
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO-SP - SÁBADO - 19 FEVEREIRO DE 2022 - ANO XVIII - Nº 5.491 - R$ 1,50

DIRETOR-PRESIDENTE: EDSON PAZ

CHÁCARAS
SEM ÔNIBUS
Prefeito Edinho vetou lei que 
autorizava parada de ônibus em 
loteamentos de chácaras de Rio 
Preto. POLÍTICA  P.3

VISITA DIA 24 EM RIO PRETO

PREFEITURA

Gastos com 
Covid chegam 
a R$ 6,9 mi 
em janeiro
Em Rio Preto, apenas no 
mês de janeiro, foram gas-
tos R$ 6,9 milhões com 
ações de combate à Covid. 
No primeiro mês de 2022, 
o montante de repasse fe-
deral para o munícipio é de 
R$ 1,7 milhão. Até janeiro 
deste ano a receita total 
acumulada pela Prefeitura 
para ações de enfrenta-
mento ao novo coronavírus 
acumulava R$ 181 milhões.   
POLÍTICA  P.3

PAULITSTÃO

Mirassol joga fora

O técnico Eduardo Bap-
tista elogiou a postura 
do Mirassol na vitória 
por 3 a 2 contra o Santos 
nesta quinta-feira (17) 
no Maião. Foi a primeira 
vez que o Leão derrotou 
o alvinegro da baixada.  
Agora o Mirassol se pre-
para para enfrentar o 
Água Santa em Diadema 

no domingo (20). Será o 
terceiro fim de semana 
seguido que a equipe 
atuará às 11h. O Leão é o 
vice-líder do grupo C com 
12 pontos, um atrás do 
Palmeiras e apenas um a 
frente de Ituano e Bota-
fogo. sendo esse o grupo 
mais disputado do Paulis-
tão.  ESPORTES  P.6

POLÍCIA

PM conhece 
vigarista em 
igreja e perde 
R$ 78 mil
Um policial militar, de 29 
anos, compareceu na Cen-
tral de Flagrantes de Rio 
Preto para registrar queixa 
de estelionato. Ele teve 
prejuízo de R$ 78,8 mil.. 
CIDADES   P.4

A TIROS

Presidência contata prefeitura 
e prepara vinda de Bolsonaro
Secretaria de Governo pede informações à prefeitura; ainda não confirmado oficialmente presidente deve vir.    POLÍTICA  P.3

INSCRIÇÕES

Educação vai 
contratar 
estagiários 
de Pedagogia
CIDADES  P.4

VACINAÇÃO

Servente é 
executado 
em casa de 
prostituição
Dois desconhecidos, usan-
do capacetes e armados 
com revólveres, atiraram 
e mataram um servente, 
de 22 anos, em uma casa 
de prostituição, no Jardim 
Paraíso.    CIDADES P.4

Dois postos abrem hoje
O público poderá receber a primeira, segunda ou terceira 
dose nas seguintes UBS: Estoril  e Solo Sagrado. O horário 
da vacinação será das 9h às 17h. CIDADES P.4

Cláudio LAHOS

Marcos Freitas

Divulgação

De acordo com a con-
venção coletiva realiza-
da anualmente, o Sin-
comércio (Sindicato do 
Comércio Varejista de 
Rio Preto) definiu os 
horários de funciona-
mento das lojas do cal-
çadão e dos shoppings 
para o carnaval de 2022.
No dia 28 de fevereiro, 
que cai em uma segunda-
-feira antecedendo a ter-
ça de carnaval, as lojas do 
calçadão e bairros funcio-
narão em horário normal, 
ou seja, das 8h20 às 18h. 
CIDADES Pág.5

ARARAQUARA

Município 
indenizará 
mulher presa 
em lockdown
A mulher que caminhava 
pela Praça dos Advogados, 
na cidade de Araraquara, 
quando foi abordada por 
guardas civis municipais, 
que lhe deram voz de prisão 
por descumprir decreto que 
proibia o acesso a locais 
públicos como medida de 
contenção do coronavírus 
vai receber indenização da 
Justiça. O caso ocorreu em 
abril de 2020
POLÍTICA  P.3

