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EM RIO PRETO

Projeto desobriga passaporte 
da vacina pela prefeitura
Proposta é do vereador Bruno Moura e proíbe repartições e espaços municipais de cobrarem carteira de vacinação.     POLÍTICA  P.3

Rio Preto registrou um 
janeiro com mais chu-
va acumulada que os 
dois primeiros meses 
do ano passado juntos.
Segundo a Defesa Ci-
vil, janeiro de 2022 cra-
vou 365 milímetros de 
chuva, um aumento de 
35% comparado com os 
dois primeiros meses de  
2021 somados, quan-
do em janeiro choveu 
137 mílimetros em feve-
reiro, 133 milímetros.. 
CIDADES Pág.5

COM CPFL

Reunião discute lei que 
obriga limpeza de cabeamento

Representantes da CPFL 
participaram de reunião 
com o Poder Legislativo e 
funcionários da Secretaria 
de Obras, na tarde desta 
quinta-feira, 17, para ava-
liação do cumprimento da 
lei 13.699, de dezembro de 

2020. A lei municipal de-
termina que as empresas e 
as concessionárias que for-
necem telefonia fi xa, banda 
larga, televisão a cabo ou 
outros serviços  retirem a 
fi ação excedente e sem uso. 
POLÍTICA  Pág.3

ADMINISTRAÇÃO

EM LIVE

Prefeitura 
silencia sobre 
cargos que 
serão extintos

EM RIO PRETO

Secretário de 
Justiça lança 
programa para 
jovem infrator

Entre as perguntas não res-
pondidas estão o número 
exato de cargos comissiona-
dos e gratifi cados que foram 
afetados com a decisão, a 
possibilidade de demissão 
dos ocupantes destes car-
gos, a possibilidade de con-
testar judicialmente a extin-
ção dos cargos e a intenção 
de editar novas regras, por 
meio de leis, para adequar 
as funções questionadas. 
POLÍTICA  Pág.3

O secretário da Justiça e 
Cidadania e presidente da 
Fundação CASA Fernando 
José da Costa esteve nesta 
quinta-feira, 17, em Rio 
Preto onde visitou os dois 
centros socioeducativos da 
cidade. Fernando aprovei-
tou para lançar o Programa 
Oportunidade, de inserção 
no mercado de trabalho, 
destinado aos jovens que 
passaram pela entidade.. 
POLÍTICA Pág.3

Borim alerta 
para vacinar 
crianças e 
tomar 3ª dose
Em live, o secretário mani-
festou preocupação com rit-
mo de vacinação de 3ª dose 
contra Covid-19  na cidade.
“A cobertura vacinal em pri-
meira e segunda dose nós já 
passamos de 100% nos adul-
tos. O nosso grande problema 
hoje é a terceira dose, que 
estamos só com 56% de co-
bertura e com  120 mil pessoas 
que já poderiam e  não foram 
tomar a terceira dose”, afi r-
mou Borim. CIDADES  Pág.5

COVID-19

Saúde 
confirma mais 
2.100 casos e 
26 óbitos
A Secretaria de Saúde de 
Rio Preto atualizou nesta 
quinta-feira (17) os casos 
de Covid-19 no município. 
Foram confirmados mais 
2.100 casos, sendo 657 por 
exame PCR e 1.443 por 
TR antígeno. No total são 
130.176 casos, com uma mé-
dia móvel de 239 casos leves 
e cinco casos graves por dia.
Também foram registrados 
mais 26 óbitos. 
CIDADES  Pág.5

CIDADE NORTE

Shopping 
tem feira de 
artesanato 
e flores

NO ANO NOVO

OLÍMPIA

Jogos de Verão em março

Já entrando no clima da 
12ª edição dos Jogos de 
Verão da Estância Turís-
tica de Olímpia, a secre-
taria de Esporte, Lazer 
e Juventude realizou, na 
tarde dessa quarta-feira 
(16), o sorteio das chaves 
de duplas e times que par-
ticiparão da competição.

Previstos para iniciar no 
dia 8 de março, os jogos 
contam com atletas ins-
critos em oito modalida-
des, disputadas no Giná-
sio de Esportes “Olyntho 
Zambom”, com entrada 
aberta ao público. A aber-
tura será a partir das 19 h. 
ESPORTES Pág.6

MAMOGRAFIA
O Centro de Atendimento Especializado na Saúde da 
Mulher (Caesm) de Rio Preto retomou nesta semana 
a realização dos exames de mamografi a. O serviço da 
Prefeitura de Rio Preto, vinculado à Secretaria de Saúde, 
adquiriu um novo aparelho. CIDADES  Pág.5

FUNFARME APROVA 
MUNDANÇAS
O diretor da Furfarme aprovou 
as mudanças feitas nas secre-
tarias do Ministério da Saúde. 
CIDADES P.5

DIG identifica 
mulher 
acusada de 
roubar lotérica

CULTURA  Pág.6 CIDADES  Pág.4
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“             Aproveitamos a visita do secretário para falar sobre o 
Fórum Desembargador Dimas Rodrigues de Almeida, loca-
lizado no centro da cidade de Rio Preto. O prédio é o símbo-
lo da história e da justiça da cidade

Metaverso. Realidade 
virtual. Inteligência Arti-
ficial. Robôs. O que você, 
Homo Sapiens, sente e pen-
sa quando é bombardeado 
com estes termos e informa-
ções do que parece um novo 
mundo? Certamente sente 
uma pressão para conhecer 
isso tudo e, ao mesmo tem-
po, uma dúvida sobre qual o 
seu lugar no mundo diante 
de todas estas novidades.

Aí que entra a comuni-
cação! Em um mundo onde 
máquinas estão substituin-
do a mão de obra humana e 
avançando cada vez mais, o 
que vai nos diferenciar e nos 
destacar no mercado? Uma 
habilidade eminentemente 
humana, que nenhum robô 
conseguirá reproduzir e 
substituir verdadeiramen-
te: a comunicação! Estou 
falando de comunicação 
verdadeira, a que nos conec-
ta, empática, que promove 
relacionamentos e que é 
fundamental para quem 
vive em sociedade como 
nós.

Muitas vezes não per-
cebemos a importância da 
comunicação nas nossas 
vidas e no mundo, em todos 
os âmbitos e ambientes. Já 
pararam para pensar em 
quantos estímulos comu-
nicacionais recebemos e 
enviamos a cada dia? Desde 
a hora em que acordamos 
até o momento de dormir. 
E não me refiro apenas à 
comunicação verbal, e sim à 
comunicação total, incluin-
do a não verbal (corporal, 
facial, gestual). Quantas 
vezes nos comunicamos e 
conseguimos realizar coisas, 
reforçar laços e criar víncu-
los apenas com o olhar? Aí 
reside a beleza e o genuíno 
poder da comunicação.

Por isso, quando vemos 
as pesquisas de “profissões 
do futuro”, “habilidades 
mais valorizadas atualmen-
te” temos a comunicação e 
suas vertentes - empatia, 
saber trabalhar em equipe, 
oratória,... - como destaque. 
Porque o técnico, o braçal, 
os cálculos, são melhores 
executados pelas máquinas, 
isso já é realidade, mas o 
que conecta, o que engaja 
e o que motiva para crescer 
é feito por quem domina a 
comunicação.

Reforço aqui com uma 
frase que ouvi em uma Con-
ferência e que me marcou: 
“para não ser substituído 
por um robô, não aja como 
um”! Assim, pensar a co-
municação nas nossas vi-
das e como a fazemos no 
nosso dia a dia é o nosso 
diferencial. Uma sociedade 
dominada por máquinas 
necessita cada vez mais de 
um elo humano, único e ge-
nuíno, como a comunicação. 
Então, que tal exercermos 
nossa melhor comunicação, 
para criarmos ambientes 
agradáveis, relacionamen-
tos verdadeiros e sermos a 
diferença nesse mundo?

*Luciana Varga é jor-
nalista e professora de 
Graduação e Pós-Gra-
duação da Estácio.

ARTIGO

No final de janeiro, a re-
vista médica Obstetrics & 
Gynecology divulgou um es-
tudo sobre a relação entre as 
vacinas da Covid-19 do tipo 
mRNA com a fertilização in 
vitro (FIV). A publicação traz 
dados de segurança com rela-
ção ao uso da vacinação e as 
taxas de fertilidade.

O estudo é muito inte-
ressante e veio em uma boa 
hora dado o contexto de de-
sinformação em relação à 

confiabilidade das vacinas. O 
trabalho avaliou se a vacina  
contendo mRNA está associa-
da a desfechos em relação à 
qualidade dos ciclos de FIV ou 
se teria consequências sobre a 
gestação inicial, comparando 
pacientes vacinadas e não-va-
cinadas.

