio da Divisão Especia-
lizada de Investigações Cri-
minais (Deic), prendeu nesta 
sexta-feira (11) dois homens 
apontados como intrigantes 
de uma organização criminosa 
especializa em praticar roubos 
dentro de shoppings no Estado 
de São Paulo. De acordo com 
a polícia, os suspeitos podem 
ter envolvimento com o crime 
ocorrido no shopping Iguatemi 
em Rio Preto no mês de janeiro.

Segundo as informações da 
polícia, a ação faz parte da se-
gunda fase da Operação Alerta, 
em que foram cumpridos man-
datos de busca e apreensão 
na zona sul de São Paulo. Os 
policiais apreenderam objetos 
como celulares e roupas para 
investigar se foram utilizadas 
nos roubos.

Um dos presos foi apontado 
como o líder da organização. 
Além de Rio Preto, outras cida-
des supostamente tiveram en-

O homem, de 58 anos, que 
mantinha 24 cachorros em si-
tuação de maus-tratos em uma 
casa no bairro Ouro Verde, em 
Rio Preto, foi preso em flagrante 
e está na carceragem da Dele-
gacia Seccional.

Segundo a Polícia Ambien-
tal, que nesta quinta-feira, 10, 
fez ação conjunta de resgate 

Durante patrulhamento de 
rotina, no Centro de Rio Preto, 
na tarde desta quinta-feira, 10, 
policiais militares recapturaram 
um foragido da Justiça que pa-
gou R$ 18 mil por documento 
falso para tentar escapar da 
prisão.

Segundo o boletim de ocor-
rência, ao avistarem uma Che-
vrolet S10, de cor preta, os 
pms decidiram abordar seus 
ocupantes, reconhecendo o 
motorista como sendo fugiti-

Uma dona de casa, de 52 
anos, é a mais nova vítima do 
golpe do empréstimo para pa-
rente aplicado pelo WhatsApp. 
Na Central de Flagrantes de 
Rio Preto, nesta quinta-feira, 
11, ela disse à polícia que 
teve um prejuízo de mais de 
R$ 22,5 mil.

Segundo a vítima, recebeu 
uma mensagem via aplicativo, 
de um número desconhecido, 
mas com a foto de perfil do 
seu filho. O golpista alegou 
que tinha trocado o número e 
que precisava de dinheiro para 
pagar contas.

Acreditando que era o fa-
miliar, a mulher fez sete trans-
ferências, sendo uma de R$ 
2.239,00, duas no valor de 

Uma Range Rover Evoque, 
que havia sido roubada em 
Monte Aprazível, foi recuperada 
pela Polícia Militar, na madruga-
da desta quarta-feira, 9, no km 
435 da rodovia Washington Luís 
(SP-310). Dois jovens foram 
presos em flagrante.

Segundo o boletim de ocor-
rência, o motorista, de 24 anos, 
alegou que estava saindo de 
Catanduva com destino a Rio 
Preto e que tinha comprado o 
utilitário por R$ 102 mil e iria 
vendê-lo por R$ 120 mil.

Da REPORTAGEM

VINICIUS LIMA

Da REPORTAGEM
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Da REPORTAGEM

Da REPORTAGEM

que os dois saíram para beber e 
estavam voltando a pé para casa 
quando começaram a discutir 
por causa de uma conversa que 
a mulher viu em seu celular. Se-
gundo ele, a vítima lhe agrediu 
e para se defender a empurrou 
contra a parede.

Conforme o suspeito, ela 
machucou o rosto e voltou a lhe 
bater, mas teve uma convulsão. 
A mulher, segundo o indiciado, 
teria crises convulsivas com 
frequência.

O caso será investigado pela 
DDM rio-pretense. Após ser 
autuado, o homem foi liberado.

(Colaborou –  Sarah 
BELLINE )

volvimento do grupo criminoso 
como Jacareí, Valinhos, Soro-
caba, Piracicaba, São Roque e 

São Paulo.
Até agora, quatro homens 

estão presos acusados de 

participarem do assalto em Rio 
Preto. As investigações seguem 
em andamento.

dos animais com a DIBEA (Di-
retoria do Bem Estar Animal) 
de Rio Preto, o acusado é rein-
cidente no crime e já possuía 
passagem por porte ilegal de 
arma.

Os cães foram levados para 
o Centro de Zoonoses rio-pre-
tense.

(Co laborou –  Sarah 
BELLINE )

vo. A mulher do condenado o 
acompanhava.

No veículo nada de ilegal 
foi encontrado, mas o homem 
apresentou uma CNH falsifica-
da com o objetivo de trocar de 
identidade.

Em pesquisa, foi constatado 
que há cinco mandados de 
prisão contra o acusado, que 
foi levado ao Plantão Policial 
e encaminhado à carceragem 
local.

(Colaborou –  Sarah 
BELLINE )

R$ 4.389,00 cada e quatro 
transações de R$ 2.878,00 
cada, totalizando R$ 22.529.

A vítima afirmou que quan-
do ela fazia o Pix o criminoso 
dizia que não tinha caído, 
motivo pelo qual repetia as 
operações.