TRANSPORTE

Trânsito diz 
que vai abrir 
mais linhas 
de ônibus
POLÍTICA  P.3
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O termo termografi a vem do grego θερμό (thermo), que sig-
nifi ca calor; e γραφία (grafi a), que signifi ca escrita. Trata-se 
de uma técnica de registro gráfi co das temperaturas de di-
versos pontos do corpo por detecção da radiação infraver-
melha por ele emitida.
A captação da imagem termográfi ca do  corpo é capaz de 
detectar a causa da dor! É um procedimento não invasivo 
e indolor, a foto é capturada por uma câmera especial que 
mapeia todo o corpo conforme a quantidade de calor emiti-
da por cada região, ou seja, qualquer alteração no equilíbrio 
térmico do corpo é um sinal de que há algo errado. Este exa-
me é aplicado no tratamento e monitoramento da dor .
Ao contrário de outros métodos de diagnóstico de imagem, a 
termografi a é um exame funcional e não anatômico
que registra as mudanças de temperatura provocadas por 
desequilíbrios corporais.
Uma das funções da termografi a é guiar tratamentos, ou seja 
indicar o local preciso onde a intervenção deve ocorrer, com 
isso pode ser diminuido  a margem de erro e aumentar a 
precisão e  o sucesso do tratamento.
 Indicaçōes:
Avaliação funcional do sistema neurovegetativo simpático
Distúrbios infl amatórios, imunológicos, hormonais
Síndromes dolorosas toraco-abdominais viscerais
Ulceração em pé diabético ou úlceras de escaras
Neuropatias periféricas e centrais
Distúrbios microvasculares do corpo humano
Dores miofasciais, neurológicas
Lombocervicobraquialgias
Reperfusão de órgãos transplantados como: rins, coração, 
fígado
Mapeamento da atividade vasomotora em síndromes dolo-
rosas
Avaliação e monitorização de lesão de tecidos moles: cotove-
lo de tenista, síndrome do túnel do carpo, miopatias, pontos 
gatilho, compressão de raízes nervosas
Testes de drogas anti-infl amatórias e vasoativas
Acompanhamento da evolução dos pés de diabéticos
Lesão do esporte e do trabalho LERDORT
Distúrbio de ATM
Diferenciação das síndromes dolorosas complexas
Síndrome dolorosa complexa regional
Distrofi a simpático refl exa
Síndrome fi bromiálgica
Diferenciação entre fi bromialgia e síndrome miofascial
Síndromes Miofasciais (dores musculares lombares
Síndromes Miofasciais (dores musculares lombares, toráci-
cas, cervicais, dos braços, antebraços, coxas, pernas e om-
bros)
Neuropatias periféricas (Polineuropatia diabética, Síndro-
me do Túnel do Carpo, Neuropatias traumáticas, Neuropa-
tias pós-herpéticas e Síndrome Complexa de Dor Regional)
Radiculopatias (Hérnia de disco lombar e cervical)
Tendinopatias
Dores pós Acidente Vascular Cerebral (AVC)
Investigação de Cefaléias (Dores de cabeça)
Artrites, Tendinites, Bursites e Fascites Plantares
Como podemos ler , a termoterapia é um exame simples , 
fácil e rápido , podendo ser realizado no consultório e com 
isso ajudar a melhorar e aprimorar as técnicas aplicadas ao 
diversos  tratamentos .

“
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O ministro da Defesa 
russo informou nesta se-
mana que algumas unida-
des militares estão deixan-
do suas posições perto da 
Ucrânia. A notícia mostrou 
que a esperança de uma 
solução diplomática para 
a crise não está perdida. 
No entanto, não podemos 
fechar os olhos para uma 
possível nova tensão no 
futuro. A situação continua 
frágil.

A preocupação com a 
fronteira da Ucrânia com 
a Rússia já acontece desde 
2014, quando eu era depu-
tada no parlamento italia-
no. Na época, como mem-
bro da Comissão de Relação 
Exteriores, tratamos por di-
versas vezes deste confl ito, 
sempre seguindo as diretri-
zes da União Europeia, que 
é de neutralizar qualquer 
embate e buscar a paz. Uma 
postura justifi cada pelo his-
tórico de ataques na região 
e que vem surtindo efeito 
desde a 2ª Guerra Mundial.

Apesar dos inúmeros 
debates, nunca houve uma 
solução para a situação. 
Pelo contrário, ela foi ape-
nas crescendo ao longo 
dos anos até chegar neste 
ponto de ameaça de uma 
nova guerra. Afi nal, o perfi l 
agressivo de Putin não é 
de hoje. O grande receio 
de toda a comunidade in-
ternacional é -- e sempre 
foi -- confi ar na palavra do 
presidente russo.

Por outro lado, não é a 
primeira vez neste confl ito 
que a Rússia recua, o que 
nos prova que a diplomacia 
tem muito peso sim, princi-
palmente quando falamos 
de UE, uma união econô-
mica e política com muita 
força e autoridade junto aos 
órgãos internacionais.

Neste contexto, todo o 
mundo sai ganhando, in-
clusive o Brasil, que em uma 
possível invasão da Rússia 
na Ucrânia sentiria o im-
pacto na economia interna. 
Hoje, podemos dizer que a 
diplomacia está um passo 
na frente, mas os esforços 
diplomáticos para evitar um 
confl ito maior continuam. 
Podemos seguir com um 
otimismo cauteloso.

*Renata Bueno é ad-
vogada internacionalis-
ta e política brasileira. 
Foi eleita vereadora de 
Curitiba (PR) pelo Cida-
dania no ano de 2009 e, 
mais tarde, entre 2013 
e 2018, atuou como de-
putada do Parlamento 
da República Italiana 
pela União Sul-Ameri-
cana dos Emigrantes 
Italianos.

O papel da União 
Europeia na

diplomacia global

Já é possível visualizar a dor através 
de um exame chamado termografia 

Ainda hoje, muitas pes-
soas têm dúvidas sobre a 
obrigatoriedade de pagar taxa 
condominial com o imóvel 
vazio. O conceito de viver 
em condomínio foi criado 
para oferecer grandes bene-
fícios a um custo mais baixo 
por pessoas. Exemplo é a 
comodidade de usufruir de 
uma piscina, que em uma 
casa, nem sempre é possível 
se ter, por se tratar de um 
item de laser caro, tanto para 
construir, como para realizar 
a manutenção preventiva e 
limpeza semanal. Já em um 
condomínio isso se torna vi-
ável, pois este custo é rateado 
entre vários moradores, onde 
todos podem utiliza-la pagan-
do apenas um valor mínimo 
junto a sua taxa condominial.

Podemos usar este exem-
plo para vários outros itens 
das áreas de lazer, como Sobre João Xavier: Síndico profi ssional, especialis-

ta em gestão condominial, especialista em implanta-
ção de novos condomínios. Administrador de empre-
sas, sócio diretor da ATMA Consultoria Imobiliária, 
possui larga experiência em sistemas condominiais, 
e tecnologia voltada para segurança de condomínios. 
Membro do Conselho de Administração do estado de 
São Paulo (CRA-6-001410), atuou como palestrante em 
várias administradoras de condomínios em São Paulo.

