
MERCADÃO
O prefeito Edinho Araújo 
(MDB) realizou na tarde desta 
quarta-feira, 16, em seu gabi-
nete, a assinatura de contratos 
referentes à licitação para ocu-
pação e exploração de áreas no 
Mercado Municipal. São três 
novas empresas. 
CIDADES  Pág.3

HOJE

Secretário da 
Justiça do 
Estado visita 
Rio Preto
O secretário da Justiça e 
Cidadania do Estado de São 
Paulo e presidente da Fun-
dação Casa, Fernando José 
da Costa, visita Rio Preto 
nesta quinta-feira, 17, para 
definir detalhes da imple-
mentação do programa de 
pós-medida socioeducativa 
nos municípios da região. 
POLÍTICA  Pág.3

EXECUTIVO

Edinho veta 
divulgação 
de animais 
para adoção
O prefeito Edinho Araújo 
(MDB) vetou o projeto de 
lei que obriga a Prefeitura 
de Rio Preto divulgar in-
formações sobre animais 
disponíveis para adoção 
junto aos órgãos municipais 
competentes. A proposta 
foi aprovada pela Câmara 
Municipal.
 POLÍTICA  Pág.3

PAULISTÃO

Mirassol 
recebe o 
Santos hoje 
em casa
Sem vencer há três jogos, o 
Mirassol tenta se reabilitar 
no Campeonato Paulista 
nesta quinta-feira contra o 
Santos em casa. Além dis-
so, o Leão também busca 
quebrar o tabu de nunca 
ter vencido o Peixe. Em oito 
jogos, foram sete vitórias 
santistas e um empate.
 POLÍTICA  Pág.6

CONCESSÃO ACUSADO DE MATAR ADVOGADO

Está solto
O Tribunal de Justiça (TJ-SP) concedeu ha-
beas corpus a Emerson Fiamenghi e polícia 
fez reconstituição do crime. CIDADES  Pág.4

PREFEITURA DE RIO PRETO

TJ acata ação e extingue 
parte dos apadrinhados
Cargos como coordenadores, diretores, chefes de gabinetes ou de divisão foram declarados inconstitucionais.   POLÍTICA  Pág.3

Divulgação
Divulgação

EXPLORAÇÃO
O Expresso Itamarati, que 
tem concessão de parte do 
transporte coletivo e seguran-
ça pedindo a suspensão dos 
efeitos da lei municipal 9.336, 
de outubro do ano passado, 
que concede o passe livre para 
idosos acima dos 60 anos. 
CIDADES  P.3

CORONAVÍRUS

57% dos 
rio-pretenses 
têm excesso 
de peso
O Expresso Itamarati, que 
tem concessão de parte do 
transporteanta Luzia, en-
trou ontem com mandado 
de segurança pedindo a 
suspensão dos efeitos da 
lei municipal 9.336, de ou-
tubro do ano passado, que 
concede o passe livre para 
idosos acima dos 60 anos. 
POLÍTICA  P.3

CORONAVÍRUS

57% dos 
rio-pretenses 
têm excesso 
de peso
O Expresso Itamarati, que 
tem concessão de parte do 
transporteanta Luzia, en-
trou ontem com mandado 
de segurança pedindo a 
suspensão dos efeitos da 
lei municipal 9.336, de ou-
tubro do ano passado, que 
concede o passe livre para 
idosos acima dos 60 anos. 
POLÍTICA  P.3

CORONAVÍRUS

57% dos 
rio-pretenses 
têm excesso 
de peso
O Expresso Itamarati, que 
tem concessão de parte do 
transporteanta Luzia, en-
trou ontem com mandado 
de segurança pedindo a 
suspensão dos efeitos da 
lei municipal 9.336, de ou-
tubro do ano passado, que 
concede o passe livre para 
idosos acima dos 60 anos. 
POLÍTICA  P.3

CORONAVÍRUS CORONAVÍRUS

Volta as aulas
O Expresso Itamarati, que tem concessão de 
partea suspensão dos efeitos da lei municipal 
9.336, ma dos 60 anos. CIDADES  P.3
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“             Este assunto está resolvido. Foi aprovado. Quem tem 
que resolver agora é a Prefeitura. Está nas mãos dos técnicos 
que são as pessoas que entendem do assunto. No meu enten-
dimento não é uma questão política é uma questão técnica

Enquanto o ser humano 
vive sob o espesso véu da 
ignorância espiritual, a 
matéria pode encarnar o 
papel de vilã e nos falar de 
guerra, destruição, perver-
são, doença... 

Nada mais contempo-
râneo, basta que se vejam 
as manchetes de jornal. 
Contudo, à medida que 
as criaturas se aproxima-
rem do seu Criador pelo 
exercício da Fraternida-
de Ecumênica entre elas, 
porque “Deus é Amor” 
(Primeira Epístola de João, 
4:8), e isto é Religião no 
sentido mais exalçado, as 
mentes tornar-se-ão mais 
aptas a entender a natu-
reza espiritual da própria 
matéria, elevando-a cons-
cientemente à condição 
de instrumento evolutivo 
do Espírito, para que ela, 
então, nos fale de Vida, 
Amor, Criação, Fraterni-
dade, Espiritualidade, pri-
macialmente Ecumênica.

Quem vive procurando 
satisfações materiais ape-
nas, quem fica pulando de 
galho em galho, feito ma-
caco, acaba levando chum-
bo, como repete o meu 
velho Irmão Achilles de 
Andrade de Souza (1913-
1991), valente Legionário 
da Boa Vontade de Deus. 

Isto é, tal pessoa nunca 
se sentirá feliz em sua in-
teireza; sempre lhe faltará 
alguma coisa: aquilo que 
lhe suplica o Espírito Eter-
no. (...) Enquanto ele for 
menoscabado, a violência 
crescerá. (...) É preciso 
aliar à Instrução a Educa-
ção e mais: a Reeducação 
que visa, antes de tudo, ao 
Espírito, como esclarecia 
o saudoso criador da LBV, 
Alziro Zarur (1914-1979).

José de Paiva Netto 
― Jornalista, radialista 
e escritor.

paivanetto@lbv.org.
br — www.boavontade.
com

ARTIGO

Nesta semana, recebemos 
a triste notícia do falecimen-
to do jornalista e analista 
político Arnaldo Jabor, aos 
81 anos de idade, em decor-
rência de complicações do 
acidente vascular cerebral 
(AVC). Assim como as demais 
doenças cardiovasculares, o 
AVC constitui uma doença 
silenciosa, que pode evoluir 

para complicações e sequelas 
sem aviso prévio. 

 O AVC caracteriza-se 
pela obstrução das artérias 
cerebrais por depósitos de 
placa de colesterol. A re-
dução do fluxo sanguíneo 
neste território resulta em 
déficits motores, alterações 
sensitivas, comprometimen-
to da fala e da articulação 
das palavras e pode também 
alterar o equilíbrio corporal. 
A presença destes sintomas 
reflete a gravidade do quadro 
neurológico, que na grande 
maioria das vezes pode estar 
associado a sequelas motoras 

Controlar a 
pressão e 
investigar 
as artérias 
carótidas 
diminuem 
o risco de 
AVC

irreversíveis.
 Hipertensão arterial 

sistêmica, sobrepeso e obesida-
de, tabagismo, diabetes melli-
tus, uso de drogas, sedentaris-
mo, colesterol alto e estresse 
constituem os principais fatores 
de risco para o AVC. Dentre 
estes fatores, a hipertensão 
arterial sistêmica destaca-se 
como o principal fator associado 
ao desenvolvimento do quadro 
neurológico isquêmico.

 Os elevados níveis 
pressóricos aumentam o risco 
tanto de AVC isquêmico, em 
decorrência de obstrução das 
artérias cerebrais, quanto de 
AVC hemorrágico, que se ca-
racteriza pelo rompimento das 
artérias cerebrais. Em ambos 
os casos, o quadro neurológico 
pode ser grave, entretanto, a 
rotura do vaso cerebral exige 
intervenção cirúrgica imedia-
ta, o que aumenta a dramati-
cidade do quadro neurológico.

 Além destes fatores de 
risco, a doença das artérias ca-
rótidas também representa um 
importante fator associado ao 
AVC, em especial o isquêmico. 
As artérias carótidas são os va-
sos responsáveis por conduzir 
sangue do coração em direção 
ao cérebro. Localizam-se na re-
gião cervical e, comumente em 
pessoas a partir dos 50 anos, 
representam um local de acú-
mulo de placas de colesterol.

 A aterosclerose nas 
artérias carótidas reduz o fluxo 
sanguíneo para o território ce-
rebral e aumenta o risco de em-
bolização de micro fragmentos 

  Prof. Dr. Sthefano Atique Gabriel - Doutor em Pesquisa 
em Cirurgia pela Faculdade de Ciências Médicas da Santa 
Casa de São Paulo, especialista nas áreas de Cirurgia Vas-
cular, Angiorradiologia e Cirurgia Endovascular e coorde-
nador do curso de Medicina da União das Faculdades dos 
Grandes Lagos (Unilago).