Vale destacar que as vaci-
nas com mRNA não utilizam 
o vírus vivo causador da do-
ença. Ou seja, não causam 
infecção pelo vírus. Da mesma 
forma, elas não afetam ou in-
teragem com o nosso DNA em 
qualquer nível, sendo impos-
sível, portanto, alterar nossos 

próprios genes. Por fim, elas 
desencadeiam uma resposta 
imunológica que protege o or-
ganismo se ocorrer um contato 
com o vírus real. A pergunta do 
estudo seria se estas mesmas 
vacinas poderiam afetar a ferti-
lidade das pacientes buscando 
a gestação.

Os autores da pesquisa 
compararam 222 pacientes 
vacinadas com 983 não-vaci-
nadas, em ciclos de tratamento 
para fertilização in vitro entre 
fevereiro e setembro de 2021. 
Não houve diferença entre o 
número de óvulos maduros ob-
tidos, a formação dos embriões 
até a fase de blastocisto ou no 
índice de embriões conside-
rados euploides, ou seja, com 
contagem dos cromossomos 
normal.

Os resultados também de-
monstraram que entre 214 pa-
cientes vacinadas comparadas 

“

Vale destacar que 
as vacinas com 
mRNA não utilizam 
o vírus vivo causa-
dor da doença. Ou 
seja, não causam 
infecção pelo vírus
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MAIS FERTIL

Sociedade da 
tecnologia ou da 
comunicação?

ARTIGO

Colocar-se ao lado 
de quem sofre

“
Aldenis Borim. sobre  a preocupação com faltas à terceira dose da vacina e não vacinação 
de crianças

“

Edinho Araújo. sobre  recursos para a reforma do prédio do fórum

             A cobertura vacinal em primeira e segunda dose nós já 
passamos de 100% nos adultos. O nosso grande problema hoje é 
a terceira dose, que estamos só com 56% de cobertura e com  120 
mil pessoas que já poderiam e  não foram tomar a terceira dose

Todos os anos 
no dia 11 de feve-
reiro, data dedica-
da à Memória de 
Nossa Senhora de 
Lourdes no calen-
dário católico, é ce-
lebrado o Dia Mun-
dial do Doente. De 
forma particular, 
essa data tem ga-
nhado destaque, 
pois é o momen-
to propício para 
voltarmos nossa 
atenção de forma 
especial para os 
enfermos. Com a 
realidade sanitária 
que a humanidade 
tem vivido, muitas 
famílias foram as-
soladas pelo vírus 
da Covid-19, o mundo parou, os hospitais voltaram a ficar 
sobrecarregados, equipes médicas ficando doentes, seja 
pela Covid-19, ou por estafa (burnout). 

De forma geral, as pessoas continuam sofrendo, em 
todo o mundo, os efeitos da pandemia. Se antes da pan-
demia já sofriam com diversas doenças físicas e mentais, 
agora sofrem mais ainda, pois além do impacto provocado 
na saúde mental, as outras doenças não deixaram de exis-
tir. Muitas vezes, por medo, ou até falta de infraestrutura 
hospitalar, milhares de pessoas deixam de receber os seus 
tratamentos de forma adequada. 

Ao celebrar o dia do doente, somos chamados a nos 
solidarizarmos com eles, e rezarmos por eles. Este 30º 
Dia Mundial do Doente tem como tema: “Sede misericor-
diosos como o vosso Pai é misericordioso” (Lc 6,36), com 
o lema: “Colocar-se ao lado de quem sofre num caminho 
de caridade”. 

Em sua mensagem, o Papa Francisco nos lembra: “O do-
ente é sempre mais importante do que a sua doença, e por 
isso qualquer abordagem terapêutica não pode prescindir 
da escuta do paciente, da sua história, das suas ansiedades, 
dos seus medos”. O Sumo Pontífice também destaca: “A 
misericórdia é, por excelência, o nome de Deus, que ex-
pressa a sua natureza não como um sentimento ocasional, 
mas como força presente em tudo o que Ele faz... Ele cuida 
de nós com a força de um pai e com a ternura de uma mãe, 
sempre desejoso de nos dar vida nova no Espírito Santo”.

Em outro trecho, Francisco afirma: “A proximidade aos 
enfermos e o seu cuidado pastoral não competem apenas 
a alguns ministros especificamente nomeados.” A visita 
aos enfermos “é um convite feito por Cristo a todos os seus 
discípulos.” O papa recorda as palavras de Jesus: “Estive 
doente e me visitastes” ( Mt 25, 36).

Ao lermos os apelos do Santo Padre, podemos fazer 
uma ligação com as mensagens de Nossa Senhora à santa 
Bernadete. De forma bem resumida, em Lourdes - França, 
Nossa Senhora nos pede o essencial para a nossa felici-
dade: oração pela conversão dos pecadores, conversão e 
penitência. Na 9ª aparição em Lourdes, Nossa Senhora 
pediu à Jovem Bernadete “para beber da água da fonte 
e se lavar. Como não havia nenhuma fonte na gruta, ela 
foi em direção ao rio, mas Nossa Senhora chamou-a e lhe 
pediu para voltar e apontou o local à sua frente”. Bernadete 
foi até o local indicado e cavou o chão com suas mãos e 
ali começou a brotar uma fonte de água que até hoje jorra 
de forma abundante. Muitos recorreram a ela para se ba-
nharem e, ainda hoje, são relatadas e comprovadas muitas 
curas. Pessoas desenganadas receberam a cura, cegos que 
voltaram a enxergar, paralíticos que voltaram a andar. 

Hoje somos chamados à oração e à contemplação, para 
um verdadeiro encontro com Deus, pois, sem oração não 
seremos capazes de experimentar o amor misericordioso de 
nosso Pai. E sem essa experiência, não seremos capazes de 
enxergar a dor do outro e ter compaixão. Não seremos ca-
pazes de rezar por eles, e muito menos visitá-los ou cuidar. 

Nossa Senhora de Lourdes continua intercedendo pelos 
doentes que a ela recorrem com amor e devoção. Por isso, 
peçamos à Virgem de Lourdes que interceda por nós e por 
nossos enfermos, para que jorre de nossos corações a água 
da misericórdia de Deus.

Desejosos do amor de Deus, amemos aqueles que mais 
necessitam: os doentes em nossa casa, na comunidade, ou 
solitários em um leito de hospital. 

* Padre Leandro Couto é autor do “Devocio-
nário Nossa Senhora de Lourdes”, lançado pela 
Editora Canção Nova.

a 733 outras sem a vacinação, 
a transferência de um embrião 
único não causou qualquer 
prejuízo aos índices de ges-
tação obtidos,  ao desenvolvi-
mento inicial da gravidez e às 
gestações em curso.

Desta forma, esse estudo 
é mais um que traz dados de 
segurança do uso da vacinação 
contra a Covid-19 em relação 
à fertilidade, sem efeitos ad-
versos na estimulação ou nas 
gestações iniciais das pacientes 
em ciclos de FIV. 

Em tempos da variante 
ômicron, altamente trans-
missível, é importante contar 
com um instrumento prévio 
como a vacinação, substan-
cialmente diminuindo ainda a 
possibilidade  de uma doença  
grave que possa acometer 
a mulher no seu período de 
gestação e atingir igualmente 
o bebê.

Dr. Luiz Fernando Gonçalves Borges – médico gineco-
logista e obstetra, pós-graduado em Reprodução Humana

 

VACINA DA 
COVID-19 
NÃO 
INFLUENCIA 
NA FERTILI-
ZAÇÃO 
IN VITRO
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Política Conselho autorizou
Profissionais atuam na venda de títu-
los e de fundos poderão organizar-se 
em sociedades empresariais

Gastos em excesso
O Brasil preservou a responsabilidade fiscal 
em 2021 após os gastos recordes à pandemia, 
disse o ministro da Economia, Paulo Guedes

Divulgação

O vereador Bruno Mou-
ra (PSDB) protocolou nesta 
quinta-feira, 17, projeto de lei 
que desobriga a apresentação 
do comprovante de vacinação 
contra a Covid-19, de qualquer 
natureza, no âmbito da admi-
nistração pública municipal.
Segundo a proposta “nenhum 
gestor ou superior hierár-
quico poderá exigir compro-
vante de vacinação, de qual-
quer natureza, no âmbito 
da Administração Pública 
Municipal direta ou indireta”.

O projeto
O projeto determina que 

nenhuma pessoa será impedi-
da de ingressar, permanecer 
e frequentar qualquer local 

Projeto proíbe pedir passaporte da 
vacina na administração municipal

CÂMARA DE RIO PRETO

Bruno cita na justificati-
va uma série de estudos 
científicos em relação a 
fabricação das vacinas

Raphael FERRARI 
redacao@dhoje.com.br

de responsabilidade do mu-
nicípio, seja por administra-
ção ou prestação de serviços, 
em razão do livre exercício 
da objeção de consciência, 
recusa e resistência em ser 
inoculado com substância 
em seu próprio organismo.
“Fica garantido à pessoa que se 
recusar a inocular imunizante 

contra Covid-19 o direito in-
tegral de ir, vir e permanecer 
em espaços públicos de admi-
nistração direta ou indireta do 
Município sem relativização 
do direito em relação à pessoa 
vacinada”, consta do projeto.
Bruno cita na justifi cativa uma 
série de estudos científi cos em 
relação a fabricação das vaci-

muito caro para a indústria 
farmacêutica. Ele deve cumprir 
diversas etapas, desde as que 
antecedem seu uso por seres 
humanos até o acompanha-
mento após o lançamento do 
medicamento, que comprovem 
que aquele produto não incor-
rerá em reações prejudiciais 
à vida das pessoas”, afirma.