De acordo com o boletim 
de ocorrência, a dona de casa 
só descobriu que havia sido 
enganada quando ligou para 
seu namorado e ele telefonou 
para o tio do filho dela, que 
conversou com o jovem, o 
qual negou ter feito o pedido 
de ajuda financeira.

O caso, registrado como 
estelionato, será investigado 
pelo 1º DP de Rio Preto.

(Colaborou –  Sarah 
BELLINE )

O passageiro, de 25 anos, 
disse que só estava fazendo 
companhia para o amigo. Em 
pesquisa, os pms constataram 
que o chassi do veículo estava 
adulterado, confirmando que 
era produto de roubo.

A guarnição apreendeu dois 
celulares e R$ 995,20 com os 
suspeitos, que foram levados 
até o Plantão Policial rio-pre-
tense onde tiveram as prisões 
confirmadas, sendo encaminha-
dos para a carceragem da DEIC.

(Co laborou –  Sarah 
BELLINE )

Divulgação
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Alcidio Nardelli, natural de Elisiário-
-SP faleceu aos 85 anos de idade. Era viúvo 
de Sra. Glacira Marcao Nardeli e deixa seus 
fi lhos Luiz Carlos, Cleide, Cleuza, Neuza, 
Elizeu, Maria, Neide, Itamar e Lucelia. Foi 
sepultado no dia 11/02/2022 às  09h00min, 
saindo seu féretro do velório direto para o 
Cemitério Municipal de Adolfo.

Maria das Dores Stefanini, natural 
de São José do Rio Preto-SP faleceu aos 
62 anos de idade. Era divorciada e deixa 
seus fi lhos Roberto, Rogerio e Robson 
(falecido). Foi sepultada no dia 11/02/2022 
às 07h00min, saindo seu féretro do velório 
São João Batista para o Cemitério São 
João Batista.

Maria Cristina Buzollo, natural de 
São José do Rio Preto-SP faleceu aos 56 
anos de idade. Era solteira e deixa sua 
fi lha Marcela Buzollo Vilar Modulo. Será 
sepultada no dia 11/02/2022 às 15h00min, 
saindo seu féretro do velório Capelas 
Prever Rio Preto.

  FALECIMENTOS

Luis Carlos Ignacio da Silva, natural 
de Valparaiso-SP faleceu aos 64 anos de 
idade. Era divorciado. Foi sepultado no 
dia 10/02/2022 às 16h30min, saindo seu 
féretro do velório São João Batista para o 
Cemitério São João Batista. 

Maria Antonieta Nori Aurelio, natural 
de Itápolis-SP faleceu aos 89 anos de ida-
de. Era viúva de Sr. Antonio Aurelio e deixa 
seus fi lhos Cleusa Aparecida e Aparecido 
Aurelio. Será sepultada no dia 11/02/2022 
às 15h00min, saindo seu féretro do velório 
Engenheiro Schmidt para o Cemitério 
Engenheiro Schmidt.

Ida Luiza Medici, natural de Matão-SP 
faleceu aos 92 anos de idade. Era viúva de 
Sr. Jose Medici e deixa seus fi lhos Rita de 
Cassia, Romualdo, Bernardete, Roberto e 
Angela. Será sepultada no dia 11/02/2022 
às 17h00min saindo seu féretro do velório 
Vila Euclides São Bernardo para o Cemité-
rio da Vila Euclides. 

No dia a dia do trabalho 
policial, são atendidos aciden-
tes causados por freadas ou 
desvios bruscos dos motoristas, 
que reagem ao avistarem algum 
obstáculo na rodovia. Diante 
dessas situações, o excesso de 
velocidade é um fator crucial 
para a gravidade dos acidentes.

Na manhã desta sexta-fei-
ra, 11, uma família de patos 
colocou em risco a vida dos 
motoristas que passavam pela 
BR-153 no trecho do viaduto da 
Avenida José Munia, ao tentar 
atravessar a rodovia.

Os veículos freavam brus-
camente para não atropelar 
os patinhos, gerando risco 
iminente de colisões traseiras 
gravíssimas.

A Polícia Rodoviária Federal 
(PRF) compareceu ao local e os 
patinhos fizeram sua travessia 
com segurança. “Em qualquer 
circunstância, respeite o limite 
de velocidade”, informou, em 
nota, a corporação.

Da REDAÇÃO
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Rio Preto enfrenta a 
Matonense neste domingo

Olímpia recebe o Capivariano 
em busca da 2ª vitória

Mirassol visita a Inter de Limeira 
buscando reabilitação no Paulistão

Santos cede empate ao São 
Bernardo na Vila Belmiro

Depois de ser derrotado 
pelo São José na última roda-
da, o Rio Preto tenta voltar ao 
caminho das vitórias neste do-
mingo (13) contra a Matonense 
fora de casa. O Jacaré precisa 
vencer para se manter no G-8, 
já que em caso de empate ou 
derrota pode terminar a rodada 
fora da zona de classificação.