“

Toda pessoa a partir 
dos 50 anos deve ser 
submetido ao do-
ppler vascular para in-
vestigação da doença 
carotídea, em espe-
cial se houver fatores 
de risco para doenças 
cardiovasculares 

de placas para o cérebro, o 
que pode resultar em eventos 
neurológicos maiores ou me-
nores, de acordo com o grau 
de acometimento cerebral. O 
Ataque Isquêmico Transitório 
não deixa sequelas e o quadro 
neurológico é revertido em 
até 24 horas. Por outro lado, o 
AVC representa o evento neu-
rológico final, com sequelas 
irreversíveis.

 O check-up vascular 
é responsável pela avaliação 
das artérias carótidas e pelo 
diagnóstico de placas de coles-
terol que podem evoluir para o 
AVC. Toda pessoa a partir dos 
50 anos deve ser submetido ao 
doppler vascular para inves-
tigação da doença carotídea, 
em especial se houver fatores 
de risco para doenças cardio-
vasculares como hipertensão 
arterial sistêmica, diabetes 
mellitus, tabagismo, sobrepe-
so, obesidade e histórico de 
infarto do miocárdio.

 Tanto os níveis pres-
sóricos elevados quanto a do-
ença das artérias carótidas re-
presentam condições clínicas 
que podem ser controladas 
e tratadas de maneira ade-
quada. Portanto, constituem 
causas reversíveis de AVC 
e fatores de risco evitáveis 
de internação hospitalar e 
sequelas motoras.Faça seu 
check-up vascular anual e 
cuide da sua saúde vascular. 
Para mais informações sobre a 
medicina vascular e as doenças 
cardiovasculares, acesse o site 
www.drsthefanovascular.com.br.

APONTE A CÂMERA DO SEU 
CELULAR, PARA O QR-CODE

Receba notícias 
no seu whatsapp

Acesse o portal 
DHojeinterior

SAÚDE  VASCULAR S

O exercício da 
Fraternidade 
Ecumênica A realização 

dos Jogos Olím-
picos de Inverno 
na China deve 
significar mais 
u m  e s t í m u l o 
para investimen-
tos em esportes, 
tanto pelos go-
vernos como pela 
iniciativa privada 
e instituições do 
terceiro setor. A 
competição ter-
mina no dia 20 de 
fevereiro

Aliado da edu-
cação, o esporte 
tem uma função 
importante, prin-
cipalmente en-
tre a população 
mais carente: tira 
crianças e adolescentes dos maus caminhos, recupera a 
autoestima, promove a integração e, comprovadamente, 
revela talentos para disputas nacionais e internacionais, 
como a que se realiza agora na capital chinesa, Pequim.

Muitos dos atletas que você vê hoje pela televisão, 
competindo em alto estilo, nos mais variados torneios, 
passaram por pequenos clubes em suas cidades e, ali, ini-
ciaram, com muita dedicação, uma longa trajetória nem 
sempre marcada só por vitórias.

 Com muita alegria e emoção tenho observado em 
minhas visitas às cidades do interior paulista que, além 
dos benefícios que a prática esportiva traz à saúde e ao 
desenvolvimento de crianças e adolescentes, ela também 
é um importante fator de inclusão social. Os treinos, que 
são gratuitos e qualificados têm formado atletas de alto 
rendimento.

Os exemplos de sucesso se espalham pelo Estado. 
Recentemente, constatei a evolução das equipes apoiadas 
pela Fecomerciários: Tupã Basquete, Avat (Vôlei) e Apan 
(Natação). Iniciativas como essas, igualmente elevam a au-
toestima da população, que se orgulha de ter representan-
tes do esporte levando o nome da cidade para todo o País.

 Esporte e Lazer

Esporte e lazer formam uma dupla perfeita para a va-
lorização do ser humano. Por isso, há vários anos, venho 
investindo fortemente na expansão do Centro de Lazer 
dos Comerciários em Praia Grande, um dos maiores com-
plexos do país, no litoral paulista e no Centro de Lazer 
dos Comerciários, em Avaré, que contempla o EcoResort, 
com confortáveis apartamentos e o EcoCblue Acqua Park, 
formando um dos sistemas de esporte, lazer e cultura mais 
completos do Brasil. São nesses centros que as famílias 
encontram qualidade de vida, tendo o esporte e o lazer 
como protagonistas e onde muitos atletas são despertados 
para uma bem sucedida jornada.

 
Recursos

Com o apoio de uma competente equipe de profissio-
nais, consegui levar essa experiência sindical com o esporte 
para o Congresso Nacional. De 2019 a 2021, destinamos 
para um grande número de municípios paulistas, quase 
sete milhões de reais de recursos do Governo Federal e 
do Governo Estadual, para o fortalecimento de projetos 
esportivos. Esses recursos estão sendo usados em várias 
benfeitorias, tais como, reforma de quadras e de campos de 
futebol, compra de material esportivo, além de capacitação 
de equipes técnicas.

 Estou convencido que ao final da pandemia, as ati-
vidades esportivas voltarão com força total. A Covid-19, 
por um lado afastou os atletas dos treinamentos, devido 
à proibição de aglomerações, mas, por outro lado, abriu 
espaço para as reformas e revitalização de locais que agora 
já estão voltando a ser procurados, como uma importante 
porta de entrada para aqueles que querem, por meio do 
esporte, dar uma guinada em suas vidas. 

Luiz Carlos Motta é Presidente da Fecomerciá-
rios e Deputado Federal (PL/SP).

ARTIGO

O esporte como meio de 
inclusão social

Vereador, Paulo Pauléra

“
Desembargador Alcides Malossi Junior. sobre  habeas corpus a acusado de matar 
advogado com soco

“

Pauléra. sobre  permissão de estacionamento nos corredores de ônibus em Rio Preto

             O desembargador salientou que Emerson é reú pri-
mário e não detectou nenhuma possibilidade dele que pudes-
se atrapalhar a investigação ou dificultar. A prisão preventi-
va, para o desembargador, foi “excessiva e desproporcional
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Política

Por maioria dos votos dos 
desembargadores do Órgão 
Especial do Tribunal de Jus-
tiça (TJ/SP) foi julgada pro-
cedente em parte a ação do 
Psol estadual que questiona a 
existência de 450 cargos comis-
sionados e funções gratifi cadas 
na Prefeitura de Rio Preto. O 
julgamento ocorreu na tarde 

TJ manda prefeitura acabar com 
parte dos cargos apadrinhados

ADMINISTRAÇÃO

Cargos de coordenado-
res, diretores, chefes de 
gabinetes ou de divisão 
são inconstitucionais

Rafael FERRARI
redacao@dhoje.com.br

desta quarta-feira, 16, após 
duas suspensões anteriores. 
Os cargos comissionados são 
os de livre nomeação do pre-
feito Edinho Araújo (MDB), 
os conhecidos apadrinhados.
Dos 25 desembargadores, oito 
votaram contra a ação e aca-
baram não seguindo o voto 
da relatora do caso, a desem-
bargadora Luciana Bresciani, 
favorável a extinção dos cargos 

e gratifi cações. Luciana decla-
rou voto favorável no dia 26 
de janeiro, data do primeiro 
julgamento. Como relatora, 
Luciana ainda opinou pela ex-
tinção de 300 funções com gra-
tifi cações pagas aos servidores.
Na decisão fi cou determinado 
que a partir da publicação no 
Tribunal de Justiça a Prefeitura 
de Rio Preto terá 120 dias para 
adequar a legislação em vigor, 

com a criação e aprovação de 
novas leis que possam recontra-
tar parte dos servidores ocupan-
tes de cargos e/ou gratifi cações 
considerados ilegais pelo TJ.
A ação foi acatada parcialmente 
procedente porque os cargos 
comissionados de assessores e 
de assessores especiais foram 
mantidos. Outros cargos como 
coordenadores, diretores, che-
fes de gabinetes ou chefes de 
divisão foram todos declara-
dos inconstitucionais pelo TJ.
Todas os cargos de funções 
gratifi cadas foram declarados 
inconstitucionais, sejam aque-
les criados por leis de 2007 ou 
de 2011. Das leis de 2011 os úni-
cos cargos mantidos foram para 
os chefes de divisão dos CRAS 
e dos CRAMIS, vinculados a 
Secretaria da Assistência Social.
Outros cargos gratifi cados de-
clarados inconstitucionais pela 
decisão dos desembargadores 
do TJ são os da Secretaria 
da Fazenda. Ao todo são 220 
cargos comissionados e 533 
funções gratifi cadas criadas por 
leis de 2007 e 2011. O Dhoje 
Interior foi informado pela 
“a Prefeitura de Rio Preto irá 
aguardar o acórdão”.