APÓS DECISÃO DO TJ

Prefeitura silencia sobre apadrinhados 
que devem ter cargos ser extintos

EM RIO PRETO

ACESSO
SEGUNDO a propos-
ta nenhum gestor ou 
superior hierárquico 
poderá exigir compro-
vante de vacinação

Um dia após decisão favo-
rável do Tribunal de Justiça 
sobre pedido de extinção de 
ao menos 120 cargos comis-
sionados – de livre nomea-
ção - a Prefeitura de Rio Pre-
to limitou-se a dizer que irá 
tomar alguma decisão ape-
nas quando for notifi cada.
“A Prefeitura vai aguardar 
a publicação do acórdão”, 
foi a nota encaminhada pelo 
governo do prefeito Edinho 
Araújo (MDB) após questio-
namentos do Dhoje Interior.
Entre as perguntas não respon-
didas estão o número exato de 
cargos comissionados e gra-
tifi cados que foram afetados 
com a decisão, a possibilidade 
de demissão dos ocupantes 
destes cargos, a possibilidade 
de contestar judicialmente a 
extinção dos cargos e a inten-
ção de editar novas regras, 
por meio de leis, para ade-

quar as funções questionadas.
A direção do Psol, partido que 
apresentou ação que acabou 
sendo acatada pelo TJ, fez 
uma análise e afi rma que a 
secretaria de Esportes é a que 
mais perderá cargos, ao todo 
são 18 declarados extintos.
Ainda segundo o partido, o 
gabinete do prefeito tem 10 
cargos ameaçados. A pasta da 
Administração e Cultura tem 
8 cargos. Procuradoria-Geral 
do Município 4 cargos, Agri-
cultura 7, Assistência Social 
10, Comunicação 4, Desenvol-
vimento Econômico 4, Mulher 
2, Educação 4, Fazenda 5, Go-
verno 1, Habitação 4, Meio-
-Ambiente 4, Planejamento 4, 
Saúde 2, Serviços Gerais 10, 
Trabalho 2 e Trânsito 9 cargos.
Na decisão do TJ fi cou de-
terminado que a partir da 
publicação do acórdão a Pre-

feitura de Rio Preto tem pra-
zo de 120 dias para adequar 
a legislação em vigor, com a 
criação e aprovação de novas 
leis que possam recontratar 
parte dos servidores ocupan-
tes de cargos e/ou gratifi ca-
ções considerados ilegais.
Segundo informações apura-
das pelo Dhoje não há inten-
ção de demitir os comissiona-
dos neste momento. Além dos 
quatro meses para adequar 
a legislação a Prefeitura ain-
da pode recorrer da decisão.
Além dos 120 cargos comis-
sionados, o Psol ainda projeta 
que a decisão atinja outras 533 
funções gratifi cadas. Cargos 
de chefe de divisão, chefe de 
coordenadoria, de gabinete e 
de diretor foram todos extin-
tos. Os ocupantes destas fun-
ções recebem entre R$ 3,5 mil 
e R$ 5,3 mil por mês.

“A Prefeitura vai aguardar a publicação do acórdão”, diz em nota

VISITA OFICIAL

Secretário de Justiça do Estado 
lança programa para jovens infratores

O secretário da Justiça e 
Cidadania e presidente da 
Fundação CASA Fernando 
José da Costa esteve nesta 
quinta-feira, 17, em Rio Preto 
onde visitou os dois centros 
socioeducativos da cidade, 
a Fundação CASA Rio Preto 
e a Casa de Semiliberdade.
Fernando aproveitou para 
lançar o Programa Oportu-
nidade, de inserção no mer-
cado de trabalho, destinado 
aos jovens que passaram 

O ministro Ricardo Lewa-
ndowski, do Supremo Tribu-
nal Federal (STF), foi eleito 
ontem (17) para um novo man-
dato como membro efetivo do 
Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE). Ele ocupará o lugar dei-
xado por Luís Roberto Barro-
so, que no fi m do mês encerra 
sua passagem de quatro anos 
pela Corte Eleitoral.

Em votação simbólica, 
Lewandowski foi eleito por 
10 votos a 1 pelo plenário do 
Supremo. Conforme a praxe, 
a ministra Cármen Lúcia, que 
deverá ser eleita na próxima 
escolha, em agosto, recebeu o 
voto do próprio Lewandowski. 
(AGÊNCIA Brasil)

No TSE

Segundo infor-
mações apuradas 
pelo Dhoje não há 
intenção de demi-
tir os comissiona-
dos neste 
momento.

O projeto determina que nenhuma pessoa será impedida de ingressar, permanecer e frequentar local de responsabilidade do município

nas contra a Covid-19 e efei-
tos colaterais já constatados.
“É evidente que para o con-
trole da pandemia do Novo 
Coronavírus (SARS-CoV2), a 
principal saída parece ser uma 
vacina segura e efi caz contra o 
COVID-19. O processo de re-
gulamentação de um medica-
mento é longo, rigoroso e custa 

pela entidade. Lançado em 
dezembro 2021, com orça-
mento de R$ 25 milhões, o 
projeto tem a meta de capa-
citar e colocar no mercado de 
trabalho um total de 14,6 mil 
adolescentes, abrindo-lhes 
um novo mundo de respon-
sabilidade e um futuro digno.
Durante as visitas o se-
cretário da Justiça esteve 
acompanhado pelo prefei-
to Edinho Araújo (MDB). 
Edinho aproveitou a pre-
sença para pedir agilidade 
no processo de reforma do 
prédio do Fórum localizado 

na região central da cidade.
“Aproveitamos a visita do 
secretário para falar sobre 
o Fórum Desembargador 
Dimas Rodrigues de Almei-
da, localizado no centro da 
cidade de Rio Preto. O pré-
dio é o símbolo da história 
e da justiça da cidade e pre-
cisa de garantia de recursos 
fi nanceiros para que a obra 
possa ser iniciada”, explicou 
o prefeito Edinho Araújo. A 
reforma ainda encontra-se 
na fase de anteprojeto de en-
genharia com custo estima-
do de R$ 18,6 milhões.

Raphael FERRARI
redacao@dhoje.com.br

Raphael FERRARI
redacao@dhoje.com.br

Reunião discute 
determinação 
de limpeza de 
cabeamento

Representantes  da 
CPFL participaram de 
reunião com o Poder Le-
gislativo e funcionários 
da Secretaria de Obras, 
na tarde desta quinta-
-feira, 17, para avaliação 
do cumprimento da lei 
13.699, de dezembro de 
2020. A lei municipal de-
termina que as empresas 
e as concessionárias que 
fornecem telefonia fixa, 
banda larga, televisão a 
cabo ou outro serviço por 
meio de rede aérea retirem 
a fi ação excedente e sem 
uso que tenham instalado.
“As empresas que forne-
cem o serviço precisam 
participar dessa conver-
sa. A CPFL é apenas a 
distribuidora que dispo-
nibiliza os postes. Então, 
o caminho é fazer uma 
nova reunião, para to-
dos entenderem essa lei 
e melhorar a questão do 
cabeamento em Rio Pre-
to”, afi rma o consultor de 
relacionamento da CPFL, 
Kleber de Almeida Araujo.
De acordo com o assessor 
da Secretaria de Obras, 
Sergio Issas, a intenção é 
entender como pode ser 
aplicada a lei de forma 
efetiva, obtendo a limpeza 
dos cabos nos postes da 
cidade. “Quando a gente 
teve o conhecimento da lei, 
verifi camos que existiria a 
necessidade de reunirmos 
antes com a CPFL”, disse.

da REDAÇÃO
redacao@dhoje.com.br

Divulgação

TJ JULGOU

Leis que proíbem bebida em 
estádios são constitucionais
O Órgão Especial do TJ/
SP julgou que são constitu-
cionais leis do Estado e do 
Município de São Paulo que 
proíbem bebidas alcoóli-
cas em estádios. A decisão 
do colegiado foi unânime.
Consta nos autos que um clu-
be de São Paulo entrou com 
ação objetivando o reconheci-
mento do direito de comercia-
lizar bebidas alcoólicas em seu 
estádio. Ao julgar o pedido, a 
2ª Câmara de Direito Público 

suscitou incidente de incons-
titucionalidade que foi enca-
minhado  ao Órgão Especial.
De acordo com o relator do 
Incidente de Arguição de In-
constitucionalidade, desem-
bargador Renato Sartorelli, 
precedentes recentes do STF 
reconhecem que o Estatuto 
do Torcedor não particulariza 
quais seriam as bebidas proi-
bidas, incumbindo aos estados 
adequar a legislação de acordo 
com as peculiaridades locais.
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CIDADES Golpe e prejuízo
Um rio-pretense, de 25 anos, teve um pre-
juízo de R$ 9 mil ao entregar sua Honda CG 
150, após receber um falso comprovante.