Dra Silvia Batista , fi sioterapeuta , prof de edu-
cação física , empresaria da saúde , mestranda in-
ternacional em nutrição .Gestora do projeto Escola 
da vida natural e automasagem 3D Nano .Contato : 
fi sioterapiasilvia@hotmail.com

ARTIGO

Michela Barcelos, gerente de imunização de Rio Preto

Ricardo Ismael, vice-presidente do Sincomércio

Apartamentos
vazios pagam
condomínio?

quadra de futebol, basque-
te, vôlei, playground para 
as crianças, salão de festas 
e churrasqueira. Imagine o 
tamanho da casa e o custo 
para construir e manter to-
dos esses ambientes? Em um 
condomínio, o morador tem 
acesso a todos eles e ainda 
mais, como a segurança, 
portaria e câmeras vigiando 
24h por dia. Portanto, todos 
os proprietários de unidades 

em um condomínio devem 
corroborar para o pagamento 
das despesas, sendo mora-
dores ou investidores. Esta 
regra também vale para as 
unidades de estoque das 
construtoras. Enquanto as 
unidades não são vendidas, 
a construtora detém a pro-
priedade deste imóvel e tem 
o dever de dividir as despesas 
mensais junto aos demais 
proprietários.

Os proprietários de imó-
veis, ocupados ou desocupa-
dos, quando não pagam suas 
contas de condomínio em dia, 
estão sujeitos a penalidades 
como multas e dependendo 
do número de parcelas em 
atraso e do valor da dívida, 

“Enquanto as uni-
dades não são ven-
didas, a construtora 
detém a proprieda-
de deste imóvel e 
tem o dever de divi-
dir as despesas men-
sais junto aos de-
mais proprietários”

podem até perder o imóvel. 
Em casos mais severos, a ad-
ministração do condomínio 
pode acionar juridicamente 
o proprietário do imóvel e 
pleitear as autoridades a ven-
da/leilão deste imóvel para 
pagamento da dívida.

Uma coisa é certa, o con-
domínio nunca perde. Pode 
até demorar anos, mas um dia 
o condomínio recebe todos os 
atrasados, e aí cabe a massa 
condominial definir qual o 
destino deste recurso, como 
devolver os proprietários que 
pagaram ao longo do período 
as contas por este inadim-
plente, ou até direcionar esta 
verba para melhorias no pró-
prio condomínio.
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Ainda hoje, muitas pes-
soas têm dúvidas sobre a 
obrigatoriedade de pagar taxa 
condominial com o imóvel 
vazio. O conceito de viver 
em condomínio foi criado 
para oferecer grandes bene-
fícios a um custo mais baixo 
por pessoas. Exemplo é a 
comodidade de usufruir de 
uma piscina, que em uma 
casa, nem sempre é possível 
se ter, por se tratar de um 
item de laser caro, tanto para 
construir, como para realizar 
a manutenção preventiva e 
limpeza semanal. Já em um 
condomínio isso se torna vi-
ável, pois este custo é rateado 
entre vários moradores, onde 
todos podem utiliza-la pagan-
do apenas um valor mínimo 
junto a sua taxa condominial.

Já é possível visualizar a dor através Já é possível visualizar a dor através 
de um exame chamado termografia Podemos usar este exem-

Dra Silvia Batista , fi sioterapeuta , prof de edu-
cação física , empresaria da saúde , mestranda in-
ternacional em nutrição .Gestora do projeto Escola 
da vida natural e automasagem 3D Nano .Contato : 
fi sioterapiasilvia@hotmail.com

ARTIGO

Apartamentos
vazios pagam
condomínio?

     O objetivo da Secretaria de Saúde é ampliar o ho-
rário da vacinação para que as pessoas que têm di-
ficuldade de se deslocar nos dias habituais possam 

colocar em dia a carteira de vacinação

   Geralmente a segunda-feira que antecede o carnaval é um dia bom de ven-
das, já que muitos moradores de cidades vizinhas vêm à Rio Preto e acabam 
fomentando o comércio local, no entanto, ainda vivemos uma incerteza. Cla-

ro, as expectativas são sempre positivas, porém, com os pés no chão
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Política Visita oficial
O presidente Jair Bolsonaro  agradeceu 
ao presidente russo, Vladimir Putin, 
por apoiar a soberania brasileira

Comércio exterior
Commodities tiveram participação de 
63% no valor total exportado pelo país 
em janeiro. China mantém liderança 

Informações apuradas pelo 
Dhoje Interior dão conta de 
que está confirmada a visita 
do presidente Jair Bolsonaro 
(PL) a Rio Preto na próxima 
quinta-feira, 24, para inaugu-
ração da duplicação dos 18 km 
da rodovia BR-153.

Nesta quinta-feira, 17, o 
secretário-executivo da Se-
cretaria de Governo da Presi-
dência da República, Marcelo 
Felipe Alexandre, acionou a 
Prefeitura de Rio Preto para 
obter detalhes burocráticos, 
sinalizando que Bolsonaro virá 
a cidade. Foi encaminhado 
pedido para a Procuradoria-
-Geral para enviar decreto que 
estabelece as normas referen-
tes a Covid-19. Em tese, o do-
cumento servirá para preparar 
a comitiva presidencial para a 
visita e todo o planejamento 
de segurança que acompanha 

Presidência contata prefeitura para 
vinda de Bolsonaro na próxima semana

VISITA DIA 24 

o presidente.