No jogo contra o São José, 
a equipe do Rio Preto saiu na 
bronca com a arbitragem por 

Depois de perder a inven-
cibilidade no Paulistão para o 
Corinthians na última rodada, o 
Mirassol visita a Inter de Limeira 
neste domingo (13) buscando 
reabilitação no campeonato. O 
Leão não vence há dois jogos e 
viu os rivais Ituano e Botafogo 
chegarem aos mesmos oito 
pontos embolando a classifica-
ção no grupo C.

O técnico Eduardo Baptista 

Santos e São Bernardo 
ficaram no empate por 1 a 1 
nesta quinta-feira (10), na Vila 
Belmiro, pela quinta rodada do 
Paulistão. Enquanto o clube da 
Baixada segue fora da zona de 
classificação, a equipe do ABC 
lidera o Grupo B.

O São Bernardo tem oito 
pontos, no grupo que tem 
Ferroviária em segundo, com 
seis, e São Paulo, com quatro. 
O Santos, por outro lado, tem 
seis, em terceiro do Grupo D. 
O Red Bull Bragantino lidera, 
com dez, seguido pela Ponte 
Preta, com sete.

O Santos começou o jogo 
pressionando o São Bernardo e 
foi desperdiçando uma chance 
atrás da outra. De tanto insistir, 
chegou ao gol aos 25 minutos. 
Ângelo disparou pela direita, 

O Olímpia recebe o Capi-
variano em casa neste sábado 
(12) tentando a sua segunda 
vitória na Série A3 do Campe-
onato Paulista. O Galo Azul vem 
de empate contra o Desportivo 
Brasil na última rodada, en-
quanto o Capivariano perdeu 
para a Matonense.

Depois de um início com-
plicado, o Olímpia chega para 
a partida sem ter a defesa 
vazada nos últimos dois jogos. 
“Nós iniciamos nossa prepa-
ração tarde e pela lógica só 
estaríamos terminando a nossa 
pré-temporada nesta semana. 
Acredito que fomos organizados 
defensivamente nestas partidas 
e como consequência, tem 
tudo para o ataque também 
deslanchar”, afirmou o técnico 
Marcelo Henrique Dias.

Para o jogo, o Galo Azul não 
terá desfalques, com todos os 
jogadores à disposição. O trei-
nador falou sobre a importância 
de somar pontos jogando em 
casa. “Fator casa precisa ser 
um diferencial do time. Se você 
vencer os jogos em casa, as 
chances de terminar no G-8 
são grandes e esse é o nosso 
principal objetivo”, comentou 
Marcelo.

Os ingressos para o jogo po-
dem ser adquiridos na loja Galo 
Store, com preços que variam 
de R$ 10 a R$ 60.

Palmeiras pode conquistar o mundo hoje
O Palmeiras entra em cam-

po neste sábado (12) para 
definir o título do Mundial de 
Clubes da FIFA contra Chelsea. 
O duelo será em Abu Dhabi, a 
partir das 13h30.

Oficialmente, o Palmeiras 
busca o seu primeiro título 
da competição. O clube, no 
entanto, considera a Copa 
Rio de 1951 como o primeiro 
Mundial de Clubes e tem tra-
tado nas redes sociais o cam-
peonato deste ano como uma 
busca pelo Bi. A Copa Rio foi 
um torneio internacional entre 
clubes realizado logo após a 
Copa do Mundo de 1950. Na 
final, o Verdão venceu a Ju-
ventus da Itália por 1 a 0 no 
primeiro jogo e depois empa-
tou o segundo confronto em 2 
a 2, se consagrando campeão 
no Maracanã.

Em 1999, o Verdão dispu-
tou o título mundial (na época 
conhecido como Interconti-
nental) contra o Manchester 
United e foi superado por 1 a 
0 na final. No atual modelo de 
disputa, o Palmeiras partici-

Vinicius LIMA

Vinicius LIMA
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INTERCLUBES

SERIE A3

HOJE APÓS DERROTA

PAULISTÃO

Fábio  Menoti

Leo Roveroni/Agência Mirassol

Maurício de Souza

Renan Camargo

Merlotto Silva

Ficha Técnica:
Olímpia x Capivariano
Série A3 do Campeonato 

Paulista
Dia: 12/02

Horário: 15h
Local: Estádio Maria Tereza 

Breda (Olímpia)
Transmissão: Paulistão 

Play e Eleven

conta de um gol anulado em 
uma jogada que foi assinalado 
impedimento. “Infelizmente 
ocorreu esse erro que nos 
custou o empate contra uma 
das equipes que mais investiu 
para essa Série A3. A nossa 
equipe fez um bom jogo, teve 
uma postura agressiva, mas 
não conseguimos o resultado”.
comentou o técnico Rodrigo 
Fonseca.

Com duas vitórias e duas 
derrotas na competição, o Rio 

afirmou que a equipe teve um 
mau desempenho no primeiro 
tempo na Neo Química Arena 
que foi determinante para a 
derrota. “Nossa postura defen-
siva no primeiro tempo foi ruim. 
Nós demoramos para encurtar, 
tivemos uma marcação pouco 
agressiva e deixamos o Corin-
thians com a bola. É um time de 
muita qualidade técnica e criou 
chances. No segundo tempo 
conseguimos reverter isso, mas 

fez fila na defesa e deu belo 
passe para Marcos Leonardo, 
que invadiu a área e tocou por 
cobertura para fazer 1 a 0.