EXECUTIVO

Edinho veta projeto que obriga 
divulgação de animais para adoção

O prefeito Edinho Araújo 
(MDB) vetou o projeto de lei 
que obriga a Prefeitura de Rio 
Preto divulgar informações 
sobre animais disponíveis 
para adoção junto aos órgãos 
municipais competentes. A 
proposta foi aprovada pela Câ-
mara Municipal e a divulgação 
deveria ocorrer pelo site ofi cial 
e redes sociais do munícipio.

NESTA QUINTA 

Audiência vai discutir
permissão de estacionar 
nos corredores de ônibus

Projeto de lei aprovado na 
Câmara Municipal que autori-
za o estacionamento de veícu-
los em determinados horários 
do dia ao longo dos corredores 
exclusivos de ônibus de Rio 
Preto será tema de audiência 
pública nesta quinta-feira, 
às 16 horas. O vereador João 
Paulo Rillo (Psol) convocou 
o encontro . O projeto, apro-
vado na sessão do dia 8 deste 
mês, está na mesa do prefeito 
Edinho Araújo (MDB) que tem 
a prerrogativa de sancionar 
ou não a lei. De autoria do 
vereador Paulo Pauléra (PP) 
a medida estabelece que será 
permitido o estacionamento 

A proposta é do presidente do 
Legislativo Pedro Roberto Go-
mes (Patriota) e ainda estipula 
que “a norma se aplica aos lares 
temporários ou de passagem, 
residência de protetores ou 
entidades devidamente cadas-
trados nos órgãos municipais”.
Ainda segundo o projeto, 
agora vetado por Edinho, “as 
fotos e os dados serão inse-
ridos e divulgados mediante 
solicitação por escrito, po-
dendo ser por meios digitais, 
junto à Secretaria competente, 
contendo nome, sexo, número 
do Registro Geral do Animal, 
raça, porte, endereço e tele-
fone de contato. Os órgãos 
municipais competentes deve-
rão informar em até 24 horas 
sobre a adoção dos animais di-
vulgados nos canais ofi ciais.”
O veto deverá ser analisado em 
plenário, que pode mater ou 
derrubá-lo, promulgando a lei.

RESPOSTA

Polícia Federal diz a Moro 
que função da instituição 
não é produzir espetáculo

de veículos nos corredores de 
ônibus ao longo de avenidas e 
ruas das 8h30 às 16h30 e das 
19h30 às 5h.

O comando da Polícia Fe-
deral divulgou nota à imprensa 
em que responde as declarações 
do pré-candidato a presidente 
Sergio Moro (Podemos) dadas 
durante uma entrevista ao 
programa Pânico, da rádio Jo-
vem Pan, nesuq quarta-feira.
O comunicado sustenta que o 
ex-ministro da Justiça do go-
verno Bolsonaro mente ao dizer 
que “hoje não tem ninguém 
no Brasil sendo investigado e 
preso por grande corrupção”.
A nota informa que a Polícia 
Federal fez mais de mil pri-
sões nos últimos três anos.
“Neste mesmo período, a PF 
realizou 1.728 operações contra 

esse tipo de crime. Somente 
em 2020, foram deflagradas 
654 ações — maior índice dos 
últimos quatro anos”, diz

TJ acatou a ação em parte e após publicaçãoprefeituara terá 120 dias 
para tomar as providências cabíveis

O prefeito Edinho Araújo (MDB) vetou o projeto de lei

Exame da Ordem
A OAB (Ordem dos Advogados do Bra-
sil) divulgou os locais da prova do 34º 
Exame de Ordem, que será domingo.

Sábados
Nos sábados 19 e 26 de fevereiro, o 
Poupatempo vai realizar mutirões para 
renovação de CNH.

PROJETO

VETADO
O AUTOR  a proposta 
é do presidente do Le-
gislativo rio-pretense 
Pedro Roberto Gomes 
(Patriota)

Na decisão ficou 
determinado que 
a partir da publi-
cação a Prefeitura 
de Rio Preto terá 
120 dias para ade-
quar a legislação

Arquivo/Agência BRASIL

HOJE

Secretário da Justiça do 
Estado visita Rio Preto 

O governador João Do-
ria (PSDB) anunciou nesta 
quarta-feira, 16, que o agro-
negócio paulista, em 2021, 
aumentou em 9,5% suas 
exportações em relação a 
2020, exportando um total 
de US$ 18,9 bilhões no ano. 
As importações também 
aumentaram em 10,6%, o 
que representa um valor 
de US$ 4,5 bilhões. Em 
2020, a produção do agro-
negócio em SP foi de R$ 
92 bilhões, enquanto em 
2021 foi de R$ 122 bilhões, 
um crescimento de 26%.
De acordo com dados do 
Instituto de Economia 
Agrícola (IEA-APTA), da 
Secretaria de Agricultura 
e Abastecimento, o saldo 

da Balança Comercial Pau-
lista foi de US$ 14,3 bi-
lhões, 9,1% superior a 2020.
“O crescimento do agro em 
SP neste último ano é muito 
expressivo, representa ge-
ração de emprego, geração 
de renda, alta performance, 
sobretudo no uso de tecno-
logia, equipamentos agríco-
las, modernização no agro 
e também na capacitação, 
formação e multiplicação 
de unidades de agronegócio 
aqui em SP”, disse Doria.
Os cinco principais setores 
na exportação do agronegó-
cio estadual foram o sucro-
alcooleiro (US$ 6,5 bilhões), 
soja (US$ 2,57 bilhões), carnes 
(US$ 2,53 bilhões), produtos 
fl orestais (US$ 1,6 bilhões).

Exportações do agro 
paulista crescem 9,5% 

Governador João Doria fez anúncio

Fernando José da Costa, visita Rio Preto nesta quinta-feira

O secretário da Justiça e 
Cidadania do Estado de São 
Paulo e presidente da Fun-
dação Casa, Fernando José 
da Costa, visita Rio Preto 
nesta quinta-feira, 17, para 
definir detalhes da imple-
mentação do programa de 
pós-medida socioeducativa 
nos municípios da região, 
além da inserção no mercado 
de trabalho por meio do Pro-
grama Minha Oportunidade.

R$ 25 milhões
Lançado em dezembro 

do ano passado o programa 
tem orçamento de R$ 25 
milhões e entre os objeti-
vos está o de capacitar jo-
vens que já foram infratores 

e afastá-los do mundo do 
crime. O Programa Minha 
Oportunidade ainda tenta 
a colocação destes jovens 
no mercado de trabalho.
O secretário da Justiça tem 
encontros com os prefeitos 
de Rio Preto Edinho Araú-
jo (MDB) e Evandro Mura 
(União Brasil), de Santa Fé 
do Sul. A promotora da Vara 
da Infância e da Juventude 
de Rio Preto, Renata Guer-
zoni; e o defensor Público 
Luciano Bufulin, também 
farão parte do encontro que 
ocorrerá durante visitas aos 
dois centros socioeducativos 
da Fundação Casa – CASA 
São José do Rio Preto e CASA 
de Semiliberdade Rio Preto.

Divulgação

Negócios Acordo
 A abertura de peque-

nos negócios no país bateu 
recorde no ano passa-
do, mostra levantamento 
divulgado pelo Sebrae) 
Em 2021, mais de 3,9 
milhões de empreen-
dedores formalizaram 
micro e pequenas em-
presas ou se registraram 
como microempreende-
dores individuais (MEIs).
O número representa 
crescimento de 19,8% em 
relação a 2020.

O julgamento de pro-
cessos judiciais envol-
vendo o Dpvat deve fi car 
mais ágil. A Caixa e os 
conselhos Nacional de 
Justiça (CNJ) e da Justiça 
Federal (CJF) celebra-
ram, nesta terça-feira, 15, 
um acordo de cooperação 
técnica. Pelo acordo, a 
Caixa disponibiliza ao 
CNJ e ao CJF, mediante 
sistemas informatizados, 
as informações relativas 
aos Dpvat.