Prefeitura
A Procuradoria-Geral do 

Município, através da asses-
soria de Comunicação, confir-
mou que a equipe do presiden-
te Bolsonaro solicitou infor-
mações ao governo do prefeito 
Edinho Araújo. Por meio de 
nota, a Prefeitura esclareceu 
que “a PGM (Procuradoria-
-Geral do Município) confirma 

que recebeu um e-mail, da 
assessoria da Presidência, so-
licitando o decreto vigente na 
cidade em relação a covid-19”. 
Sobre uma eventual comuni-
cação com o prefeito Edinho 
Araújo (MDB) confirmando a 
visita para a próxima quinta-
-feira, a comunicação afirmou 
que “o Gabinete do Prefeito 
Edinho Araújo não recebeu 
nada oficial até o momento”. 
As especulações em torno da 

Clubes de motociclistas 
de Rio Preto e região 
mantêm contato com o 
staff do presidente para 
realizar a motociata

Concursados comemoram a posse das tão esperagas vagas  para os cargos públicos da cidade

Fábio Rodrigues/Agência Brasil

A Câmara Municipal de Rio 
Preto realizou na tarde desta 
quinta-feira, 17, audiência pú-
blica para debater a mobilidade 
urbana e a funcionalidade dos 
corredores exclusivos para 
ônibus na cidade. Ao abrir 
a audiência, o presidente da 
Câmara Pedro Roberto Gomes 
disse que “conforme a cidade 
cresce, os problemas crescem”, 
e citou como um dos focos dos 
debates o projeto aprovado 
pela Câmara que autoriza o 
estacionamento de veículos 
nos corredores de ônibus fora 
do horário de pico. João Paulo 
Rillo declarou que esse projeto, 
caso sancionado pelo Execu-
tivo, seria um “retrocesso na 
política de mobilidade” e que, 
“em nome de uma falsa solu-
ção para o comércio, vão des-

NA CÂMARA

Secretário de Trânsito afirma em audiência 
criação de novas linhas de ônibus

truir o projeto de mobilidade”. 
A arquiteta Delcimar Teo-
dozio destacou que priorizar 
o uso de automóveis não é a 
solução, e que o Poder Público 
precisa garantir “equidade no 
acesso ao transporte”, prin-
cipalmente o coletivo e o não 
motorizado, como bicicletas. 
“Precisamos pensar na efici-
ência, eficácia e efetividade 
do uso do transporte cole-
tivo. Quanto melhor o ser-
viço, mais demanda gera.” 

Delcimar afirmou ainda que o 
“transporte público por ônibus 
é o mais eficiente para des-
congestionar a cidade”, além 
de gerar “economia de recur-
sos, causar menos acidentes, 
menor emissão de poluentes 
e menor tempo de viagem”. 
“Gera um impacto positivo 
para toda a cidade”. A urba-
nista lembrou que Rio Preto 
tem uma das maiores frotas 
do País, com média de 86 car-
ros para cada 100 habitantes, 

PREFEITURA DE RIO PRETO

Em Rio Preto, apenas no 
mês de janeiro, foram gastos 
R$ 6,9 milhões com ações de 
combate à Covid. No primeiro 
mês de 2022, o montante de 
repasse federal para o mu-
nícipio é de R$ 1,7 milhão. 
Até janeiro deste ano a re-
ceita total acumulada pela 
Prefeitura para ações de en-
frentamento ao novo coro-
navírus acumulava R$ 181 
milhões. O valor é a soma 
de todos os repasses federal 
e estadual, além de doa-

ções do terceiro setor des-
de o início da pandemia. 
Os dados constam no portal do 
Tribunal do Contas do Estado 
(TCE-SP) no Painel de Gestão 
de Enfrentamento à Covid-19. 
Cabe ao TCE fiscalizar mais 
de 2,4 mil processos ligados 
ao combate à pandemia da 
Covid-19. O órgão analisa 
contratos que ultrapassam 
R$ 4,5 bilhões. Desde 2020, 
o Tribunal acompanha e ana-
lisa receitas, despesas e atos 
relacionados ao combate à 
pandemia. Os investimentos 
no Estado de São Paulo já 
somam R$ 19,44 bilhões. 

Gastos com Covid são de 
R$ 6,9 mi em janeiro

Os vereadores de 
Bady também apro-
varam a reforma e 
ampliação da Escola 
Municipal Nice Beol-
chi Nunes Ferreira, no 
valor de R$ 550 mil

O secretário de Trânsito Amaury Hernandes

Dados sobre gastos estão no site do TCE

Rapheal FERRARI
redacao@dhoje.com.br

Andressa ZAFALON 

Raphael FERRARI

visita do presidente à cidade já 
tinham aumentado com a con-
firmação de que o ministro da 
Infraestrutura Tarcísio Freitas 
estaria no município no dia 23, 
próxima quarta-feira. Tarcísio 
participa de palestra organiza-
da pelo Lide Noroeste Paulista. 
Na condição de pré-candidato 
ao governo do Estado – indi-
cado por Bolsonaro -  Tarcísio 
deverá permanecer na cidade 
para ao lado do presidente 
inaugurar a obra tocada pelo 
governo federal.

Motociata
Clubes de motociclistas de 

Rio Preto e região mantêm 
contato com o staff do presi-
dente Bolsonaro para realizar 
na cidade a motociata, nome 
dado aos passeios liderados 
pelo presidente e que reúne 
milhares de motociclistas. 
Uma fonte ouvida pelo jornal, 
que preferiu não se identificar, 
afirma que tudo já esta defini-
do, faltando apenas a confir-
mação oficial para que o trajeto 
seja divulgado. Mesmo assim 
circula nas redes sociais convi-
tes para que motociclistas par-
ticipem do passeio com Bolso-
naro. O evento já foi batizado 
de “Motociata Motomito”. 