A pressão continuou e o 
segundo não saiu por detalhe. 
Ricardo Goulart aproveitou a 
sobra e mandou no travessão. 
O São Bernardo também as-
sustou. Matheus Davó levou 
a melhor para cima de Kaiky e 
tocou na saída de João Paulo. 
A bola passou caprichosamen-
te rente à trave.

No segundo tempo, o San-
tos caiu de produção, deu 
campo para o São Bernardo e 
acabou cedendo o empate. Aos 
19 minutos, Silvinho apareceu 

livre dentro da área, aproveitou 
um desvio na primeira trave e 
cabeceou para o fundo das re-
des. Antes, João Paulo já havia 
salvo o time da casa em ten-
tativa de Rodrigo Souza. Após 
o gol, o jogo ficou equilibrado, 
sem muitas chances de ambos 
os lados. Truncado, o resultado 
acabou inalterado e o empate 
decretado.

Na próxima rodada, o San-
tos enfrenta o Ituano no do-
mingo, às 16h, na Vila Belmiro, 
em Santos. No mesmo dia, 
às 20h30, o São Bernardo 
recebe o Red Bull Bragantino, 
no Primeiro de Maio, em São 
Bernardo do Campo.

pou pela primeira vez no ano 
passado e ficou em 4º lugar 
depois de ser eliminado na se-
mifinal pelo Tigres do México e 
perdendo a decisão de 3º lugar 
para o Al-Ahly.

O Verdão chegou no Mun-
dial deste ano depois de 
conquistar sua terceira Liberta-
dores diante do Flamengo. Na 
semifinal, a equipe eliminou 
o Al-Ahly ganhando por 2 a 0. 
Com 100% do elenco à dispo-
sição, o técnico Abel Ferreira 
deve mandar a campo: Wever-
ton; Gustavo Gómez, Luan e 
Piquerez; Marcos Rocha, Dani-
lo, Zé Rafael e Gustavo Scarpa; 
Raphael Veiga, Dudu e Rony.

O Chelsea disputa o Mun-
dial pela segunda vez. Na pri-
meira participação em 2012, 
o clube inglês foi derrotado na 
final pelo Corinthians por 1 a 
0, sendo este o último título 
sul-americano no torneio. Os 
Blues foram campeões da 
Champions League ao vencer 
o Manchester City por 1 a 0 e 
chegaram na final deste ano 
ao bater o Al-Hilal também por 
1 a 0.

Preto fará o seu segundo jogo 
consecutivo como visitante e 
terá como adversário extra o 
calor, já que o jogo será dis-
putado às 10h. “Sem dúvida o 
fator físico vai pesar bastante. 
Fizemos uma viagem longa 
para São José dos Campos 
e o jogo será em um horário 
que não apropriado para se 
praticar futebol. Priorizamos a 
recuperação da condição física 
dos atletas para esse jogo”, 
comentou Fonseca.

O Rio Preto não terá desfal-
ques para esse jogo. A Mato-
nense vem de vitória na última 
rodada contra o Capivariano 
por 3 a 2.

Ficha Técnica:
Matonense x Rio Preto
Série A3 do Campeonato 

Paulista
Dia: 13/02
Horário: 10h
Local: Estádio Dr. Hudson 

Buck Ferreira (Matão)
Transmissão: Paulistão 

Play e Eleven

No segundo 
tempo, o 

Santos caiu de 
produção, deu 
campo para o 

São Bernardo e 
acabou cedendo 

o empate

“

”

infelizmente o resultado não 
aconteceu”, comentou.

Pelo segundo final de sema-
na consecutivo o Mirassol vai 
jogar no período da manhã. No 
último domingo, empatou em 2 
a 2. Se vencer a Inter de Limei-
ra, o Leão assume a liderança, 
ultrapassando o Palmeiras que 
tem jogos atrasados. No entan-
to, se perder, pode acabar na 
lanterna da chave.

“É um jogo importante. Da-
qui pra frente vão ser jogos de-
cisivos para todos os objetivos 
que a gente tem. É um jogo 
difícil, em que nós temos um 
dia a menos de descanso em 
relação à Inter e que é às 11h 
da manhã. Temos que observar 
bem a recuperação dos atletas 
para colocarmos uma equipe 
inteira no domingo em Limeira”, 
comentou Baptista.

Camilo está em fase final de 
recuperação, mas ainda não é 
certeza se retorna contra a Inter. 
O zagueiro Rayan deixou o jogo 
contra o Corinthians machucado 
e também é dúvida, podendo 
ser substituído por Lucão.

Ficha Técnica:
Inter de Limeira x Mirassol
Campeonato Paulista
Dia: 13/02
Horário: 11h
Local: Estádio Major José 

Levy Sobrinho (Limeira)
Transmissão: Paulistão Play 

e Premiere

A novidade no Chelsea será 
o retorno do técnico Thomas 
Tuchel, que volta a comandar 
a equipe depois de ter ficado 
afastado para se recuperar da 
Covid-19. Entre os destaques 
da equipe estão o zagueiro 
Thiago Silva, o meia Jorginho e 
o atacante Lukaku.