Divulgação

Divulgação

Divulgação

Divulgação

Arquivo



CIDADES

O Tribunal de Justiça de São 
Paulo (TJ-SP) concedeu ha-
beas corpus a Emerson Fia-
menghi, na tarde desta quar-
ta-feira (16). Emerson estava 
preso preventivamente desde 
domingo (13), quando se en-
tregou espontaneamente no 
plantão policial de Rio Preto.
Acusado de matar o advogado 
Celso Wango, Emerson teve a 
prisão preventiva decretada, 
após comparecer ao plantão 
na noite do crime e ter sido 
liberado com o pagamento da 
fi ança no valor de R$ 5 mil. 
Segundo as informações, o 
delegado de plantão arbitrou 
a  fi ança porque a vítima ainda 
estava viva, porém, logo após a 

morte, a juíza Gláucia Véspoli 
dos Santos Ramos de Oliveira 
pediu a preventiva e o autor 
se entregou no dia seguinte.
Na decisão, o desembargador 

TJ solta acusado de matar advogado 
com soco;  polícia faz reconstituição

EM RIO PRETO

Alcides Malossi Junior enten-
deu a situação como uma ‘bri-
ga entre vizinhos’, resultado 
de problemas anteriores. Se-
gundo consta na decisão, o de-
sembargador alegou que o au-
tor “desferiu um único soco na 
vítima, que caiu e não levan-
tou mais, sendo que, logo em 
seguida, o autor, de imediato, 
chamou o socorro médico”.
De acordo com os depoimen-
tos das testemunhas, o próprio 
autor ligou para o Samu, na 
tentativa de socorro imediato 
à vítima, no entanto, a esposa 
e mais uma pessoa tomaram a 
iniciativa de levar Celso com 
o próprio carro para o Hos-
pital de Base, onde recebeu 
os primeiros atendimentos.
Alcides não descordou que o 
crime é gravíssimo, até pelo 
seu fi m trágico. Porém, segun-
do ele “para fi ns de decreto de 
prisão preventiva, é forçoso 
convir que o autor, aparente-
mente, não fugiu às consequ-
ências de seus atos, os quais, 
de pronto, ao que parece, per-
cebeu gravíssimos, tanto que 
procurou chamar atendimen-
to médico, além de não fugir 
às responsabilidades, apre-
sentando-se à Delegacia de 
Polícia. O dolo foi o de agre-
dir, provocar lesão, que não 
mudou com o resultado trá-
gico posterior. Crime preter-
doloso, quando não se espera 
o resultado morte”, relatou o 
desembargador na decisão.
Além disso, o desembargador 
salientou que Emerson é reú 
primário e não detectou ne-
nhuma possibilidade dele que 
pudesse atrapalhar a investi-
gação ou difi cultar. A prisão 
preventiva, para o desembar-
gador, foi “excessiva e despro-
porcional”. 

Reconstiuição
Emerson Ricardo Fiamen-

ghi, de 44 anos, foi ouvido 
na manhã desta quarta-fei-
ra (16) pelo delegado do 
1º DP de Rio Preto, sob a 
coordenação do delegado 
João Lafayete Sanches Fer-
nandes, que cuida do caso.
Após a oitiva na delegacia, 
Emerson foi levado para a 
Avenida Juscelino Kubits-
chek, em frente ao prédio 
‘Terraço Juscelino’, local 
onde aconteceu o crime no 
sábado (12) que culmi-
nou na morte do advogado 
Celso Wanzo, de 58 anos.
Na reconstituição, o autor 
mostrou detalhes de como 

teria acontecido as agressões. 
Segundo a reconstituição, a 
briga foi no gramado, ao lado 

No local estavam
a Polícia Civil, 
Polícia Científica 
e Guarda Civil 
Municipal (GCM).

Na reconstituição, feita pela manhã, antes do habeas Corpus, o acusado mostrou detalhes de como teria acontecido as agressões
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Fogo em caçamba
Um homem foi preso  após ser � agrado 
ateando fogo em uma caçamba de lixo ao 
lado da E.M Beatriz de Carvalho Seixas.

Roubo
Um construtor registrou queixa na terça-
-feira,15, após ter sua Honda NX-4 Falcon 
roubada por um assaltante armado.

O desembargador 
salientou que Emer-
son é reú primário 
e não detectou 
nenhuma possibili-
dade dele que pu-
desse atrapalhar a 
investigação

Uma denúncia anônima 
levou a Guarda Civil Muni-
cipal a prender, em fl agran-
te, um homem pelo furto de 
18 metros de fio de cobre. 
O suspeito foi abordado, na 
noite desta terça-feira, 15, na 
Avenida Philadelpho Manoel 
Gouvea Neto, em Rio Preto.
De acordo com o boletim de 
ocorrência, o acusado carre-

FLAGRANTE

GCM prende homem com 
18 metros de fio de cobre

Apedrejada

Tiros na casa

SP-425

Homem de moto morre após 
ser atropelado por bitrem

gava 5,72 quilos de fi os furta-
dos dentro de uma mochila. 
Uma serra de ferro também 
foi apreendida pela equipe.
À GCM, o indiciado confi rmou 
o crime e disse que iria vender o 
produto para comprar drogas.
No Plantão, a prisão foi confi r-
mada e o autuado encaminha-
do à carceragem local, onde 
fi cou à disposição da Justiça.

RECONSTITUIÇÃO

58 ANOS
CELSO WANZO foi 
morto após levar um 
soco em frente ao 
prédio onde mora e 
polícia investiga

Douglas Borges de Olivei-
ra, 43 anos, morreu na noite 
desta terça-feira, 15, após ser 
atropelado por um bitrem, 
na altura do quilômetro 182 
da rodovia Assis Chateau-
briand (SP-425), em Rio Preto.
Segundo o boletim de ocor-
rência, a vítima pilotava uma 
Honda CG 125 Fan e ao aces-
sar a rodovia, nas imediações 
do Condomínio Rios de Itália, 
não viu que a carreta estava 
vindo e foi atingido por ela.
De acordo com uma testemu-
nha, o caminhoneiro não perce-
beu o acidente e seguiu viagem. 
A Polícia Civil rio-pretense se-
gue investigando o caso.

Uma mulher, de 50 
anos, levou uma pedrada 
na cabeça e foi golpeada 
perto dos rins por um vi-
zinho, no Solo Sagrado I.
Ferida, ela foi medicada 
na UPA Santo Antônio e 
procurou o Plantão Policial 
para registrar queixa, na 
noite desta terça-feira, 15.
O acusado tem o hábito de 
jogar veneno, por cima do 
muro, no quintal da vítima.
Ontem, a dona de casa esta-
va na frente de sua residên-
cia quando o suspeito viu e 
começou a agredí-la. O 6º 
DP fi cou encarregado das 
investigações.

O 3º DP de Rio Preto 
vai investigar um atentado 
ocorrido na noite desta ter-
ça-feira, 15. A vítima, de 32 
anos, teve a casa, no Parque 
Jaguaré, atingida por quatro 
disparos de arma de fogo.
Segundo o morador, ele es-
tava no imóvel quando ouviu 
um barulho de uma motoci-
cleta e na sequência os tiros.
Ao ir até a garagem da re-
sidência verifi cou que ha-
viam quatro perfurações 
no portão tendo uma delas 
acertado o seu veículo.

Policiais militares foram 
acionados na noite desta 
terça-feira, 15, para um cha-
mado de tentativa de homi-
cídio. A vítima, de 20 anos, 
foi baleada de raspão no bra-
ço direito e socorrida até a 

UPA Jaguaré, em Rio Preto.
A guarnição encontrou o jo-
vem sendo atendido na Uni-
dade de Pronto Atendimento. 
Para a PM, ele não revelou o 
local do atentado, informan-
do apenas que conversava 

com amigos quando passou 
uma motocicleta, de cor preta, 
e o garupa e passageiro efetu-
aram vários tiros na direção 
do grupo, fugindo em seguida.
Segundo o boletim de ocor-
rência, o rapaz já teve alta

Motociclistas atiram em jovem
TENTATIVA DE HOMICÍDIO

Andressa ZAFALON 
redacao@dhoje.com.br

Queimaduras
Um mecânico, de 48 

anos, sofreu ferimentos 
graves enquanto arrumava 
uma peça de uma motoci-
cleta, nesta terça-feira, 15. 
Ele manuseava um esme-
ril ao lado de um tambor 
de óleo queimado quan-
do ocorreu uma explosão.
A vítima, que teve braço 
esquerdo, rosto, pescoço e 
mão direita atingidos, foi 
levada para a Santa Casa 
rio-pretense.

Divulgação

Arnaldo Antunes

Divulgação

da pista de caminhada que 
fi ca do outro lado da avenida. 
Emerson teria dado um soco 
no rosto de Celso, que perdeu 
a consciência e caiu no chão. 
Ainda não se sabe se a morte 
foi devido ao soco ou à queda.
“Esse detalhe será desvenda-
do após a conclusão do laudo 
necroscópico ofi cial, no en-
tanto, o médico perito adian-
tou que foi uma junção de fa-
tores, ou seja, a vítima morreu 
devido ao trauma provocado 
pelo soco, mas também, pelo 
ferimento causado ao bater a 
cabeça na queda”, explicou o 
delegado Lafayete.