A Procuradoria do 
Município, através 
da assessoria de 
Comunicação, con-
firmou que a equi-
pe do presidente 
Bolsonaro solicitou 
informações

Edinho veta 
parada de 
ônibus em 
chácaras

O prefeito Edinho 
Araújo (MDB) vetou 
projeto de lei aprovado 
pela Câmara Municipal 
que permitia os ônibus 
do transporte coletivo 
de Rio Preto paradas no 
trajeto ao longo das li-
nhas nos loteamentos de 
chácaras em Rio Preto. 
A proposta de autoria 
do vereador Paulo Pau-
léra (PP) prevê que fica 
“permitido realizar di-
versas paradas ao longo 
do trajeto já estabele-
cido dentro dos lotea-
mentos de chácaras no 
município de São José 
do Rio Preto, conforme 
solicitação do usuário”. 
Segundo Pauléra, a lei tem 
como objetivo resguardar 
a integridade física da 
população, no sentido 
que muitas famílias que 
utilizam o transporte pú-
blico municipal moram 
longe das paradas pré-
-estabelecidas, e muitas 
vezes sofrem com chuvas, 
ventos e demais fatores 
naturais que prejudicam 
a mobilidade e a saúde de 
muitos..

além do movimento gera-
do pela população flutuante. 
Sobre o projeto que autoriza 
o estacionamento, para aten-
der o comércio, ela disse que 
“não é o automóvel que vai 
trazer público, mas sim boas 
calçadas, boa arborização”, e 
que, ao caminhar, as pessoas 
podem ser motivadas a con-
sumir em lojas pelo caminho. 
Na sua fala, o secretário de 
Trânsito Amaury Hernan-
des ressaltou que o projeto 
dos corredores de ônibus foi 
herdado da administração 
anterior, mas admitiu que 
eles serviram para melhorar o 
serviço, agilizando as viagens. 
Sobre o projeto de estaciona-
mento nos corredores, diz que 
ele é “autorizativo” e que está 
sendo analisado caso a caso. 
“Temos 42 quilômetros de 
corredores e cada bairro tem 
sua especificidade. Vamos ana-
lisar caso a caso para beneficiar 
todos os usuários do sistema 
viário.”

Melhorias previstas
O secretário falou ainda 

do projeto encomendado à 
Fipai de São Carlos para ana-
lisar melhorias no sistema de 
transporte coletivo. “Estudo 
está em fase final. Vou re-
ceber e fazer análise”, disse  
Hernandes.

Divulgação

Divulgação
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CIDADES No STF
STF forma maioria para derrubar 
despacho do MEC contra 
exigência de vacina

Para empresários
Campanha da Acirp para empresários 
alerta para conclusão do esquema 
vacinal contra Covid

Dois desconhecidos, usan-
do capacetes e armados com 
revólveres, atiraram e ma-
taram um servente, de 22 
anos, em uma casa de pros-
tituição, no Jardim Paraíso, 
na Região Norte de Rio Pre-
to. A execução aconteceu na 
noite desta quinta-feira, 17. 
A Polícia Militar foi acionada 
e quando chegou no local en-
controu uma equipe do Samu, 

EM RIO PRETO

Servente é executado 
em casa de prostituição

Assalto

Bebê morre

FERIDO GRAVE

Mecânico é atropelado por 
caminhão que consertava

que atestou o óbito da vítima. 
S e g u n d o  t e s t e m u n h a s , 
o jovem estava na casa de 
prostituição quando apa-
r e c e r a m  o s  a s s a s s i n o s . 
Peritos apreenderam algumas 
cápsulas de calibre 38 no chão. 
As investigações devem ser 
feitas pelo 4º DP rio-pretense.

Colaborou – Sarah 
BELLINE

   Um mecânico, de 38 anos, 
sofreu graves ferimentos nas 
pernas, na tarde desta quin-
ta-feira, 17, após ser atro-
pelado por um caminhão 
que consertava por apresen-
tar problemas nos freios. 
O acidente aconteceu no cru-
zamento da Avenida Jusce-
lino Kubitschek de Oliveira 
com a rua Paulo Menezello, 

em Rio Preto. Uma viatura 
de Resgate socorreu a víti-
ma até o Hospital de Base. 
Segundo o caminhoneiro, 
de 48 anos, que estava no 
local quando a viatura da 
PM chegou, o veículo esta-
va carregado e estaciona-
do, com o mecânico embai-
xo dele realizando reparos. 
A testemunha informou ainda 

que os pneus estavam calça-
dos com pedaços de madeira 
para não se movimentar, já 
que o caminhão estava esta-
cionado em uma subida. Em 
determinado momento, o cal-
ço de um dos pneus cedeu e o 
veículo desceu passando por 
cima das pernas da vítima.
 Colaborou – Sa-
rah BELLINE 

Um motociclista, de 24 
anos, teve a carteira rouba-
da, na noite desta quinta-
-feira, 17, por um bandido 
armado com um revólver. 
Segundo o boletim de 
ocorrência, a vítima tran-
sitava pela avenida Alberto 
Andaló, na área central 
de Rio Preto, quando foi 
abordada pelo marginal. 
Após o assalto, o bandido 
fugiu para rumo desconhe-
cido. O caso será investiga-
do pelo 2º DP.