Editais de
CONVOCAÇÃO

Editais de
PROCLAMAS

Prefeitura Municipal de
BADY BASSITT

A-6Jornal
São José do Rio Preto, sábado
12 de fevereiro de 2022

EQUIPAMENTOS (APARELHOS E SIMCARD) EM REGIME DE VENDAS NOS 
TERMOS DAS CONCESSÕES OUTORGADAS PELA AGÊNCIA NACIONAL DE 
TELECOMUNICAÇÕES - ANATEL. O recebimento e abertura dos envelopes 
ocorrerão no dia 25 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 licitacoes@badybassitt.sp.gov.br. 
Prefeitura Municipal de Bady Bassitt, em 11 de fevereiro de 2022. Luiz Antonio 
Tobardini - Prefeito Municipal. 

 

Retificação 

A Prefeitura Municipal de Bady Bassitt faz saber a todos os interessados que a 
numeração correta do Pregão Presencial referente à aquisição de até 280.000 
(duzentos e oitenta mil) litros de Óleo Diesel, de até 70.000 (setenta mil) litros 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 é 002/2022 e não 004/2022, conforme publicação anterior. Luiz Antonio 
Tobardini - Prefeito Municipal. 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO 004/2022 – DISPENSA 002/2022 – 
RATIFICAÇÃO 
RATIFICO a dispensa de licitação para a locação de dois imóveis, sendo um situado à 
Rua Gastão Vidigal, 1262 e outro situado à Rua Antonio Patrizi, 59, ambos em Bady 
Bassitt - SP, pelo período de 12 meses, de propriedade do Sr. PEDRO GABRIEL 
SIQUEIRA GOMES LIMA, para sediar a Vigilância Sanitária o arquivo e o almoxarifado 
da Coordenadoria Municipal de Saúde desta municipalidade, nos termos do inciso X, 
do artigo 24, da Lei Federal n.º 8.666/93. Bady Bassitt, 01 de fevereiro de 2022. LUIZ 
ANTONIO TOBARDINI - Prefeito Municipal 
 
PROCESSO ADMINISTRATIVO 005/2022 – DISPENSA 003/2022 – 
RATIFICAÇÃO 
RATIFICO a dispensa de licitação para a locação de um imóvel localizado à Rua 
Camilo de Moraes, 58, Centro, na cidade de Bady Bassitt (SP), pelo prazo de 12 
meses, de propriedade da Sra. MARIA INES CARFAN JACINTHO, representado pela 
empresa J. C. BUZZI, CATELANI & CIA LTDA, com escritório na Praça Rio Preto, nº 
100, Centro, nesta cidade, para sediar a Biblioteca Pública Municipal, os projetos 
“Acessa SP” e “Telecentro” e a Coordenadoria Municipal de Cultura, nos termos do 
inciso X, do artigo 24, da Lei Federal n.º 8.666/93. Bady Bassitt, 01 de fevereiro de 
2022. LUIZ ANTONIO TOBARDINI - Prefeito Municipal 
 

 
CONVOCAÇÃO 

 
Credenciamentos 003/2021, 004/2021, 005/2021, 006/201, 007/2021 e 008/2021 

 
 

A Prefeitura Municipal de Bady Bassitt - SP convoca os interessados, abaixo 
relacionados, para apresentarem a documentação exigida nos respectivos editais para 
efeitos de assinatura de contrato. 

Destacamos que os referidos documentos, caso tenham sido apresentados junto 
aos documentos de habilitação, não serão considerados, devendo o licitante apresentá-los 
a partir desta convocação, conforme estabelece o edital. 

Os documentos deverão ser protocolados no setor de protocolo da Prefeitura 
Municipal a partir de 14 de fevereiro de 2022. 
 
CRED PROFISSIONAL/EMPRESA CPF/CNPJ 
005/2021 BRUNA ALCIATI DE SOUZA PIOVEZAN 356.808.108-32 
004/2021 TÚLIO HERNANDES NHOATO 419.020.248-77 
003/2021 JUVENILIA ALVES DE OLIVEIRA SILVA 175.161.008-03 
003/2021 VIVIANE CANDIDA VELOSO 331.901.768-3 
003/2021 VITORIA ROSSETI MACHADO 387.605.388-99 
003/2021 EDER APARECIDO DOS SANTOS 216.019.498-04 
005/2021 CLEBER LUIZ BALDOINO 214.680.658-31 
004/2021 ANDERLEIA MARCIO GATTO 303.016.958-81 
003/2021 ALESSANDRA DOS SANTOS SILVA DE LIMA ROSA 287.157.038-86 
003/2021 JULIANA RODRIGUES BRUZO 366.244.868-80 
003/2021 MÁRCIA REGES FERREIRA 070.652.738-06 
008/2021 CARLA CAROLINA MOTA 435.399.588-00 
003/2021 RIVANA FERREIRA MELO 202.758.778-09 
003/2021 MARIA BEATRIZ ISMAEL COUTINHO 405.682.238-70 
003/2021 ANA PAULA CARDELIQUIO MOTTA 217.512.088-00 
003/2021 EDNA SABADIN MACHADO  303.086.298-41 
003/2021 SILVIA DOS SANTOS 169.760.548-63 
003/2021 MICHEL DA SILVA SALVIONI 424.894.378-60 
003/2021 LARISSA FERNANDA NATALIN 449.545.298-32 
004/2021 GISELE DELGADO 310.978.938-80 

Bady Bassitt – SP, 11 de fevereiro de 2022. 
 