“

O prefeito Edinho Araú-
jo (MDB) realizou na tarde 
desta quarta-feira, 16, em seu 
gabinete, a assinatura de con-
tratos referentes à licitação 
para ocupação e exploração de 
áreas no Mercado Municipal. 
Conforme processo licitatório 
por concorrência pública foram 
ganhadoras: a Cooperativa dos 
Produtores Rurais de São José 
do Rio Preto – Cooperiopreto; 

a Luciana Puia Moro Zanin 
ME, que se apresenta como 
Chico Barrigudo; e a Roweder 
& Antonio LTDA, conhecida 
como Mar & Rio Pescados. 
O critério na disputa foi a maior 
oferta por unidade comer-
cial, partindo do valor mí-
nimo estabelecido no edital. 
“O Mercadão faz parte da iden-
tidade do rio-pretense, que a 
partir desta grande reforma e 
reorganização vai ganhar um 
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Mar & Rio, Chico Barrigudo e 
Cooperiopreto vão integrar Mercadão

NOVOS CONCESSIONÁRIOS

O critério na disputa foi a 
maior oferta por unidade 
comercial, partindo do 
valor mínimo no edital

da REDAÇÃO
redacao@dhoje.com.br

SP atinge 
60% das 
crianças 
imunizadas

espaço de lazer e cultura ainda 
mais interessante e acolhedor. 
Estamos investindo na revitali-
zação da área central, em parce-
ria com empresas e negócios de 
referência”, destacou Edinho. 
Uma das áreas de maior expec-
tativa para o público é o lote 7 
(box 17 e célula 6, com 42,21 
m2), onde será instalada uma 
choperia. O espaço destinado a 
bar, restaurante e similar será 
ocupado pelo tradicional Bote-
co Chico Barrigudo. A área foi 

arrematada por R$ 80.000,00, 
bem acima do valor inicial 
de proposta de R$ 15.945,25. 
Já a empresa Mar & Rio irá 
instalar uma de suas unidades 
no Mercadão em área dedica 
a pescados em geral.  O lote 
9, referente à célula 14 A/B, 
40,99m2, foi arrematado por 
R$ 100.000,00. A proposta mí-
nima de ocupação determinada 
no edital era R$ 15.484,38. 
Por R$ 7.696,06, a Cooperio-
preto garantiu o lote 3, que 

Até o início da tarde 
desta quarta-feira (16), 
60% do público de cinco 
a 11 anos de SP já havia 
recebido a primeira dose. 
“Grande notícia, ultrapas-
samos 60% de crianças 
vacinadas em São Paulo. 
O avanço da vacinação 
infantil contra a Covid-19 
aqui em SP é um exem-
plo para o Brasil e para o 
mundo. Superamos na-
ções altamente desenvol-
vidas, como Itália, Canadá 
e Austrália, e atingimos 
praticamente o dobro de 
crianças imunizadas em 
relação aos EUA”, disse 
o governador João Doria. 
Segundo o Vacinômetro 
de SP (www.saopaulo.
sp.gov.br), o total de doses 
aplicadas na campanha 
infantil era de 2,4 milhões 
às 13h desta quarta, en-
quanto o público total des-
sa faixa etária é de cerca 
de 4 milhões de crianças. 
Na Itália, as crianças co-
meçaram a ser vacinadas 
em dezembro e a primeira 
dose já foi aplicada em 
36,27% do público-al-
vo. Na Austrália, que a 
exemplo de São Paulo 
passou a vacinar crianças 
em janeiro, a dose inicial 
contra a Covid-19 já chega 
a 47,62% entre o público 
de cinco a 11 anos.

Os ganhadores da 
licitação terão 60 dias 
para instalação dos 
respectivos negócios. 
Os espaços poderão 
ser ocupados por 5 
anos, prorrogáveis 
pelo mesmo período

reúne as bancas 16 e 17 e a 
célula 2, numa área de 27,18 
m2. A área era exclusiva para 
cooperativa de produtores ru-
rais do ramo de hortifruti-
granjeiros, que cobriu o valor 
determinado pelo processo. 
Os ganhadores da licitação 
terão 60 dias para instala-
ção dos respectivos negócios. 
Os espaços poderão ser ocu-
pados por 5 anos, prorrogá-
veis pelo mesmo período, li-
mitado a duas renovações. 

EDUCAÇÃO

Unesp abre concurso e inscrições 
para ingresso pela nota do Enem

PAGOU NA CONCESSÃO

80 mil
LOTE 7  destinado 
a bar, restaurante e 
similar será ocupado 
pelo tradicional Bote-
co Chico Barrigudo

A Universidade Estadual 
Paulista (Unesp) publicou 
os editais de 18 concursos 
públicos para 57 vagas em 
profissões de níveis médio e 
superior, com salários de R$ 
3.503 para 24 vagas de nível 
médio e de R$ 5.706 para 33 
opções de ensino superior. 
As inscrições serão feitas 
pelo site da Fundação Vu-
nesp (www.vunesp.com.br), 
responsável pelas seleções. 
O prazo para 17 dos 18 con-
cursos, com total de 40 va-
gas, será de 21 de fevereiro 
a 22 de março. Apenas um 
dos concursos, com 17 va-
gas, receberá inscrições de 18 
de fevereiro a 21 de março. 
Em Rio Preto são duas va-
gas para assistente de su-
porte acadêmico II, sendo 
uma para área acadêmica e 
outra para a área de química 
e ciências ambientais. Além 
do salário de R$ 3.503,39, a 
Unesp oferece os seguintes 
benefícios: vale-alimentação, 
vale-transporte, plano de 

saúde e plano odontológico. 
O link para o edital de São José 
do Rio Preto é https://www.
vunesp.com.br/IBLC2201. As 
inscrições estarão abertas de 
21 de fevereiro a 22 de março

Enem
A Unesp também publicou 
o Manual do Candidato para 
o preenchimento de eventu-
ais vagas remanescentes do 
Vestibular 2022 por candi-
datos do Exame Nacional do 
Ensino Médio (Enem) 2020 
ou 2021. A possibilidade de 
ingresso por esta seleção es-
tende-se a todos os inscritos 
nos dois anos, mais de 8,8 
milhões de candidatos, sem 
necessidade de estar ins-
crito no Vestibular Unesp. 
O período para estes inte-
ressados declararem inte-
resse e participarem das 

chamadas seguintes para 
matrícula vai de 17 a 21 de 
fevereiro, com cadastramen-
to gratuito pelo site da Vu-
nesp (www.vunesp.com.br). 
A relação de cursos com pos-
sibilidade de vagas remanes-
centes será divulgada em 17 
de fevereiro, data da aber-
tura do prazo de inscrições. 
Os candidatos inscritos na 
seleção pelas notas do Enem 
poderão ser incluídos na pri-
meira chamada desta moda-
lidade de ingresso, marcada 
para o dia 23 de fevereiro. 
Também na quinta-feira 
(17/2) será publicada a sex-
ta chamada do Vestibular 
Unesp. Os candidatos pode-
rão fazer a consulta nos sites 
da Unesp (vestibular.unesp.
br) e da Vunesp. A matrícula 
será realizada em 17 e 18 de 
fevereiro.

A Universidade Estadual Paulista (Unesp) publicou os editais

CONTRATAÇÕES

Educação amplia professores do 
Atendimento Especializado
O prefeito Edinho Araújo 
assinou na manhã de segun-
da-feira, 14, a autorização 
para ampliação do número 
de professores da Rede Mu-
nicipal de Educação que atu-
am no Atendimento Educa-
cional Especializado – AEE. 
“Essa é uma demanda anti-
ga da rede para ter um pro-
fessor por sala de recurso. 
Agora, com a autorização do 
prefeito, conseguimos con-
tratar e atuar de forma mais 
abrangente com os alunos 
da Educação Especial”, afir-
mou a secretária de Edu-

cação Fabiana Zanquetta. 
A rede de atendimento do 
AEE registra 48 salas de re-
cursos, mas havia apenas 
38 professores com espe-
cialização para atuar nes-
ta área. Com a autorização 
da ampliação do quadro de 
professores, realizou-se um 
processo seletivo e outros 10 
professores foram chamados. 
“Cada sala terá seu próprio 
professor, isso resulta em 
um atendimento de quali-
dade para nossos alunos”, 
afirmou a gerente da educa-
ção especializada Carla Job. 

O Governo de São Paulo, 
com apoio da Prefeitura 
de Rio Preto, está dispo-
nibilizando 60 vagas para 
cursos de qualificação pro-
fissional que serão realiza-
dos agora em março. São 
formações para assisten-
te administrativo, assis-
tente de recursos huma-
nos e operador de caixa. 
Os cursos são de curta dura-
ção, gratuitos e serão realiza-
dos online, com aulas ao vivo. 
Podem se inscrever com 
idade mínima de 16 anos, 
alfabetizados e moradores. 
Ddesempregadas, com bai-
xa renda e com deficiência 
têm prioridade.