O 4º DP de Rio Pre-
to vai investigar a mor-
te de uma bebê, ocorri-
da na noite desta quinta-
-feira, 17, na UPA Norte. 
Segundo o boletim de ocor-
rência, a mãe da criança 
disse que encontrou a re-
cém-nascida, por volta das 
17h20, com o rosto pálido 
e para baixo na caminha 
do quarto onde ela dormia. 
O Samu foi acionado e a 
bebê socorrida até a Unida-
de de Pronto Atendimento, 
onde acabou vindo a óbito. 
De acordo com a polícia, a 
vítima faria quatro meses 
nesta sexta-feira.

Caso será investigado pela Polícia Civil

Uma viatura de Resgate socorreu a vítima até o Hospital de Base.
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Um policial militar, de 29 
anos, compareceu na Central 
de Flagrantes de Rio Preto, na 
manhã desta quinta-feira, 17, 
para registrar queixa de este-
lionato contra um falso investi-
dor em mercado financeiro. Ele 
teve prejuízo de R$ 78,8 mil. 
No Plantão, o pm contou que 
conheceu o homem na igreja 
que frequenta e se interes-
sou pela promessa de retor-
no mensal de 10% sobre o 
montante que fosse investido. 
A vítima entregou R$ 45,5 mil 
em 1º de agosto de 2021 e, 
mais tarde, fez novos aportes. 
Segundo o boletim de ocorrên-
cia, nos dois primeiros meses o 
valor combinado foi cumprido, 
mas depois o suposto empresá-
rio alegou problemas financei-

PM conhece falso empresário na igreja, 
leva golpe  e perde mais de R$ 78 mil

FOI NA FÉ

ros e que devolveria o dinheiro 
do pm de forma parcelada. 
O acusado desapareceu e o 
policial descobriu que ele apli-
cou o mesmo golpe em outras 
pessoas. O caso será investi-
gado pelo 6º DP rio-pretense. 

Outros golpes
A Polícia Civil de Rio Pre-

to registrou, na tarde desta 
quinta-feira, 17, dois golpes 
de estelionato pelo What-
sApp. Ao todo, o prejuízo 
foi de mais de R$ 9,1 mil. 
Uma das vítimas é uma co-
merciante, de 63 anos, que 
recebeu uma mensagem de 
um criminoso, se passando 
por sua filha, e alegando que 
tinha comprado outro celu-
lar e precisava de dinheiro 

para pagar o aparelho novo. 
Acreditando que era a fami-
liar, a idosa fez um PIX de R$ 
1,9 mil para conta indicada 
pelo bandido e só mais tar-
de descobriu que havia sido 
enganada. O 3º DP ficou en-
carregado das investigações. 
Na outra ocorrência, um quí-
mico industrial, de 53 anos, 
também recebeu um pedi-
do de ajuda da suposta fi-
lha para pagamento de um 

novo telefone. O rio-preten-
se fez três transferências, 
nos valores de R$ 3.987,00, 
R$ 998 e R$ 2.255,00, to-
t a l i z a n d o  R $  7 .24 0 ,0 0 . 
A vítima só desconfiou que 
havia caído num golpe quando 
o marginal pediu um quarto 
PIX. Esse caso será investigado 
pelo 5º DP.

Colaborou – Sarah 
BELLINE 

Nos dois primeiros me-
ses o valor combinado 
foi cumprido; depois o 
golpista sumiu além de 
fazer outrass vítimas

Polícia Civil investiga  os casos; prejuízo do policila militar passa de R$ 78 mil

Número de 
mortos em 
Petrópolis 
vai para 123

O número de mortos 
em Petrópolis, na região 
serrana fluminense, subiu 
para 123, segundo dados 
divulgados pela Defesa 
Civil do Estado do Rio de 
Janeiro. A cidade foi for-
temente atingida por um 
temporal na terça-feira 
(15) e passa pelo quarto 
dia de trabalhos de recupe-
ração das áreas atingidas, 
que ainda sofrem com a 
chuva contínua no muni-
cípio.

Pelos registros das 
equipes da Defesa Civil 
Municipal, houve registro 
de 553 ocorrências, entre 
elas 436 foram por desli-
zamentos, 29 por alaga-
mentos e 88 por avaliações 
de riscos. Por causa do 
acumulado pluviométrico 
das últimas horas e da 
previsão de permanência 
de chuva para o município, 
todas as sirenes do primei-
ro distrito permaneceram 
acionadas ao longo da noi-
te. Conforme os últimos 
dados, 849 pessoas estão 
acolhidas em 19 pontos de 
apoio da cidade.

Andressa ZAFALON 
redacao@dhoje.com.br

Saúde abre dois postos de vacinação hoje
A Secretaria de Saúde de 

Rio Preto abrirá dois postos 
de vacinação contra a Covid-19 
neste sábado (19) exclusi-
vamente para adolescentes 
e adultos (12 anos ou mais). 
O público poderá receber a 
primeira, segunda ou tercei-
ra dose nas seguintes UBS: 
Estoril (Rua Caetano Elzo Ro-
gério, 1800 - Jardim Ouro 
Verde) e Solo Sagrado (Rua 

Beatriz da Conceição, 406 - 
Solo Sagrado). O horário da 
vacinação será das 9h às 17h. 
Para se vacinar, o interessado 
deve apresentar documento 
de identificação com foto e 
CPF, comprovante de residên-
cia e carteira de vacinação. 
“O objetivo da Secretaria de 
Saúde é ampliar o horário da 
vacinação para que as pesso-
as que têm dificuldade de se 

deslocar nos dias habituais 
possam colocar em dia a car-
teira de vacinação”, explicou 
a gerente de imunização de 
Rio Preto Michela Barcelos. 
O número de faltosos atualmen-
te para a segunda dose está em 
18.297 e em 117.435 para tercei-
ra dose. A cobertura vacinal para 
primeira dose está em 94% para 
primeira dose, 86% para se-
gunda e 45,16% para a terceira. 