Luiz Antonio Tobardini 
Prefeito Municipal 

 
 

Edital do Pregão Presencial nº 003/2022 

A Prefeitura Municipal de Bady Bassitt faz saber a todos os interessados que foi 
retificado o Pregão Presencial nº 003/2022, referente à CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA 
MÓVEL NAS MODALIDADES VOZ, DADOS, MDM (Gestão de Dispositivos) E 

EDITAIS DE PROCLAMAS
1º REGISTRO CIVIL DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO 

RIO PRETO
Rua Tiradentes nº 3355, Centro. 

Tel: (17)3214-5330

Certifica-se que, apresentaram perante o 1º Registro Civil da 
Comarca de São José do Rio Preto, os documentos exigidos 
no artigo 1726 do Código Civil brasileiro, para habilitação da 
Conversão de união estável em casamento:

MAXWEL NEWMAR EVEILTON GARCIA e ANDRE LU-
CHESI RIBEIRO. MAXWEL NEWMAR EVEILTON GARCIA, 
de nacionalidade brasileira, autônomo, solteiro, nascido 
em São José do Rio Preto, SP, no dia 06 de dezembro de 
1988, residente e domiciliado a Américo Gomes Novoa, Nº 
761, Jardim Redentor, São José do Rio Preto, SP, filho de 
MAURICIO JANUÁRIO GARCIA SOBRINHO e de MAR-
TA MARQUES GARCIA. ANDRE LUCHESI RIBEIRO, de 
nacionalidade brasileira, agropecuarista, solteiro, nascido em 
Fernandópolis, SP, no dia 12 de setembro de 1978, residente 
e domiciliado a Américo Gomes Novoa, Nº 761, Jardim Re-
dentor, São José do Rio Preto, SP, filho de CARLOS HEN-
RIQUE RIBEIRO e de ROSALINDA APARECIDA LUCHESI 
RIBEIRO.  

Assim, lavra-se o presente edital de proclamas para que seja 
afixado neste 1º Registro Civil em lugar de costume e publi-
cado pela imprensa local.  
Se alguém souber de impedimento, oponha-o na forma da 
lei.

São José do Rio Preto, 11 de fevereiro de 2022.
David Yamaji Valença, Oficial.

AVISO DE RETIFICAÇÃO
Pregão Presencial nº: 003/2021 – Processo: 009/2021
A Prefeitura Municipal de Potirendaba comunica aos in-
teressados a retificação do edital do pregão presencial nº 
003/2021, que encontra-se disponível em: WWW.potiredaba.
sp.gov.br.
Potirendaba/SP, 10 de fevereiro de 2022 – Gislaine M. Fran-
zotti – Prefeita Municipal

EDITAIS DE PROCLAMAS – Silvio Augusto Pellegrini de Olivei-
ra, Oficial do 3º Cartório de Registro Civil Pessoas Naturais de 
São José Rio Preto, SP, faz saber que pretendem casar, apre-
sentando os documentos exigidos pelo art. 1525 do Cód. Civil, 
os pretendentes:
1. LEON FAGIANI CAMPOS e VITÓRIA BARTHOLO-
MEU SANTANA, sendo ELE residente no 2º subdistrito, filho de 
ALEXANDRE DOS SANTOS DA MATA CAMPOS e de CLEDE-
NILCE HELENA FAGIANI e ELA filha de EDOSN ROBERTO 
DIAS SANTANA e de SIMONI CRISTINA BARTHOLOMEU;
2. GABRIEL FELIPE DOS SANTOS e EMILY GONÇAL-
VES VIEIRA, sendo ELE filho de ADEMIR EDERSON DOS 
SANTOS e de MARIA AUGUSTA DOS SANTOS e ELA filha de 
ANDRÉ FRANCISCO VIEIRA e de MARCIA REGINA GONÇAL-
VES;
3. ALDO RAMOS DA SILVA e JANAINA CÂNDIDA DE 
OLIVEIRA, sendo ELE filho de JURACI RAMOS DA SILVA e de 
ESTER BARBOSA DA SILVA e ELA filha de GUILHERME CÂNDI-
DO DA SILVA e de ANGELA APARECIDA NETO DE OLIVEIRA;
; brasileiros, residentes neste 3º subdistrito. Se alguém souber 
de algum impedimento, oponha-o em Cartório (R. São Paulo, 
2200 – Tel: 3202-9090). 11/02/2022

Prefeitura Municipal de
POTIRENDABA



A7 Jornal
São José do Rio Preto,sábado
12 de fevereiro de 2022

Câmara Municipal de
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO – COOPERATIVA DE TRA-
BALHO ODONTOLÓGICO

CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA 
1ª, 2ª e 3ª CONVOCAÇÕES 

A UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO – COOPERATIVA DE TRA-
BALHO ODONTOLÓGICO convoca seus cooperados para comparecerem à 
Assembleia Geral Ordinária que fará realizar em sua sede à Rua Indepen-
dência, 2651, Centro, São José do Rio Preto, São Paulo, no dia 21 de março 
de 2022, em regime misto: presencial e “on line”, às 15:00 horas em primeira 
convocação com 2/3 (dois terços) de seus cooperados. Caso esse número 
não seja atingido reunir-se-ão em segunda convocação às 16:00 horas com 
metade mais um de seus cooperados, ou em terceira convocação, às 17:00 
horas com o mínimo de 10 (dez) cooperados, para tratar da seguinte OR-
DEM DO DIA: 
 
Ordem do Dia a ser discutida em Assembleia Geral Ordinária.

I- Prestação de contas dos órgãos de administração compreendendo: o ba-
lanço geral do exercício de 2021, relatórios da contabilidade, demonstrativo 
de resultado e, relatórios da diretoria e demonstração de sobras e perdas; 
acompanhada do parecer do Conselho Fiscal e da Auditoria externa inde-
pendente.
II - Destinação das sobras apuradas ou rateio das perdas do exercício;
III - eleição dos componentes do Conselho Fiscal; 
IV - Fixação do valor dos honorários, gratificações e cédula de presença 
dos membros do Conselho de Fiscal, Conselho de Administração e Diretoria;
V – Proposta de trabalho para o exercício de 2022.
VI – Analisar pedido de demissão e/ou associação da cooperativa
Para efeito de “quórum” de instalação, o número de associados existentes 
com direito a voto é de 74 (Setenta e oito) cooperados(as)

São José do Rio Preto, 11 de fevereiro de 2022. 

JOSÉ CARLOS AFONSO CUGINOTTI
            DIRETOR PRESIDENTE

UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO – COOPERATIVA DE TRA-
BALHO ODONTOLÓGICO

CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 1ª, 2ª e 3ª 
CONVOCAÇÕES 

A UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO – COOPERATIVA DE TRA-
BALHO ODONTOLÓGICO convoca seus cooperados para comparecerem à 
Assembleia Geral Ordinária que fará realizar em sua sede à Rua Indepen-
dência, 2651, Centro, São José do Rio Preto, São Paulo, no dia 21 de março 
de 2022, em regime misto: presencial e “on line”, às 16:00 horas em primeira 
convocação com 2/3 (dois terços) de seus cooperados. Caso esse número 
não seja atingido reunir-se-ão em segunda convocação às 17:00 horas com 
metade mais um de seus cooperados, ou em terceira convocação, às 18:00 
horas com o mínimo de 10 (dez) cooperados, para tratar da seguinte OR-
DEM DO DIA: 
 
Ordem do Dia a ser discutida em Assembleia Geral Extraordinária.

I- Reforma do Estatuto Social para adequação à LGPD. Inserção dos itens  
XIII – Responsabilizar-se pelo tratamento e transmissão de dados dos nos-
sos cooperados, beneficiários, fornecedores, colaboradores e todos(as) os 
envolvidos no processo de tratamentos  e diagnósticos odontológicos de to-
dos(as) os mencionados neste item.
XIV – Comunicar a Uniodonto Rio Preto todo e qualquer vazamento de da-
dos sensíveis dos nossos beneficiários, cooperados, colaboradores e envol-
vidos nos tratamentos e diagnósticos odontológicos ocorrido em seu(seus) 
consultórios e/ou clínicas sob a sua responsabilidade imediatamente a sua 
ocorrência. Responsabilizando-se pelos efeitos desse/desses vazamentos.

São José do Rio Preto, 11 de fevereiro de 2022. 

JOSÉ CARLOS AFONSO CUGINOTTI
            DIRETOR PRESIDENTE
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Definedas pré-pautas 
dos Farmacêuticos 
e Etanol deste ano 
Os seminários duas suas categorias aconteceram de forma 
online e teveram a participação de sindicalistas de todo o Estado 
de São Paulo. As pré-pautas serão debatidas pelos trabalhadores 
do setor Farmacêutico e Sucroalcooleiro a partir do dia 16

O FequimFar (Federação 
dos Químicos do Estado de 
São Paulo) realizou na última 
quinta-feira (10) os seminá-
rios para a elaboração das 
pré-pautas dos setores: Far-
macêutico e do Etanol, com 
datas base em 01º de março e 
01º de maio respectivamente. 

Segundo João Pedro Alves 
Filho, presidente do Sindal-
quim (Sindicato dos Traba-
lhadores nas Indústrias da 
Fabricação do Álcool, Químicas 
e Farmacêuticas),  no que diz 

respeito ao setor Farmacêutico 
as assembleias irão acontecer 
a partir da próxima quarta-fei-
ra, dia 16 até do dia 10 de 
março – “Vamos percorrer as 
oito empresas do setor nestes 
dias – estamos ano vamos 
negociar apenas as cláusulas 
econômicas”, salientou Alves 
Filho. 