Via Rápida
O confronto da saliva 

coletada no bocal de uma 
lata de cerveja com o acer-
vo do Banco Federal de 
Perfis Genéticos (BFPG) 
vinculou Francisco Mar-
tins da Costa Júnior, o 
Chiquinho, 50, ao mega-
-assalto a uma agência da 
Caixa Econômica Federal 
(CEF), em Santos. Ava-
liadas em cerca de R$ 20 
milhões, joias penhoradas 
foram levadas do local. 
Na segunda-feira,  14, 
com base na perícia de 
DNA, o (MPF) denunciou 
o acusado pelos crimes 
de roubo e de integrar 
organização criminosa. 

Na saliva Emprego

Em Rio Preto são 
duas vagas para 
assistente de supor-
te acadêmicoI, uma 
para área acadêmica 
e outra para química 
e ciências ambientais.

O Balcão de Empre-
gos de São José do Rio 
Preto desta quarta-feira 
(16) está oferecendo 528 
oportunidades de trabalho. 
As principais delas são: 
vendedor (55), revendedor 
(20), garçom (13), pedreiro 
(12), técnico de enferma-
gem (11), operador de tele-
marketing (10), corretor de 
seguros (10), entre outras. 
Há também oportunidades 
de estágio. As vagas são 
para: estudantes do ensino 
médio (7), administração 
(6), programação e controle 
de produção (2), T.I. (2), 
direito (1), marketing (1), 
engenharia (1) entre outros, 

           
 Essa é uma 
demanda antiga 
da rede para ter 
um professor por 
sala de recurso. 
Agora,  consegui-
mos contratar
Fabiana Zanquetta, 
Secretária de Educação

“

O prefeito Edinho Araújo (MDB) realizou na tarde desta quarta-feira, 16, em seu gabinete, a assinatura de contratos

Arnaldo Antunes

Arnaldo Antunes



TIME EM CAMPO com 
Leão recebendo o Pei-
xe em casa 
e precisando 
da vitória

ESPORTES

Sem vencer há três jogos, 
o Mirassol tenta se reabili-
tar no Campeonato Paulista 
nesta quinta-feira contra o 
Santos em casa. Além dis-
so, o Leão também busca 
quebrar o tabu de nun-
ca ter vencido o Peixe. Em 
oito jogos, foram sete vitó-
rias santistas e um empate.
Para esta partida, o meia Ca-

milo será desfalque. O joga-
dor havia se recuperado da 
lesão e retornado aos grama-
dos contra a Inter de Limeira 
no domingo (13), mas acabou 
recebendo o cartão vermelho 
e terá que cumprir suspensão.
“É um prejuízo grande, a 
gente tinha feito uma pro-

MIRASSOL RECEBE O SANTOS
PAULISTÃO HOJE

jeção para que ele estivesse 
inteiro contra o Santos. A 
gente tinha calculado 30 mi-
nutos contra a Inter para ter 
uma condição boa em casa. 
É um jogador importante, 
mas agora é trabalhar. O 
Claudinho entrou bem, deu 
uma resposta boa no meio-
-campo e agora temos tempo 
para o Camilo treinar e vol-
tar no outro jogo”, afi rmou 
o técnico Eduardo Baptista.
O treinador ainda falou que 
considera importante uma 
vitória nesta quinta para 
que o Mirassol chegue aos 
12 pontos, pontuação que 
teoricamente livra o clube 
do risco de rebaixamento.
“É um adversário perigoso, 
sempre difícil de jogar con-
tra, com jovens jogadores 
‘irresponsáveis’, que ten-
tam o drible e tem a irreve-
rência da escola do Santos, 
mas ao mesmo tempo o Mi-
rassol também força dentro 
do Maião para conseguir o 
resultado que nos dá a con-
dição de sonhar com a parte 
cima da tabela. Temos que 
encarar o jogo como uma fi -
nal”, comentou.

Treino no Teixeirão

De olho no confronto contra 
o Mirassol, o Santos treinou 
na tarde desta quarta-fei-
ra (16) no Teixeirão, com a 
presença de alguns torcedo-
res que acompanharam nas 
arquibancadas. O Peixe tem 
boas lembranças do estádio 
do América, que foi palco da 
conquista do Campeonato 
Brasileiro de 2004. Na oca-
sião, o alvinegro foi punido 
sem poder atuar para Vila 

Belmiro, tendo que levar 
seus jogos na reta fi nal para 
o interior e o Teixeirão foi o 
estádio escolhido. Na última 
rodada, o Santos venceu o 
Vasco por 2 a 1 e conquistou 
o Brasileirão daquele ano.
O Santos volta a atuar como 
visitante contra o Mirassol 
depois de 10 anos. Neste 
período, os jogos ocorreram 
sempre em Santos ou São 
Paulo, com as equipes fi can-

do algumas vezes na mesma 
chave. Como os times do 
mesmo grupo não se cruzam 
no Paulistão, o duelo entre os 
dois acabava não ocorrendo.
O Mirassol relembrou nas 
redes sociais o último duelo 
entre os dois no Maião em 
2012. Com Neymar e Ganso 
em campo, o Peixe venceu 
por 3 a 1 com gols de Juan, 
Borges e Edu Dracena. Preto 
fez o gol do Leão. 

Para esta partida, o 
meia Camilo será des-
falque. Ele retornou 
de lesão mas levou 
cartão vermelho

Torcedores acompanharam o treino do Santos ontem no Teixeirão
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Goleiro quebrou
Com apartamento leiloado, ex-goleiro 
do Timão Ronaldo diz à Justiça estar na 
miséria e sem dinheiro

Condenado
O Ministério Público de Milão encami-
nhou o pedido de extradição e prisão 
internacional de Robinho

A Federação Paulista de Fu-
tebol (FPF) defi niu nesta sema-
na o regulamento e os grupos 
da Segunda Divisão do Cam-
peonato Paulista, a Bezinha. O 
América de Rio Preto estará en-
tre os 36 clubes participantes.
Com início marcado para o 
final de semana de 23 e 24 
de abril, a competição será 
encerrada em 18 de setembro, 
após cinco fases. Na primeira, 
os 36 times serão divididos 
em seis grupos de seis equi-
pes, onde se classificarão as 
duas primeiras colocadas de 
cada chave, além das quatro 
melhores terceiras colocadas.
Na sequência, os 16 times serão 
divididos em quatro grupos 
de quatro, classificando os 
dois melhores para o início do 
mata-mata, que terá quartas, 
semifi nal e fi nais disputados 

2ª DIVISÃO

FPF define grupo do 
América na Bezinha

CONTRA O OLÍMPIA

Rio Preto vence de virada e 
mantém 100% em casa

em jogos de ida e volta, com 
o time de melhor campa-
nha jogando pelo empate. Os 
dois fi nalistas conquistam o 
acesso ao Campeonato Pau-
lista da Série A3 de 2023.
O Rubro ficou no grupo 1 
com Andradina, Catanduva, 
Fernandópolis, Inter de Bebe-
douro e Penapolense. O clube 
busca um técnico e espera ini-
ciar a preparação para a com-
petição no início de março.

Tanabi de fora
Pelo segundo ano con-

secutivo, o Tanabi não vai 
disputar a Bezinha. Segundo 
o diretor de futebol Amim 
Júnior o objetivo é prio-
rizar a formação da base.
“No ano de 2022, optamos 
em não disputar a tradicional 
Bezinha”disse. 

O Rio Preto levou a melhor 
no clássico contra o Olímpia 
e venceu por dois a um nes-
ta quarta-feira (16). Com o 
resultado, o Jacaré se man-
tém com 100% de aprovei-
tamento em casa e dentro 
do G-8. Já o Galo Azul segue 
fora da zona de classifi cação.
Os visitantes saíram na fren-
te aos 8 minutos do primeiro 
tempo. Depois de um chute 
cruzado na esquerda, o go-

A Associação Matsu-
mi, tradicional academia 
de artes marciais de Rio 
Preto, que tem a direção 
técnica dos Irmãos Fus-
caldo, em parceria com a 
Secretaria de Esporte e La-
zer do Estado de São Paulo 
(SELJ), abriu inscrições 
nesta semana para inte-
ressados em praticar judô 
e karatê gratuitamente.
O Projeto Matsumi Social 
2022, em parceria com 
o Governo de São Paulo, 
vai benefi ciar crianças de 
7 até 17 anos e é ampara-
do na Lei de Incentivo ao 
Esporte.  Serão benefi cia-
das 100 alunos no judô 
e outros 100 no karatê 
em contraturno Escolar.
A Matsumi fi ca na rua De-
legado Pinto de Toledo, 
2448, na Boa Vista. Mais 
informações pelo fone: 17-
3353 2260.

“      É um adver-
sário perigoso, 
sempre difícil 
de jogar contra, 
com jovens jo-
gadores “
Eduardo Baptista, 
Técnico do Mirassol

leiro Lúcio não conseguiu 
agarrar a bola e rebateu para 
o meio para Ataliba com-
pletar para o fundo da rede. 
O Jacaré chegou ao empate 
aos 29 minutos, com Pedro 
recebendo na direita e fi na-
lizando forte para marcar.