Igreja sem IPTU
Congresso promulga PEC que isenta 
de IPTU igrejas em imóveis alugados, 
ampliando a anistia de impostos

Com a detenção de M.G.L., 29, 
nesta quarta-feira, 16, investiga-
dores da DIG/Deic de Rio Preto 
esclareceram um roubo ocorrido 
em uma lotérica, no centro da 
cidade, na véspera do Ano Novo.
Na casa da suspeita foram apre-
endidas blusa, mochila e tênis, 
com as mesmas características 
das que usou no dia do crime 

Polícia identifica acusada de 
roubo a lotérica no Ano Novo

RIO PRETO

Na casa da suspeita fo-
ram apreendidas blusa, 
mochila e tênis , com as 
mesmas características

da REDAÇÃO 
redacao@dhoje.com.br

Segundo a Polícia Civil, M. 
acompanhava W.A.V.S., 31, 
que pilotava a motocicleta 
usada na fuga. O casal ren-
deu as funcionárias, às 7h45, 
quando elas chegavam para 
abrir o estabelecimento. Foram 
roubados malotes do local.
O comparsa da acusada, que 
responderá em liberdade por 
roubo qualifi cado, foi assassi-
nado em 21 de janeiro deste ano, 
no Jardim Paraíso. (Colaborou 
– Sarah BELLINE)

Na casa da suspeita foram apreendidas blusa, mochila e tênis, com as mesmas características das que usou 
no dia do crime, captadas pro câmeras nas ruas

O comparsa da 
acusada, que res-
ponderá em liber-
dade por roubo 
qualificado, foi 
assassinado 
em 21 de janeiro

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Pai bate na filha 
de 3 anos após 
brigar com a 
companheira de 16
Um dia após brigar com a com-
panheira, de 16 anos, um jovem, 
de 22 anos, foi até a casa da 
vítima, no Parque Industrial, 
em Rio Preto, na tarde des-
ta quarta-feira, 16, e agrediu 
a filha do casal, de 3 anos.
Segundo o boletim de ocorrên-
cia, na véspera da agressão a 
adolescente deu queixa contra o 
acusado na Delegacia de Defesa 
da Mulher (DDM) e se tran-
cou com a fi lha na residência.
Ontem, o suspeito, aparen-
temente embriagado, tentou 
entrar pelas portas, mas não 
conseguiu e subiu no telhado, 
de onde teve acesso ao imóvel.

Ao perceber que o com-
panheiro havia entrado, a 
adolescente saiu correndo 
pela porta da frente, sen-
do seguida pela criança, 
que acordou com o barulho.
Vendo a menina, o pai deu 
um tapa em sua cabeça e a 
arremessou ao chão. Com a 
queda, a garota bateu o rosto.
O agressor fugiu sem prestar 
qualquer socorro à fi lha, que 
foi levada pelos pms para a 
UPA Norte. A DDM rio-pre-
tense segue investigando o 
caso, registrado como lesão 
corporal.  (Colaborou – Sa-
rah BELLINE) 

Arma apreendida na casa do homem com numeração raspada

SEGUNDA A SEXTA

Procon vai ampliar 
horário de atendimento 
ao público até às 16h 

Procon de Rio Preto a partir 
da próxima segunda-feira, 21, 
irá ampliar o horário de aten-
dimento presencial ao público.
O Procon que está localizado 
na rua Silvia Jardim, 3604, 
Vila Santa Cruz, passará a 
atender de segunda a sex-
ta-feira das 9h às 16h. Atu-
almente o horário de aten-
dimento se encerra às 13h.
De acordo com o Diretor do 
Procon, Jean Dornelas, a me-
dida foi necessária para evi-
tar aglomerações e dar mais 
conforto aos atendidos pela 
fundação, especialmente ao 
pessoal da melhor idade. O 
diretor ainda destaca que a 

OPORTUNIDADE

Balcão de Empregos 
oferece 72 vagas 
para vendedor

medida só foi possível graças 
ao esforço da administração e 
treinamentos das equipes do 
Procon de Rio Preto.

O Balcão de Empregos de 
São José do Rio Preto desta 
quinta-feira (17) está ofere-
cendo 564 oportunidades de 
trabalho. As principais delas 
são: vendedor (72), revende-
dor (20), pintor (16), garçom 
(13), pedreiro (12), técnico 
de enfermagem (11), consul-
tor externo (11), operador 
de telemarketing (10), entre 
outras. Interessados podem 
consultar o site www.riopreto.
sp.gov.br/balcaoempregos, 
disponível gratuitamente para 
ser acessado via computa-
dores, tabletes e smartpho-
nes conectados à internet.
Quem preferir pode procu-

rar atendimento presencial 
no Balcão de Empregos no 
Poupatempo ou na Prefeitura 
Regional Norte. 

O Instituto Federal Câm-
pus Rio Preto está com ins-
crições abertas até o próximo 
dia 22 para 2.065 vagas dis-
tribuídas em 38 cursos para 
o primeiro semestre de 2022. 
Destes 13 serão com aulas 
presenciais com um total de 
295 vagas e os demais 25 cur-
sos EaD (Ensino a Distância) 
com um total de 1770 vagas.
Segundo Marcos Furini, diretor 
do Instituto, os cursos tão total-
mente gratuitos e as inscrições 
devem ser feitas pelo site do 
Instituto Federal: www.sjp.ifsp.
edu.br/cursos - os interessados 
deverão preencher o cadastro, 
escolher o curso desejado  e en-
viar a documentos  requisitados.

Aulas presenciais 
Serão ao todo 13 cursos 

presenciais que vão movi-

ATÉ DIA 22

Instituto Federal está 
com inscrições abertas

mentar pela primeira vez o 
Câmpus de Rio Preto, a ex-
pectativa é receber cerca de 
300 alunos na unidade que 
está pronta para receber os 
estudantes salientou o diretor 
da instituição educacional.
Em todos os cursos o único 
requisito e ter o ensino fun-
damental completo – não tem 
restrição nem de idade míni-
ma e ou máxima, basta ter o 
ensino fundamental completo.
A previsão que as aulas te-
nham inicio  na segunda 
quinzena do mês de março.
O diretor destaca não haverá 
seleção – e que caso haja um 
número maior de candidatos do 
que as vagas disponíveis serão 
será feito um sorteio. Os cursos 
são diversos, mas eles podem 
ser divididos em algumas áreas 
principais.

Mais três empresas rio-
-pretenses acabam de rece-
ber novos registros do SIM 
– Serviço de Inspeção Muni-
cipal, que certifica a confor-
midade do processamento de 
alimentos de origem animal 
com os parâmetros do SIF – 
Serviço de Inspeção Federal.
Um dos negócios certifi cados 
é o da empresa Tchemarão, 
que benefi cia camarões para 
comercialização de empa-
nados em supermercados, 
restaurantes e bares.A em-
presa de pescados tem capa-
cidade de produzir 200kg de 
camarões empanados por dia.
A outra empresa recém-con-
templada com o selo do SIM é 
a Seiva das Flores, que trabalha 
com produtos de apicultura, 
como mel, pólen e geleia real. 
Por dia, o volume de produ-

CERTIFICADO

Mais três empresas 
conquistam o SIM

ção é de 250kg de alimentos. 
Ao longo do processo para 
obtenção do certifi cado, uma 
unidade de beneficiamento 
foi construída para garantir 
segurança e qualidade aos 
produtos. Com isso, os empre-
sários esperam em breve co-
mercializar seus produtos via 
e-commerce para todo o país.
A terceira empresa certifi cada 
pelo SIM é a Queijo d’Casa, 
que se dedica à produção 
de queijo minas frescal, da 
criação de rebanho leiteiro 
ao produto fi nal. Seguindo o 
perfil das demais empresas, 
tem formação familiar e está 
no mercado há 15 anos. A 
Queijo d’Casa tem produção 
diária de 25kg de alimento.
Em janeiro deste ano, outras 
três empresas receberam os 
primeiros certifi cados. 

e foram captadas por câmeras 
de segurança da vizinhança.