A pré-pauta dos Farma-
cêuticos definiu um pedido 
de reposição salarial do INPC 
(Índice Nacional de Preços 
ao Consumidor) do período, 
mais 2% de aumento real, 
PLR (Participação de Lucros 
e Resultados) de dois salários 

normativos e um cartão ali-
mentação de R$ 600,00.

A pré-pauta do Etanol deste 
ano vai cobrar a reposição do 
INPC do período e mais 4% de 
reposição de perdas acumula-
das, segundo o sindicalista as 
assembleia do setor sucroal-
cooleiro também tem inicio no 
dia 16 de fevereiro e vai ser 
feitas até o dia 24 de março.

“Nós pretendemos realizar 
uma assembleia por dia- que-
remos discutir de forma ampla 
com os trabalhadores – pre-
cisamos da união de todos”, 
destacou o presidente do 
Sindalquim.

Sérgio SAMPAIO - Foto: Sindalquim
amaralsampaio@hotmail.com 

Rancho de Pesca dos 
frentistas em Cardoso

O  Sindicato dos Frentistas 
tem uma opção de lazer no 
município de Cardoso (127,2 

km de Rio Preto) é o Rancho de Pesca 
da categoria.

Para utilizar o espaço que fica a poucos 
metros da prainha de Cardoso o frentista 
pode fazer a reserva por telefone 17 
3219-9400 ou ir pessoalmente à sede 
do sindicato, Rua Eurides da Cruz, 164, 
Jardim Paraíso.

Ao todo são oito ranchos individuais 
para que o frentista e seus dependentes 
possam desfrutar momentos de descanso 
e diversão. No local existe uma piscina 
para atender a todos.

O Sincomerciários (Sindi-
cato dos Empregados no Co-
mércio) de Rio Preto e região 
realiza no mês de maio uma 
Romaria para a cidade de 
Aparecida do Norte.

Segundo Selma Ferrassoli, 
vice-presidente do sindicato, 
essa excursão para a Casa da 
Mãe Aparecida está aberta 
a comerciários,seus familia-
res e amigos – as vagas são 
limitadas e os interessados 
devem fazer suas reservas o 
quanto antes. Ela destaca que 
os primeiros que procurarem 
poderão parcelar a viagem em 
até 4 vezes. 

A saída vai acontecer na 
noite do dia 20 de maio (sexta-
-feira) e a volta após o almoço 
do domingo, dia 22 de maio. 

Na viagem está incluso 
hospedagem com café da 
manhã, almoço e jantar – mais 
informações e reservas pelo 
telefone 17 3214-7171. 

Sincomerciários 
prepara Romaria 
para Aparecida
Sérgio SAMPAIO - Foto: Sincomerciários 
amaralsampaio@hotmail.com 

SETH e FEMACO vão testar 
trabalhador contra Covid
Testagem começa nos 
próximos dias afirma 
sindicalista

Uma parceria entre SETH 
(Sindicato dos Empregados 
em Turismo e Hospitalidade), 
a FEMACO (Federação dos 
Trabalhadores em Serviços, 
em Asseio e Conservação 
Ambiental, Urbana e Áreas 
Verdes do Estado de São 
Paulo), junto com o Instituto 
Arlindo Gusmão vai possibili-
tar o teste de Covid-19 para 

trabalhadores do setor de 
Asseio e Conservação de todo 
o Estado. 

Segundo Sergio Paranhos, 
presidente do SETH, destes 
testes existe uma cota dire-
cionada para o sindicato de 
Rio Preto. Será feito aquele 
teste que vai verificar se a 

Sérgio SAMPAIO - Foto: SETH
 amaralsampaio@hotmail.com 

pessoa está contaminada ou 
não e amesma testagem vai 
traçar o histórico da pessoa se 
a mesma já teve a Covid em 
algum momento desde o inicio 
da pandemia.

“Nós sabemos que pelos 
setores públicos foram sus-
pensos estes tipos de testes 
rápidos, mesmo em farmácias 
não se encontra mais – porem 
a doença ainda não acabou – e 
por isso queremos ajudar estes 
trabalhadores para que eles 
possam estar mais prepara-
dos e se descobrir que estão 
contaminados cuidem de sua 
saúde”, finalizou Paranhos.

saiba mais

50 vagas de emprego no 
Coco Bambu de Rio Preto

O restaurante Coco Bambu, especializado 
em frutos do mar, está contratando profissionais 
para atuarem na unidade do Shopping Iguatemi 
Rio Preto. Ao todo, são 50 postos de trabalho 
com oportunidades nas áreas de atendimento 
e operacional.

As vagas disponíveis são para cozinheiro, 
auxiliar de limpeza, administração, recepcionis-
ta, cumin, garçom, bartender, copeiro e pieiro. 
Os interessados por alguma das vagas devem 
enviar currículo para o e-mail recrutamento.
cbsjriopreto@gmail.com.

Com um ambiente sofisticado e aconche-
gante, o restaurante tem capacidade para 600 
lugares. Atualmente, a operação gera, aproxi-
madamente, 200 empregos diretos e indiretos. 

EMPREGO- Unidade no Iguatemi Rio Preto