A Virada
A virada do Rio Preto veio 
ainda no primeiro tempo. 
Aos 45 minutos, o esmeral-

dino roubou a bola no campo 
de defesa do Olímpia. Schep-
pa deu um passe que deixou 
Maycon cara a cara com o 
goleiro Igor para marcar. No 
segundo tempo, o Jacaré con-
seguiu administrar o resul-
tado para sair com a vitória.
O Olímpia joga agora no sá-
bado (19) contra o Comercial 
em casa.  Já o Rio Preto visi-
ta o Bandeirante no domingo 
(20).

O Rio Preto levou a melhor no clássico contra o Olímpia e venceu por dois a um

O América de Rio Preto estará entre os 36 clubes participantes.

Projeto social de 
judô e karatê

INSCRIÇÕES

EM MIRASSOL

19 horas

O Novorizontino ficou 
no empate em zero a zero 
com o Santo André na 
abertura da 7ª rodada do 
Campeonato Paulista. O 
resultado mantém o Tigre 
na zona de rebaixamento 
com dois pontos, correndo 
o sério risco de cair para a 
A2 do Paulista.

Novorizontino e o 
rebaixamento

PAULISTÃO

Vinícius LIMA
redacao@dhoje.com.br

Muller Merlotto Silva

Gustavo Bottini

Herison Pauan Alastico

MIRASSOL X SANTOS

CAMPEONATO PAULISTA

DIA: 17/02

HORÁRIO: 19H

LOCAL: ESTÁDIO JOSÉ MARIA DE 
CAMPOS MAIA (MIRASSOL)

TRANSMISSÃO: PAULISTÃO PLAY, 
YOUTUBE E PREMIERE

Ficha técnica

Com apartamento leiloado, ex-goleiro 
do Timão Ronaldo diz à Justiça estar na 

Condenado
O Ministério Público de Milão encami-
nhou o pedido de extradição e prisão 
internacional de Robinho
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
 

EXTRATO DE CONTRATO 
PROCESSO SICOM Nº 21/2022 
CONTRATO Nº 03/2022 
PREGÃO ELETRÔNICO N° 01/2022 
Contratada: M. J. MARTINI ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO ME 
Objeto: contratação de empresa especializada para análise dos circuitos elétricos de média e baixa 
tensão, elaboração de documentação técnica e propositura de eventuais adequações das 
instalações elétricas da Câmara Municipal de São José do Rio Preto, conforme escopo apresentado 
no Termo de Referência. 
Vigência: 120 dias a partir da data da assinatura. 
Data da assinatura: 14 de fevereiro de 2022.  
Valor Global: R$ 24.500,00 (vinte e quatro mil e quinhentos reais). 
Recursos orçamentários: 3390.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica. 
Base Legal: Leis Federais nº 10.520/02 e nº 8.666/93, Decretos Municipais nº 13.552/07 e nº 
16.427/12 e Resolução nº 1056/06. 
São José do Rio Preto, 16 de fevereiro de 2022. VER. PEDRO ROBERTO GOMES - Presidente da 
Câmara Municipal de São José do Rio Preto 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

CÉLIA APARECIDA FIAMENGHI DOS SANTOS MATOS, Prefeita Muni-
cipal de Mirassolândia, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições 
legais que lhes foram conferidas por lei, CONVOCA os seguintes candidatos 
aprovados, para preenchimento de vagas disponíveis de, a comparecerem 
no Dep. Pessoal desta Prefeitura, sito a Rua Antônio Batista Rodrigues, nº 
364, Centro, no prazo de 3(três) dias úteis a contar da data de publicação 
deste Edital, no horário das 12:00 às 18:00 horas

Vaga: PROFESSOR MUNICIPAL DE EDUCACAO BÁSICA I - Processo 
Seletivo n°01/2022
Nº Insc: 7407 FABIANA MARÇAL USSEN WEHBI classificação: 29

Vaga: EDUCADOR INFANTIL - CONCURSO n°01/2019
Nº Insc: 1409335 VERA LUCIA APARECIDA DOS SANTOS PELEGRINI 
classificação: 39
Nº Insc: 1386701 IVANIL PERPETUA DA SILVA classificação: 40
Nº Insc: 1388261  LUCIANA MOURA FREZARIM TEIXEIRA classificação: 
41

Mirassolândia, 16 de Fevereiro de 2.022

CÉLIA APARECIDA FIAMENGHI DOS SANTOS MATOS
Prefeita Municipal.

Prefeitura Municipal de
MONTE APRAZÍVEL

EXTRATO DE RATIFICAÇÃO
REF: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 01/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 14/2022
Acolhendo o Parecer Jurídico, RATIFICO a Dispensa de Licitação 
nº 01/2022, com base no art. 24, I, da Lei nº 8.666/93, para Con-
tratação de empresa especializada para elaboração do levanta-
mento e caracterização do meio Físico e Biótico do Município de 
Monte Aprazível e elaboração de material cartográfico referente 
incluindo os mapas de Macrozoneamento e Zoneamento, para 
a empresa ASCIUTTI & GAZON LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 
29.709.195/0001-25, localizada na Avenida Doutor Tavares Pereira 
Lima, 10 Bloco 1, Apto 101, Jardim Bela Vista, São José do Rio 
Preto – SP, CEP: 15.061-220, no VALOR GLOBAL R$ 12.000,00 
(doze mil reais).

Monte Aprazível, 16 de fevereiro de 2022.
MARCIO LUIZ MIGUEL

Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de
BADY BASSITT

 EXTRATO DE TERMO DE FOMENTO 

Termo de Fomento no: 08/2022

Concedente: PREFEITURA DE BADY BASSITT 

Proponente: ASSOCIAÇÃO BEM COMUM - ABC
Valor: R$40.000,00 (quarenta mil reais)

Objeto: Aquisição de material permanente para troca de mobiliário 
da casa de acolhimento institucional de criança e adolescentes.

Data da assinatura: 27/01/2022

Data do início: 27/01/2022

Data do término: 27/04/2022

LUIZ ANTÔNIO TOBARDINI
Prefeito Municipal 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 1019623-61.2017.8.26.0576 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª 
Vara Cível, do Foro de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, Dr(a). Antônio Roberto Andolfatto de Souza, na forma da 
Lei, etc. FAZ SABER a(o) ANTONIO CARLOS SIRILO, CPF 930.484.758-34, que lhe foi proposta uma ação de Execução de 
Título Extrajudicial por parte de Banco Bradesco S.A.. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a 
sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 3 dias, que fluirá após o decurso do 
prazo do presente edital, pague a importância em execução no valor total de R$ 371.856,49 atualizados até 19 de março de 
2021, acrescida de correção monetária de acordo com a Lei no 6.899/81 e juros de mora de 1% ao mês, valor a ser acrescido de 
custas processuais e honorários advocatícios sobre o valor atualizado do débito, ou para, querendo e no prazo de quinze dias, 
embargarem a execução, que deverá prosseguir, em caso de não pagamento, com a expropriação dos bens dos devedores, 
suficientes para a integral satisfação do crédito do exequente, compreendendo o principal e os acessórios descritos, nos termos 
e de acordo com a inicial. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador 
especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de 
São José do Rio Preto, aos 29 de abril de 2021. K-17e18/02

Editais de
CONVOCAÇÃO



Tel. (17) 3233-4888

henriforne@gmail.com
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SOCIAL ROBERTO
TOLEDO
bobtoledo@gmai l .com

O pecuarista Valtinho Luiz Pereira 
da Cunha Junior, Valéria Alessandra 
Marras da Cunha e a filha Maria Cla-
ra. Ele festejou aniversário em uma de 
suas fazendas em Paulo de Faria

O empresário Rui Lucato e sua amiga 
Dra. Maria Flávia Vetorasso em 
badalado casamento de Maria Laura 
Vetorasso Topdjian em Mendoza (Ar-
gentina), no final de semana passado

A requisitada dermatologista Dra. Miriam Delbem Bellon e sua mãe Maria Pe-
reira Delbem, empresária, que assumiu idade nova no último final de semana

#DIÁRIODOBOB 

O PECUARISTA 
Valtinho Luiz Pereira da Cunha Junior 
e a esposa Valéria Alessandra Marras 
da Cunha estão festejando 28 anos de 
namoro e casamento, na fazenda em 
Mato Grosso. O casalzinho promete 
churrascada para os amigos rio-pre-
tenses.

HILTON JAMAL
empresário da noite, realiza no próxi-
mo domingo, a Churrascada Usina, em 
clima open bar e open food, das 14h 
às 21 horas, em seu requisitado bar 
Usina, com várias as atrações Joan 
Neto, Joab, JP & Gabriel. Convites no 
local.