Divulgação/Baep

CÂMARA DOS DEPUTADOS

Projeto que prevê volta 
de grávidas ao trabalho 
após vacina é aprovado

A Câmara dos Deputados 
aprovou nesta quarta-feira, 16, 
projeto que muda regras so-
bre o trabalho de gestantes du-
rante a pandemia, prevendo 
sua volta ao presencial após 
imunização. A proposta será 
enviada à sanção presidencial.
O plenário rejeitou emenda do 
Senado ao Projeto de Lei 2058/21, 
de autoria do deputado Tia-
go Dimas (Solidariedade-TO), 
que muda a Lei 14.151/21. Essa 
lei garantiu o afastamento da 
gestante do trabalho presen-
cial com remuneração integral 
durante a emergência de saúde 
pública do novo coronavírus.
De acordo com o substitutivo 

aprovadoo  afastamento será ga-
rantido apenas se a gestante não 
tenha ainda sido totalmente imu-
nizada. Hojé não há esse critério.

Apanhou
Um garoto, de 11 anos, 

apanhou de colegas na qua-
dra de uma escola, na Vila 
Anchieta, em Rio Preto. Sua 
mãe procurou a Central de 
Flagrantes, na noite desta 
quarta-feira, 16, para regis-
trar queixa.

Levou tiro
PM atendeu um chamado 

de disparos de arma de fogo 
na Vila Toninho. A vítima, de 
20 anos, foi encontrada no 
chão, com perfurações nas 
costas e no antebraço direito. 
A vítima se recusou apontar 
os autores

Policiais militares do Baep 
prenderam em fl agrante, por 
posse ilegal de arma, um mo-
rador do bairro Morada do Sol, 
em Rio Preto. A ocorrência 
foi registrada no Plantão, na 
noite desta quarta-feira, 16.
Segundo a PM, a guarnição foi 
recebida pelo suspeito, em sua 
residência. Ao ser interrogado, 
ele admitiu que guardava um 
revólver, calibre 38, com quatro 
munições. A arma, sem nume-

BAEP

PM prende homem 
com revólver em casa

ração e marca, foi apreendida.
Na sala da residência foi en-
contrado em cima de um bal-
cão R$ 1.050. O acusado ale-
gou que comprou o revólver 
há três meses, tendo pago R$ 
3 mil, para proteção pessoal..
O indiciado revelou que tem 
passagem pela polícia por trá-
fi co de drogas. Na delegacia, 
a prisão foi confirmada e o 
autuado levado para a carce-
ragem local. 

Divulgação/DEIC

DivulgaçãoDivulgaçãoDivulgação



O Centro de Atendimento 
Especializado na Saúde da Mu-
lher (Caesm) de Rio Preto reto-
mou nesta semana a realização 
dos exames de mamografia. O 
serviço da Prefeitura de Rio 
Preto, vinculado à Secretaria 
de Saúde, adquiriu um novo 
aparelho com tecnologia de 
ponta, que já está sendo utili-
zado pelas pacientes da rede. 
O investimento para aquisição 
do mamógrafo digital foi de R$ 

1.566.000, dos quais R$ 900 
mil são provenientes de emen-

ESPECIALIZADO

Centro da Mulher retoma 
exames de mamografia

da parlamentar da deputada fe-
deral Sâmia Bomfim e R$ 666 
mil de recursos municipais. 
Nesta quinta-feira, 17, o pre-
feito Edinho Araújo visitou o 
Caesm para conhecer o novo 
equipamento, acompanhado 
do secretário da Saúde Al-
denis Borim e da assessora 
da deputada Sâmia Bomfim, 
Jéssica Oliveira. Os vereadores 
Jean Charles e Odélio Chaves 
também estiveram no local. 
“Estou muito feliz de ver um 
aparelho como esse no nos-
so serviço. A população terá 
acesso a um equipamento de 
ponta, que fará a diferença na 
vida de quem precisa. Agradeço 
também a deputada Sâmia pela 
parceria”, afirmou o prefeito. 
Com o equipamento, o serviço 
passa a realizar 40 mamogra-
fias por dia, com possibilidade 
de ampliação. Além disso, o 
mamógrafo também possui 
tecnologia que permite a reali-
zação do exame de Estereota-
xia, que faz a biópsia do tecido 
mamário.

Relatório
A Secretaria de Saúde de 

Rio Preto atualizou nesta 
quinta-feira (17) os casos 
de Covid-19 no município. 
Foram confirmados mais 
2.100 casos, sendo 657 por 
exame PCR e 1.443 por 
TR antígeno. No total são 
130.176 casos, com uma mé-
dia móvel de 239 casos leves 
e cinco casos graves por dia. 
Também foram registrados 
mais 26 óbitos entre os 
dias 29/01 e 16/02. Desde 
o início da pandemia são 
2.983 mortes, com uma 
taxa de letalidade 2,3%. 
Considerando apenas 2022 
a letalidade está em 0,4%. 
A média móvel está em dois 
óbitos por dia.

Funfarme
O ministro da saúde, 

Marcelo Queiroga, anunciou 
mudanças nas secretarias 
da pasta. Dentre elas, foi 
que Maíra Botelha passa 
a comandar a Secretaria 
de Atenção Especializada 
à Saúde (SAES). A dire-
toria da Funfarme de Rio 
Preto, 2º maior produtor 
SUS do Brasil, avaliou de 
forma positiva a mudança. 
Na opinião de Jorge Fares, 
diretor-executivo da Fun-
farme, a SAES estará em 
mãos capacitadas durante 
a gestão da nova secretária, 
que tomou posse nesta quin-
ta-feira (17). “Aplaudimos 
a decisão do ministro por 
valorizar um quadro técnico, 
uma servidora do Ministé-
rio, com 21 anos de expe-
riência na Saúde Pública e 
eticamente comprometida.”

RIO PRETO

Janeiro tem mais chuva que os dois 
primeiros meses de 2021 juntos

Rio Preto registrou um 
janeiro com mais chuva acu-
mulado que os dois primeiros 
meses do ano passado juntos. 
Segundo a Defesa Civil, janei-
ro de 2022 cravou 365 milí-
metros de chuva, um aumen-
to de 35% comparado com 
os dois primeiros meses de  
2021 somados, quando em ja-
neiro choveu 137 mílimetros 
em fevereiro, 133 milímetros. 
Comparado com 2020, ano 
em que choveu mais que 
2021, janeiro de 2022 teve 
um aumento de 23%, quando 
choveu 296 milímetros. Já 
em relação a 2019, janeiro de 

2022 teve índice pluviométri-
co 44% maior do que os dois 
primeiros meses de 2019, 
sendo janeiro com 81 milí-
metros e fevereiro, com 173. 
A média do índice pluvio-
métrico dos últimos dez 
anos em Rio Preto é de 180 
milímetros para janeiro. 
Ou seja este ano o primei-
ro mês do ano ficou 103% 
acima da média histórica. 
De acordo com o site ‘Clima 
Tempo’, os fluxos de umidade 
vão migrar lentamente para 
as áreas mais ao sul do país. 
Por isso, a chuva deve ser fre-
quente e volumosa em grande 

parte dos estados.

Espelhos do lagos 
Os reservatórios de Rio Pre-
to, de acordo com o Semae 
(Serviço Municipal de Água e 
Esgoto), tiveram médias mí-
nimas parecidas em 2020 e 
2021, quando no Lago 1 foi 
registrado mínima de 19 cm em 
2020, contra 19,5 cm em 2021. 
Já em 2022 a média mínima che-
gou a 0,5 cm. O mesmo aconteceu 
com o Lago 3, quando em 2020 
registrou-se mínima de 7,5 cm e 
em 2021 foi registrado mínima 
de 6 cm. Em 2022 essa mínima 
atingiu até agora cerca de 4,5 cm. 

O investimento 
para aquisição do  
mamógrafo digital 
foi de R$ 1.566.000, 
dos quais R$ 900 
mil são provenien-
tes  de emenda 
parlamentar

Rio Preto registrou um janeiro com mais chuva acumulada que os dois primeiros meses do ano passado juntos.

O secretário de saúde de Rio 
Preto, Aldenis Borim, parti-
cipou nesta semana de uma 
entrevista no YouTube com 
o presidente da Associação 
Paulista de Medicina (APM) 
Regional de Rio Preto, Le-
andro Colturato. Durante a 
conversa, o secretário mani-
festou preocupação com rit-
mo de vacinação de 3ª dose 
contra Covid-19  na cidade. 
“A cobertura vacinal em pri-
meira e segunda dose nós 
já passamos de 100% nos 
adultos. O nosso grande pro-
blema hoje é a terceira dose, 
que estamos só com 56% 
de cobertura e com  120 mil 
pessoas que já poderiam 
e  não foram tomar a ter-
ceira dose”, afirmou Borim 
O secretário ainda contou que 
a pasta tem realizado diver-
sas estratégias para diminuir 
o número de faltosos, entre 
elas ampliar os horários de 
funcionamento dos pontos de 
vacinação, promover propa-
gandas, ligar para essas pes-
soas e ir até indústrias com 
grande volume de funcioná-
rios para oferecer a vacina. 
“Lembrando que depois de 4 
meses, quem tomou segunda 
dose tem uma imunidade de 
cerca de 20 a 25%. Se tomar 
para a terceira dose, vai para 
80% de imunidade, então ela 
é fundamental nesse momen-
to”, afirmou o secretário.