PARA COVID ADULTOS

A Secretaria Municipal 
de Educação de Rio Preto 
está com inscrições aber-
tas para o processo seleti-
vo para contratações de 
estagiários de Pedagogia. 
O edital normativo é válido 
somente para alunos devida-
mente matriculados no cur-
so superior de licenciatura 

Inscrições para contratar 
estagiários de Pedagogia

em Pedagogia, para atuarem 
conforme as necessidades da 
Rede Municipal de Ensino, em 
classes de Educação Infantil 
e do Ensino Fundamental, 
em apoio à inclusão e outras 
atividades ou projetos de-
senvolvidos pela Secretaria. 
As inscrições  são onli-
ne até as 17h do dia 07/03. 

EDUCAÇÃO

Na delegacia o PM 
contou que a pro-
messa era de retor-
no mensal de 10% 
sobre o montante 
que fosse investido 
pela vítima.

OCORRÊNCIAS

R$ 9,1 mil
MAIS DOIS  golpes 
forma registrados 
pela Polícia Civil em 
que vítimas saíram 
no prejuízo

MAIS DE 12 ANOS

9h às 16h
HORÁRIO   de atendi-
mento nos dois postos 
durante este sábado 
para vacinação

Divulgação

Divulgação

Divulgação
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Comércio define horário 
de lojas do calçadão e 
shoppings no carnaval

De acordo com a convenção 
coletiva realizada anualmente, 
o Sincomércio (Sindicato do 
Comércio Varejista de Rio 
Preto) definiu os horários de 
funcionamento das lojas do 
calçadão e dos shoppings para 
o carnaval de 2022.

No dia 28 de fevereiro, que 
cai em uma segunda-feira an-

No dia 28 de fevereiro, 
segunda-feira, as lojas 
do calçadão e bairros 
funcionarão em 
horário normal

tecedendo a terça de carnaval, 
as lojas do calçadão e bairros 
funcionarão em horário nor-
mal, ou seja, das 8h20 às 18h; 
na terça de carnaval, que é dia 
1 de março, os comércios de 
bairros e calçadão não abrirão 
como compensação do feriado 
trabalhado no dia 8 de dezem-
bro de 2021. Já na quarta-feira 
de cinzas, 2 de março, essas 
mesmas lojas funcionarão das 
12h às 18h.

Em relação aos shoppings, 
os horários mudam um pouco. 
Na segunda-feira (28/02), os 
centros de compras abrem 
das 10h às 20h, horário esse 

Município indenizará mulher que furou 
lockdown e foi presa em Araraquara

A mulher que caminhava 
pela Praça dos Advogados, na 
cidade de Araraquara, quando 
foi abordada por guardas civis 
municipais, que lhe deram voz 
de prisão por descumprir de-
creto que proibia o acesso a lo-
cais públicos como medida de 
contenção do coronavírus vai 
receber indenização da Justiça. 
O caso ocorreu em abril de 
2020, um mês após o início da 
pandemia. Diante da recusa 
em deixar o local, ela alegou 
ter sido agredida e algemada 
pelos agentes. Em razão disso, 
buscou a Justiça pleiteando 
indenização por danos morais. 
O agente, por sua vez, disse 
que a medida foi estabelecida 
em prol da coletividade, ante 
os efeitos causados pelo ví-
rus, e que os guardas agiram 
dentro da legalidade, pois a 
autora ofereceu resistência. 
O magistrado destacou que 
os vídeos mostram nitida-
mente como se deram os fa-

tos, e pontuou que eventual 
comportamento inadequado 
da mulher, que se recusou a 
cumprir o decreto municipal, 
não justifica a atitude dos 
agentes públicos, “que fizeram 
da agressão e constrangimento 
seu modo de agir”. “Houve 
uso da força física, e a mera 
negativa da autora em deixar o 
local não é suficiente para jus-
tificá-la”, disse o magistrado. 
Ele ainda mencionou que a re-
querente estava sozinha em lo-

Na sentença, por 
entender que os 
agentes ultrapassa-
ram o limite do ra-
zoável, o juiz fixou o 
valor da indenização 
em R$ 10 mil

cal aberto, sem aglomeração ou 
situação que fosse potencial-
mente prejudicial à saúde pú-
blica, o que reforça a desneces-
sidade de “atuação tão radical”. 
“Pelas imagens existentes, 
nota-se que a aplicação do 
golpe ‘mata-leão’ pelo agente 
da segurança pública é, por si 
só, ato ilícito passível de ense-
jar a responsabilização civil, 
na medida em que a autora, 
embora se recusasse a cumprir 
a determinação, não ofere-

cia risco ou resistência física 
capaz de colocar em risco a 
atuação dos agentes (...) A ação 
dos guardas municipais não 
pode ser realizada de forma 
a violar abusivamente a inte-
gridade física dos cidadãos.” 
Por entender que os agentes 
ultrapassaram o limite do 
razoável, fixou indenização 
de R$ 10 mil. Os pedidos fo-
ram julgados improceden-
tes com relação ao prefei-
to da cidade, Edinho Silva. 
 