NA PRÓXIMA
quarta-feira, 23, o LIDE Noroeste Pau-
lista recebe o Ministro de Infraestru-
tura Tarcísio Gomes de Freitas, para 
participar de um encontro exclusivo 
para os filiados. Durante o encontro, 
o ministro vai apresentar os planos 
e projetos para o setor e conhecer as 
demandas do Noroeste Paulista. 

NESTE SÁBADO
o Teatro do Sesi de Rio Preto recebe a 
Banda Balaco, com um show especial 
em homenagem aos reis do groo-
ve nacional, Tim Maia e Jorge Ben. 
A entrada é gratuita e os ingressos 
podem ser reservados pelo Meu Sesi, 
no site: riopreto.sesisp.org.br.  

QUEM PASSAR
pelo Espaço Cultural do Iguatemi Rio 
Preto encontrará uma nova exposi-
ção de arte. Em uma série de obras, 
a mostra Movimento Impresso, da 
artista plástica Regiane Spolon, apre-
senta sua busca por referências nos 
biomas brasileiros, utilizando folhas 
de árvores e plantas para capturar 
esse movimento da natureza, valori-
zando a apreciação dos detalhes. Re-
giane resgata memórias de infância e 
gostos herdados da mãe, com quem 
aprendeu a plantar e apreciar flores.

OS CLIENTES
do Cine Multiplex do Riopreto Sho-
pping já podem comprar os ingres-
sos para a pré-estreia do novo filme 
“Batman” para os dias 01 e 02/03. 
Com estreia nacional prevista para 
03/03, o longa é um dos mais es-
perados do ano, com o ator Robert 
Pattinson no papel do herói morcego 
pela primeira vez.

A EMPRESÁRIA
Elisângela Rocha está recebendo sua 
clientela no seu novo espaço Bodega 
Km 06 – Empório & Hortifruti, onde 
você encontra uma variedade de pro-
dutos, doces, massas artesanais, pão 
de queijo, temperos naturais, vinhos, 
queijos, frutas, legumes, etc... No 
mesmo local, um bonito Espaço Café 
com muitas delícias!

DURANTE TODO
o mês de fevereiro, o público terá 
a oportunidade de conferir espe-
táculos da Cia. Livre, de Rio Preto, 
que completa 16 anos neste 2022. 
As apresentações fazem parte da 
programação do “Plaza Kids”. No 
próximo domingo, dia 20 de feve-
reiro, no Plaza Avenida Shopping, a 
criançada e os adultos irão se divertir 
muito com a história de “Uma Rapun-
zel Muito Diferente”. Para assistir aos 
espetáculos não é preciso inscrição 
prévia.

DETALHESNÃO 
TÃOPEQUENOS

QUEM FALA DEMAIS É CANSATIVO, 
QUEM FALA POUCO É CHATO. 

Sorria, beba muita 
água e seja feliz!

Pérola do dia

Olho do furacão! O prédio abandonado (força de expres-
são), na Rua General Glicério quase esquina da Rubião 
Júnior, pode ser invadido a qualquer momento, principal-
mente pelo número de pessoas que vivem na rua. Não sei 
se ainda pertence a família Tarraf, mas não pode e nem 
deve continuar abandonado como está, principalmente 
porque, no mesmo quarteirão temos uma escola de cur-
sos profissionalizantes, sem contar o movimento da rua 
por onde famílias sobem e descem por ali para ter aces-
so ao comércio e as suas moradias. Enquanto o prédio foi 
mantido e cercado para evitar invasão tudo bem, mas 
agora com a deterioração visível, se não for tomada ne-
nhuma atitude pelos donos, vai ser preciso dar um alô ao 
Coronel Carlos André Medeiros Lamim, responsável pela 
Coordenadoria de Defesa Civil que é vinculada ao Gabi-
nete do Prefeito Edinho Araújo. Lembrando também que 
o Deinter 5 Polícia Judiciária de São Paulo Interior é o vizi-
nho mais importante, que deve se sentir incomodado pelo 
desleixo. Negócio que não deu certo. Aquela transição 
do antigo prédio do buffet Manoel Carlos, na vicinal de 
Schmitt, pelo andar da carruagem não vai dar certo por 
causa de um detalhe apenas – a troca de nome de iden-
tificação do espaço. A ideia pós transição era o de obli-
terar bufê Manoel Carlos, para Ed Buffet e Ed Locações. 
Deixo aqui uma máxima para reflexão dos negociadores: 
Quem casa quer casa. Esquina da beleza. Belas e belos 
já podem marcar um encontro na mais nova LOJA LÍVIA, 
na esquina da Catedral, confluências da Tiradentes com a 
Bernardino de Campos. A rede de cosméticos reinaugura 
uma de suas unidades centrais nesta quinta-feira, às 10h. 
O gerente da rede, Edson Guandalini, promete uma loja 
moderna e totalmente reformulada em um dos pontos 
mais tradicionais do comércio de Rio Preto. Atualmente, 
a Lojas Lívia possui nove unidades em Rio Preto. O local 
é famoso e histórico, principalmente para quem perten-
ce a geração do footing e da Salada Paulista, nos anos 
60 e 70.  Plano de saúde. A HAPVIDA anuncia oficialmente 
a compra do GRUPO SMILE, que tem uma operadora de 
planos de saúde, um hospital próprio e uma clínica médi-
ca. O preço da aquisição, incluindo o imóvel do Hospital, 
é de R$ 300 milhões. Está definida. A aplicação da vaci-
na contra a covid já tem data confirmada para o Estado 
de São Paulo e será a partir do dia 4 de abril, com prio-
ridade para os idosos acima de 60 anos. Rio Preto está 
contemplada. Lei é lei e regra é regra. Já está publicada 
no Diário da Justiça Eletrônico e resolução 23.610/22, que 
disciplina a propaganda eleitoral, a utilização e geração 
do horário gratuito e as condutas ilícitas em campanha 
eleitoral. A norma incorporou sugestões e atualizou as 
regras para as eleições 2022, entre elas, a possibilidade 
de realizar shows e eventos com o objetivo específico de 
arrecadar recursos para a campanha, o impulsionamento 
de conteúdo e a punição para quem espalha desinforma-
ção. (Esta coluna é publicada com exclusividade para o 
jornal DHOJE às terças e quintas feiras)

Casamento

Vale à pena conferir!

Meta Influencer

Jantar para 
investidores

Jantar para
investidores (2)

O empresário André Fachinetti e 
Kelly sobem ao altar para o matrimônio, 
na Paróquia Jesus Bom Pastor e São 
Sebastião, em Rio Preto, no próximo 
sábado, dia 19 de fevereiro, às 20 horas. 
Após o ato religioso, celebrado pelo pa-
dre Fábio Dungue, os noivos recebem os 
cumprimentos com uma big recepção, 
na Cozinha Maravilhosa no Gabbana, na 
vicinal de Eng. Schmitt.

Neste final de semana a entrada 
principal do Shopping Cidade Norte 
será palco da 1ª edição da “Feira de 
Artesanatos, Flores e Sabores”. O 
evento reunirá 16 artesãos de Rio Pre-
to e região com produtos diversos en-
tre: tapetes em tear, bonecas de pano, 
produtos esotéricos, filtro do sono, 
pedras energéticas, aromatizadores, 
água de passar, artes em macramê, 
panos de prato bordados, linha bebê, 
cachepot em madeira, mesa posta, 
bolsas em crochê, entre outros.

Nos próximos dias 19 e 20, sá-
bado e domingo, as influenciadoras 
Najla Lopes e Kátia Torres, reali-
zam 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 experi-
ências profissionais e ensinar como 
empreender com as redes sociais. 
Entre os palestrantes, destaque 
para a rio-pretense Carla Jorge, 
atual relações públicas digital de 
Bárbara Heck, que está no BBB 22, 
e da ex-BBB 21, Sarah Andrade.  

Nesta quinta-feira, Olavo Tarraf 
e toda sua diretoria partiram para 
Araçatuba, onde apresentaram, 
em um jantar exclusivo para cerca 
de 40 investidores no restaurante 
Brunoise Bar e Gastronomia, o novo 
empreendimento da empresa na 
cidade, um residencial de luxo com 
lançamento previsto para julho. 
Grandes nomes da arquitetura e 
do paisagismo (e parceiros da TAR-
RAF em outros empreendimentos), 
como os escritórios Konigsberger 
Vannucchi e Burle Marx, assinam 
o projeto.

Com o nome ainda guardado em 
segredo, o segundo empreendimen-
to da TARRAF em Araçatuba terá 
apartamentos de 321 m² e dois du-
plex de 455 m² (as maiores unidades 
já construídas pela empresa em 
seus mais de 40 anos), com direito 
a piscina privativa. A incorporadora 
já está posicionada em Araçatuba 
com o Opus One, lançado no ano 
passado, com entrega prevista para 
2024 e já 96% vendido.