Cobertura vacinal

FALTA DA 3ª DOSE E CRIANÇAS SEM VACINA
SECRETÁRIO DA SAÚDE PREOCUPADO

Atualmente Rio Preto tem 
57% de cobertura vacinal em 
crianças de 5 a 11 anos, mas 
segundo o secretário o índi-
ce poderia ser maior se não 
fossem as fake news. Borim 
ressaltou que o município 
não teve nenhum caso de 
criança internada por con-
ta da vacina e que considera 
um crime deixar de imunizar 
os jovens. A pasta ainda pla-
neja fazer ações em parceira 
com a Educação nas escolas. 
“O negacionismo é ignorân-
cia científica. Ao me negar a 
ser vacinado, estou prejudi-
cando pessoas que convivem 
comigo. Agora, negar a uma 
criança, que não tem poder de 
decisão, o direito de ser imu-
nizada é um crime”, comen-
tou o secretário.
 
Pandemia e retomada
Ainda na entrevista, Borim 
afirmou falou sobre o aumen-
to de casos de Covid-19 no 
início de ano e destacou que 
a Saúde ampliou o serviço de 
telemedicina para casos le-

ves, abriu o Centro de Aten-
dimento na Swift para casos 
suspeitos e ampliou leitos no 
Fraternidade e na Santa Casa. 
“Tivemos um aumento de ca-
sos importante com o pico en-
tre o dia 11 de janeiro e o dia 
25. Nesse período chegamos 
a ter quase 2 mil casos posi-
tivos por dia. A partir do dia 
25 tivemos uma queda e no 
último dia 10 já estava pela 
metade. Estamos variando 
entre 500 a 800 casos po-

sitivos por dia”, comentou. 
Segundo o secretário, 70% 
das internações têm ocorri-
do em pacientes com mais 
de 70 anos. Borim ainda res-
saltou que nenhuma unidade 
de saúde foi fechada nessa 
onda para não prejudicar os 
pacientes não Covid, mas 
que a retomada será difícil. 
“A retomada vai ser tão difícil 
quanto a pandemia, pois exis-
te uma demanda reprimida 
que é grande. Mutirão é uma 

“Lembrando que depois de 4 meses, quem tomou segunda dose tem uma imunidade de cerca de 20 a 25%”, alerta Borim

possibilidade que pode existir 
no futuro, mas é muito caro, 
é tudo hora extra, fora do ho-
rário de trabalho. Esses muti-
rões a gente espera que tenha 
alguma verba especial para 
que possamos fazer. Até o fi-
nal de 2022 nós vamos sofrer 
muito, a população vai ter ca-
rência de exames e consultas 
em virtude desses dois anos 
de compressão do número 
de consultas eletivas”, expli-
cou o secretário de Saúde. 

3ª Dose

120 mil
PESSOAS  que já po-
deriam e  não foram 
tomar a terceira dose, 
segundo dados da se-
cretaria de Saúde
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A pasta tem reali-
zado diversas es-
tratégias para di-
minuir o número de 
faltosos, entre elas 
ampliar os horários 
de funcionamento 
dos pontos de va-
cinação, promover 
propagandas e ligar 
para essas pessoas

Andressa ZAFALON 
redacao@dhoje.com.br

CIDADES

Divulgação

Claudio Lahos

Divulgação



NA AREIA

OLÍMPIA PREPARA
JOGOS DE VERÃO

Já entrando no clima da 
12ª edição dos Jogos de Ve-
rão da Estância Turística de 
Olímpia, a secretaria de Es-
porte, Lazer e Juventude re-
alizou, na tarde dessa quar-
ta-feira (16), o sorteio das 
chaves de duplas e times que 
participarão da competição.
Previstos para iniciar no dia 

8 de março, os jogos contam 
com atletas inscritos em oito 
modalidades, disputadas no 
Ginásio de Esportes “Olyn-
tho Zambom”, com entrada 

aberta ao público. A abertura 
será a partir das 19 horas.
Os Jogos seguirão as chaves 
sorteadas e o cronograma 
elaborado pela secretaria. As 
modalidades de Beach Tennis 
(masculino e feminino) e de 
Biribol (masculino) serão de-
fi nidas e anunciadas em breve.
Todas as informações sobre 
os Jogos de Verão estão à 
disposição dos competido-
res na secretaria de Esporte, 
Lazer e Juventude, na Rua 
Orivaldo Cristófalo, n.º 39 
– Jardim Blanco ou no tele-
fone (17) 3280-4057 de se-
gunda a sexta, das 9h às 16h.
Os Jogos de verão 2022 reu-
nirão centenas de atletas e 
prometem agitar o público 

com várias novidades e en-
grandecer o esporte olimpien-
se, revelando novos talentos.

     Veja mais:
Futebol de Areia: 06 gru-

pos com 04 times, totali-
zando 24 times em disputa.
Futevôlei Misto: 02 gru-
pos com 05 duplas, totali-
zando 10 duplas inscritas.
Futevôlei Masculino: 04 
grupos com 04 duplas, 
tota l izando 16  duplas .
Vôlei de Praia Masculino: 
03 grupos com 3 e 4 du-
plas, totalizando 11 duplas.
Vôlei  de Praia Femini-
no: 04 grupos com 3 e 4 
duplas ,  tota l izando 13 
d u p l a s  p a r t i c i p a n t e s .

Os Jogos de verão 2022 
reunirão centenas de 
atletas e prometem 
agitar o público

da REDAÇÃO
redacao@dhoje.com.br

PAULISTÃO 2022

Corinthians vence e 
se isola na liderança
O Corinthians se isolou na 
liderança do Grupo A do 
Paulistão ao derrotar o São 
Bernardo por 3 a 0, na noi-
te desta quarta-feira (16), 
na Neo Química Arena, pela 
sétima rodada. Com o resul-
tado, o Corinthians chegou 
aos 13 pontos, contra sete 
de Água Santa e Guarani. A 
Inter de Limeira tem seis.
Apesar da derrota, o São 
Bernardo fi cou na primei-
ra posição do Grupo B, com 
11 pontos, na frente de São 
Paulo e Ferroviária com sete. 
Novorizontino tem dois.
O primeiro tempo foi bem 
equilibrado. O Corinthians 
não encontrou muito espaço, 
mas, mesmo assim, amea-
çou. Paulinho cabeceou para 
grande defesa do goleiro Jú-
nior Oliveira. Willian também 
tentou, porém, o São Berna-
do se fechou e acabou levan-
do o 0 a 0 para o intervalo.
No segundo tempo, o Corin-
thians largou na frente logo 

aos oito minutos. Giuliano 
deu ótimo passe para Ró-
ger Guedes, que dominou, 
invadiu a área e deu uma 
cavadinha para fazer 1 a 0.
O São Bernardo sentiu o gol e 
viu o Corinthians tomar conta 
da partida. Aos 22 minutos, 
Róger Guedes recebeu lindo 
passe de Renato Augusto e 
chutou rasteiro para ampliar.
O Corinthians continuou 
pressionando. Fábio San-
tos cruzou e a bola bateu na 
mão de Matheus Salustia-
no, pênalti. Willian bateu no 
canto direito e fez o terceiro. 
O São Bernardo enfi m ame-
açou com Gustavo Ramos, 
mas Cássio fez linda defe-
sa para confi rmar o triunfo.
Na próxima rodada, o Corin-
thians enfrenta o Botafogo 
no sábado (19), às 18h30, no 
estádio Santa Cruz, em Ribei-
rão Preto. No mesmo dia, às 
20h30, o São Bernardo pega o 
Ituano, no Primeiro de Maio, 
em São Bernardo do Campo.

TELONA CIDADE NORTE

“Uncharted: Fora do Mapa” 
chega aos cinemas

Os cinemas de Rio Preto 
recebem nesta semana a es-
treia de “Uncharted: Fora do 
Mapa”. O fi lme é baseado em 
uma das séries de videogame 
mais vendidas e aclamadas 
pela crítica. O longa funciona 
como um prequela dos aconte-
cimentos dos jogos, mostrando 
o jovem explorador Nate Drake 
(Tom Holland) em sua primeira 
aventura de caça ao tesouro.
Outra novidade é a estreia da 
animação “Coração de Fogo”, 
que conta a história de uma 
adolescente que sonha em 
ser bombeira e decide aju-

dar o pai a desmascarar um 
misterioso incendiário que 
tem aterrorizado a cidade.
Também chegou aos cinemas 
o filme nacional “A Jaula”. 
Nele, um ladrão tenta roubar 
o carro de um médico rico, 
mas acaba fi cando preso den-
tro do automóvel. Logo ele 
descobre que na verdade caiu 
em uma armadilha feita pelo 

De 18 a 20 de fevereiro a 
entrada principal do Shopping 
Cidade Norte será palco da 1ª 
edição da “Feira de Artesana-
tos, Flores e Sabores”. O even-
to, em parceria com a MPCOM 
Eventos, reunirá 16 artesãos de 
Rio Preto e região com produ-
tos diversos entre: tapetes em 
tear, bonecas de pano, produ-
tos esotéricos, fi ltro do sono, 
pedras energéticas, aromati-
zadores, água de passar, artes 
em macramé, panos de prato 
bordados, linha bebê, cache-
pot em madeira, mesa posta, 
bolsas em crochê, entre outros.
Segundo a organização do 
evento, os visitantes encontra-
rão diversas peças e presentes 
a preços acessíveis. O visitante 
poderá se deliciar também com 
sabores que vão do tradicional 
queijo e requeijão da Serra da 
Canastra, passando pela pi-
poca gourmet, palha italiana, 
torrone de damasco, pão de 
mel artesanal, a doces árabes.
As fl ores também são desta-
que durante os três dias de 

evento. Serão comercializadas 
espécies diferentes entre or-
quídeas, suculentas, samam-
baias e folhagens a preços 
promocionais. Para Deolanda 
Rodrigues, do Orquidário Rio 
Preto, participar de um evento 
no Shopping Cidade Norte 
vem de encontro ao planeja-
mento de marketing 2022.
“Queremos estar cada vez mais 
próximo das pessoas que culti-
vam orquídeas e estar em um 

Shopping recebe Feira de 
Artesanatos e Flores

ESPORTES
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Mais uma dívida
Justiça condena Corinthians a pagar 
R$ 1 milhão por dívida relacionada 
a Àngel Romero

Copa do Mundo
Fifa estuda ampliar lista com 26 
jogadores convocados para a Copa do 
Mundo 

Justiça condena Corinthians a pagar 

Elaine Morília
Gerente de Marketing

“Estamos felizes 
em sediar esta 
feira que reunirá 
tantos talentos, 
seja na gastro-
nomia ou no 
artesanato.

Previstos para 
iniciar no dia 8 de 
março, os jogos 
contam com atle-
tas inscritos em 
oito modalidades, 
disputadas

shopping é sempre uma aproxi-
mação maior”, disse Deolanda, 
que comercializará orquídeas 
da espécie Denphal a R$ 9,90.
 

Feira Artesanatos
“Feira de Artesanatos, Flo-

res e Sabores” é um even-
to que promove o desenvol-
vimento do setor cultural, 
artístico e gastronômico de 
Rio Preto, valorizando a 
mão-de-obra dos artesãos.

Divulgação

“Licorice Pizza” é 
mais um filme a 
chegar nos cinemas 
nesta semana e 
retrata o romance 
entre Alana Kane e 
Gary Valentine

médico, que após sofrer vá-
rios roubos decidiu se vingar.
“Licorice Pizza” é mais um 
filme a chegar nos cinemas 
nesta semana e retrata o ro-
mance entre Alana Kane e 
Gary Valentine se apaixonan-
do no Vale do São Francisco. 
Mas há um detalhe, ela é 10 
anos mais velha do que ele.
Outros fi lmes seguem em cartaz.

Divulgação

Mauro Orita

Divulgação
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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

 
DEPARTAMENTO DE PESSOAL 

EXTRATO DE PORTARIAS                                                                       
 

PORTARIA Nº 6896 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2022 
CONCEDE ao servidor THIAGO CESAR ZATI, ocupante do cargo efetivo de Editor de VT/Operador 
de Caracteres, Referência CM-2D, o AUXÍLIO NATALIDADE – Filhos Gêmeos, disposto nos Artigos 
139 a 142 da Lei Complementar Municipal nº 05/90. Surtindo os efeitos a partir de 27 de janeiro 
de 2022. 
 
PORTARIA Nº 6897, DE 17 DE FEVEREIRO DE 2022. 
DESIGNA o servidor DAVID AYMAR RONCONI BRUNO – Agente Legislativo, para exercer, 
concomitantemente às suas funções, às relativas ao cargo de Diretor-Geral, nos períodos de 21 a 
25 de fevereiro e de 07 a 11 de março de 2022, devido ausência por férias do servidor Jorge 
Gimenez Berruezo, titular do cargo. 

 
VER. PEDRO ROBERTO GOMES 
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
 

 GOVERNO DE MONTE APRAZÍVEL-SP
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL: 12/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 16/2022
REGISTRO DE PREÇOS: 05/2022
OBJETO: Aquisição de tintas, massas, acessórios e materiais para pintura.
Data da realização da Sessão Pública: 17/03/2022
Horário: 09h30min.
Local da Abertura dos envelopes: Prefeitura de Monte Aprazível - Setor 
Municipal de Licitação, localizado na Praça São João, 117, Centro.
O edital na integra deverá ser acessado através do site www.monteaprazi-
vel.sp.gov.br
Fundamentação legal: Leis Federais: 8.666/93 e 10.520/02.
Monte Aprazível, 17 de fevereiro de 2022.

Marcio Luiz Miguel – Prefeito Municipal.
Diego Santos Rossini – Pregoeiro Oficial.

EDITAIS DE PROCLAMAS – Silvio Augusto Pellegrini de Oliveira, Oficial do 
3º Cartório de Registro Civil Pessoas Naturais de São José Rio Preto, SP, 
faz saber que pretendem casar, apresentando os documentos exigidos pelo 
art. 1525 do Cód. Civil, os pretendentes:
RAFAEL REIS FERNANDES e DANIELA APARECIDA DIAS DA SILVA, 
sendo ELE filho de BENEDITO APARECIDO FERNANDES e de MARIA DE 
LOURDES REIS e ELA filha de HAMILTON GONÇALVES DA SILVA e de 

TEREZINHA MARIA DAS DA SILVA;
MESSIAS DANIEL THOMAZ DE AQUINO e ROSIANE RODRIGUES 
GÁIA, sendo ELE filho de DORIVAL THOMAZ DE AQUINO e de ROSILE-
NE FERNANDES DE AQUINO e ELA filha de SANDRO RODRIGUES GÁIA 
e de NILZABETE APARECIDA PEREIRA;
WESLEY BENTO e CLARA AMARO DE PAULA, sendo ELE filho de 
WILSON DA SILVA BENTO e de MARIA CRISTINA FUZINELLI BENTO e 
ELA filha de FABIO MARTINS DE PAULA e de ERIKA RIBEIRO AMARO 
DE PAULA;
; brasileiros, residentes neste 3º subdistrito. Se alguém souber de algum 
impedimento, oponha-o em Cartório (R. São Paulo, 2200 – Tel: 3202-9090). 
17/02/2022.
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SOCIAL LUI
WALDNER

VISITA ILUSTRE I
Embora os profissionais do GSI- Gabinete de Segurança 
Institucional da Presidência da República, só cheguem a 
Rio Preto na próxima segunda-feira, dia 21,para preparar o 
roteiro da visita do presidente Jair Messias Bolsonaro e do 
ministro da Infraestrutura,Tarcísio de Freitas,na quinta-fei-
ra, dia 24, os organizadores da vinda deles à nossa cidade, 
tentam conseguir ainda hoje o roteiro, principalmente por-
que precisam de tempo hábil para organizar o almoço para 
400 pessoas.

VISITA ILUSTRE II 
A princípio, a agenda está assim estabelecida,carente de 
confirmação:a comitiva desembarca no nosso aeroporto 
pela manhã, ainda sem hora definida e segue para o Recin-
to de Exposições- na avenida em frente ao Ceasa- de onde 
será iniciada a motociata rumo à BR-153, oportunidade em 
que o trecho urbano daquele rodovia será inaugurado.Após 
o passeio, retornam todos ao recinto de Exposições e de um 
caminhão-palanque o presidente fará um pronunciamento.
De lá, seguem todos para um almoço no Hospital Bezerra de 
Menezes. Após o qual, o presidente retorna a Brasilia .

BOA MÚSICA
O Automóvel Clube acena com ótimas atrações para este 
finde. Os Inimigos do Ritmo prometem por fogo na escorva 
animando a noite de hoje no bar Aperitivo. Amanhã, na hora 
do almoço, o eletrizante Ed Carlos. E Anizinho lota a pista da 
boate na noite de sábado. Domingo é a vez do instrumen-
tista Maurício

AFE!
A idiotia de certas pessoas, às vezes ultrapassa os limites. 
Comentários nos corredores do fórum,dão conta que um 
movimento sórdido e tosco demais,que vai contra os princí-
pios da própria classe dos advogados, começa a ganhar ca-
pilaridade nos escritórios.Numa ação maquiavélica, cínica e 
corporativista, um abaixo assinado está correndo entre os 
profissionais- que não têm apreço à sua própria biografia-, 
para que, num descaso com a Constituição e com os Direitos 
Humanos, não aceitem defender o rio-pretense que matou 
o advogado Celso Wanzo com um soco.Leitura primária e 
tacanha,que demonstra o nível de certos advogados,sem 
dúvida.Compete à OAB a rejeição a esse tipo de desaforo 
nas franjas da sociedade, que provocam uma metástase na 
saúde da Lei.Fosse assim, traficantes, políticos corruptos e 
assassinos não teriam direito a defesa. 

NOVO VIZOO
Ao festejar seu 19º aniversário, o Jornal DHoje brindou 
seus leitores com uma nova e bonita diagramação,que 
mereceu muitos e muitos aplausos. Elogio em boca pró-
pria, dizem,é vitupério, mas não dá para deixar de cumpri-
mentar os nossos diretores Edson Paz e Edicléia Batista 
pela iniciativa.

ANIVERSÁRIOS
Esses, os aniversarian-
tes da semana: 18, sex-
ta-feira: Dia da Indústria, 
aniversário de Bady Bas-
sitt, Primeira Dama Maria 
Elza Mori Coelho Araújo 
,Bruna Teixeira Leite Cury, 
Cristiane Torloni, Eduardo 
Maluf, Everaldo Alves Na-
zareth Júnior,John Travol-
ta,Yoko Ono.19, sábado: 
Dia do Esportista, nasceu 
Nicolau Copérnico, Ângela 
Martinelli Trabulsi, Cristi-
na Mussi, Ludmila Casseb, 
Príncipe Andrew, da Ingla-
terra, Catarina Bassitt. 20, 
domingo:secretário muni-
cipal da Saúde,Aldenis Bo-
rin,Cindy Crawford,Délcio 
Gonçalves da Silva, José 
Rubens Vellasco, Lucio 
Yamaguchi Dobbert,Lu-
demberg Teixeira Góes, 
Rogério Augusto Canniz-
za,Robert Altman, Ivana 
Trump.21, segunda-feira: 
fotógrafo Eduardo Pen-
na,José Eduardo (Zelão) 
Cury Megid Junior, Sônia 
Assaf, Maria José Romão 
Roza João Vicente Aiello 
Neto, José Roberto Ar-
duim, Mauro Carlos Lerro 
Rodrigues Filho, Eduardo 
Carlessi,Wagner Luiz Gia-
nini.Nasceram a cantora 
Nina Simone, o estilista 
francês Hubert de Given-
chy e o compositor Fran-
cisco Manoel da Silva. 22, 
terça-feira:1810 - nas-
ceu na Polônia, Frédéric 
Chopin, nasceram George 
Washington, o cineasta 
espanhol Luis Buñuel, o 
piloto Nikki Lauda, Ara-
cy Balabanian, Lilia Maria 
Navarro da Cruz, Maria 
Theresa Guimarães, Paulo 
Carneiro da Costa Filho.23, 
quarta-feira: Dia do Ro-
tariano,1685 - nasceu na 
Alemanha Friedrick Haen-
del, Guilherme Pedroso, 
Hélia Mara Cherubini dos 
Santos, Marco Miceli,Tha-
ís Helena Cherubini Peres. 
Nasceu o ator Peter Fon-
da.24, quinta-feira: José 
Mário Gandolfo, Mário 
Prata, Nilda Rosa Bonaz-
zi, Wilson Soubhia Junior, 
Dudu Pacheco, o composi-
tor Michel Legrand, o pilo-
to Alain Prost.

CHURRASCO
O evento “Quarta de Quin-
ta” que uma vez por mês 
se reúne no salão social do 
condomínio Quinta do Gol-
fe, organizado por Juliano 
Guerta, tem programa para 
a próxima quarta-feira, dia 
23.O dono do Bar do Paulo 
que funcionou na Redento-
ra durante muitos anos, é 
quem assinará o churrasco 
que será servido.

RUMO AO PALÁCIO I
O Ministro Tarcisio de Frei-
tas, pré-candidato ao go-
verno de São Paulo, que 
chega a Rio Preto na pró-
xima quarta-feira,dia 23, 
para falar a empresários na 
Lide, deverá se reunir com 
políticos de Rio Preto e re-
gião, após o encontro.

RUMO AO PALÁCIO II 
Uma festaça está sendo pre-
parada para o dia 17 de março 
pela União Brasil, sob a coor-
denação de Geninho Giuliano, 
secretário-geral do partido 
no Estado, para anunciar seu 
apoio à candidatura de Ro-
drigo Garcia. 

CAMPEÃO 
Adaciria Elias festeja. Seu 
neto,Enzo Elias, com ape-
nas 20 anos de idade, está 
fazendo história no Stock 
Car,por ter sido o mais jovem 
piloto a ganhar uma corrida 
da categoria, no final de se-
mana em Interlagos.

Estimulados pelo talento que seu filho Tuquinho está demonstrando nas quadras de 
tênis, Paulo Emilio e Livia Costantini Marques foram leva-lo para assistir ao Rio Open 
a convite da Rolex.

A bonita Laura, de 9 anos  e seu cachorrinho Cristal. Ela é 
filha de João Bayeux e de Marina Beolchi Lima Bayeux.

Angelina, filha de Leandro e de Patrízia Bonfá Martuc-
ci  Dalle Mule, que mora em Darien,Connecticut, nos 
Estados Unidos, participa das competições dos Jogos de 
Inverno e da equipe de socorro em sky.

O vice-governador Rodrigo Garcia e sua mulher, Lucia-
na Martin Garcia. Em março ele deverá ter lançada sua 
candidatura ao Governo de São Paulo. 

TURNÊ
Edson e Hudson,dupla de 
Limeira e Gian e Giovanni,de 
Franca, que haviam se se-
parado,voltaram a se juntar  
e estão iniciando a turnê de 
“Boate Azul”, com 30 shows 
reunindo clássicos da mú-
sica sertaneja.Rio Preto 
está sendo programada 
para integrar o roteiro.

FESTA JUNINA
O Grupo Meeding Fun – 
leia-se Victor Miranda, Fa-
brício Assumpção e Arthur 
Ribeiro, realiza dia 18 de 
junho uma festa junina no 
antigo Buffet Manoel Car-
los, com show da dupla 
Diego e Arnaldo.

ADIADO I
A festa dos 70 anos de Sônia Maria Menezes Martinez, espo-
sa do pecuarista Julinho Martinez, que estava marcada para 
acontecer dia 26 de janeiro último e foi adiada por causa da 
pandemia, reunindo em torno de 150 convidados, tem nova 
data. A aniversariante quer reunir seus convidados para uma 
festa na mesma data,26 de janeiro, mas em 2023.

ADIADO II 
O cruzeiro de Roberto Carlos  que estava marcado para acon-
tecer entre os dias 11 e 15 de março no navio MSC Preziosa,foi 
adiado em função da pandemia.O Projeto Emoções em Alto 
Mar 2022 foi transferido para a próxima temporada de cru-
zeiros, que acontece entre novembro e março de 2023.

LUTO I 
A cultura brasileira está de luto.Morreu, nesta madrugada, 
o cineasta, cronista e jornalista Arnaldo Jabor, aos 81 anos.
Ele estava internado no Hospital Sirio-Libanês, em São Pau-
lo, desde o dia 17 de dezembro, depois de sofrer um acidente 
vascular cerebral. A família informou que a causa da morte 
foram complicações do AVC.

 LUTO II 
Nascido em 12 de dezembro de 1940 no Rocha, bairro da Zona 
Norte carioca, Arnaldo Jabor era filho de um oficial da Aero-
náutica e uma dona de casa.Em mais de 50 anos de carreira, 
Jabor percorreu entre o cinema, o jornal, a TV e o rádio, ora 
tratando de política, ora contando uma história da juventude 
— ou unindo os dois como um malabarista. Em seus filmes e 
textos, procurava observar a sociedade brasileira, compreen-
der seus paradoxos e criticar suas hipocrisias.

LUTO III
Nos anos 1970, Jabor tornou-se um dos mais bem-sucedidos 
diretores do país com filmes como “Toda nudez será casti-
gada” (1973), que conquistou o Urso de Prata no Festival de 
Berlim e foi o primeiro vencedor do Festival de Cinema de Gra-
mado. Adaptado da obra teatral homônima de seu amigo Nel-
son Rodrigues, o drama acompanha um conturbado triângulo 
amoroso (às escondidas) entre um viúvo, sua amante e seu 
próprio filho.Sucesso dentro e fora do país, Jabor concorreu 
duas vezes à Palma de Ouro do Festival de Cannes: com “Pin-
dorama” (1970) e “Eu sei que vou te amar” (1986). Este último 
rendeu ainda a Fernanda Torres, aos 20 anos, o prêmio de me-
lhor atriz — foi a primeira brasileira a conquistar a honraria no 
evento francês.