 
 
 

JUSTIÇA

COMÉRCIO

Campanha da Acirp 
para empresários 
alerta para 
conclusão do 
esquema vacinal 
A Associação Comercial e Em-
presarial de São José do Rio 
Preto (Acirp) acaba de lançar 
a campanha inédita “Empresa 
Segura”, que visa estimular 
empresas a conscientizar seus 
colaboradores a completar o es-
quema vacinal para diminuição 
dos casos de covid-19. Com o 
lema “Quem vê cara, não vê co-
vid”, a campanha leva o apoio da 
Prefeitura Municipal e a parceria 
das entidades.
Ao longo da campanha, as mí-
dias digitais ganharão peças 
publicitárias de incentivo à va-
cinação; dicas para os departa-
mentos de Recursos Humanos 
e Departamento Pessoal atuar 
junto ao time de colaboradores; 
vídeos dos representantes das 
entidades de classe e podcasts 
informativos de diversos seg-
mentos econômicos sobre os 
desafios e oportunidades que 
podem ser aproveitadas para 
minimizar a taxa de contágio. 
“Com a nova variante, os sinto-
mas em muitas pessoas são leves 
e até mesmo inexistentes. Por 
isso, não dá para saber quem está 
infectado ou não. Os efeitos da 
doença também são diferentes 
para cada um. E podem atacar 
severamente alguns indivíduos. 
Por isso, os cuidados devem ser 
redobrados. Vacine-se e incen-
tive seus colaboradores a fazer o 
mesmo! Protegendo nossa equi-
pe, protegemos também os seus 

familiares. Vamos juntos por 
um ambiente de trabalho segu-
ro para todos”, destaca o presi-
dente da Acirp, Kelvin Kaiser. 
A campanha de conscientiza-
ção tem o principal objetivo 
de chegar até os empresários, 
para que eles convoquem seus 
departamentos de Recursos 
Humanos para que sejam reali-
zadas ações de conscientização 
com todos os colaboradores a 
respeito das vacinas. De acor-
do com dados da Secretaria 
Municipal de Saúde, em São 
José do Rio Preto mais de 
130 mil pessoas estão faltosas 
na segunda e terceira dose. 
“A Acirp, com o apoio da Pre-
feitura e de grandes entidades 
parceiras, quer ajudar na in-
tensificação da conscientização 
dos gestores. Sempre prezamos 
pela saúde de todos, acima de 
qualquer questão. Por isso, 
nossa campanha tem foco na 
sociedade em geral, para que 
as empresas se tornem um am-
biente seguro para todos com a 
vacinação, a fim de que menos 
colaboradores precisem de 
afastamento por motivos liga-
dos a síndromes respiratórias. 
Em ambientes onde todos estão 
vacinados, a chance de casos 
graves é praticamente zero. 
Precisamos nos cuidar porque, 
infelizmente, muitas pessoas 
ainda sentem os sintomas de 
forma severa”, comenta Kelvin. 

SINDICATOS

Contra redução de
tempo de afastamento

Um portaria publicada 
pelo Ministério do Trabalho 
e Previdência e do Ministé-
rio da Saúde reduziu de 14 
para 10 dias o período de 
afastamento de trabalhado-
res que contraíram covid-19 
das atividades presenciais. 
Ainda de acordo com o texto o 
período de isolamento poderá 
ser reduzido para sete dias, 
caso o trabalhador confirmado 
ou suspeito para a covid-19 não 
apresente febre por 24 horas 
ou sintomas respiratórios. A 
orientação também reduz de 
14 para 10 dias o isolamento 
de trabalhadores que tenham 
tido contato com pessoas diag-
nosticadas com a doença e para 
sete dias, se apresentarem 
resultado negativo de teste 
realizado a partir do quinto dia 
após o contato. 

Argumentos
As entidades sindicais ale-

gam que as novas previsões 

violam os preceitos fundamen-
tais relacionados ao direito 
social à saúde e à vida, pois 
desprotegem a pessoa traba-
lhadora em comparação com a 
Portaria Conjunta 20/20, que, 
originalmente, estabeleceu 
medidas visando à preven-
ção, ao controle e à mitigação 
dos riscos de transmissão da 
covid-19 nos ambientes de 
trabalho. 

Sincomércio (Sindicato do Comércio Varejista de Rio Preto) definiu os horários de funcionamento das lojas do calçadão e dos shoppings

Ricardo Ismael, 
vice-presidente

“

“

Município indenizará mulher que furou lockdown

Kevin e o prefeito Edinho Araujo durante encontro

Divulgação

Divulgação

que também será seguindo na 
terça de carnaval (01/03). Na 
quarta-feira de cinzas (02/03), 
o horário de funcionamento 
será das 12h às 22h.

“Geralmente a segunda-
-feira que antecede o carnaval 
é um dia bom de vendas, já 
que muitos moradores de 
cidades vizinhas vêm à Rio 
Preto e acabam fomentan-
do o comércio local, no en-
tanto, ainda vivemos uma 
incerteza. Claro, as expecta-
tivas são sempre positivas, 
porém, com os pés no chão”, 
explica Ricardo Ismael, vice-
-presidente do Sincomércio. 

           Segunda-
-feira que ante-
cede o carnaval 
é um dia bom de 
vendas, muitos 
moradores de 
cidades vizinhas 
vêm à Rio Preto

Cláudio LAHOS

Divulgação
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Na Europa
Real Madrid fecha acordo de 
preferência com representantes 
do atacante Haaland

Técnico demitido
Após derrota para o Mirassol, o Santos 
demitiu o técnico Fabio Carille e procu-
ra um novo treinador  

O técnico Eduardo Baptis-
ta elogiou a postura do Mi-
rassol na vitória por 3 a 2 
contra o Santos nesta quin-
ta-feira (17) no Maião. Foi a 
primeira vez que o Leão der-
rotou o alvinegro da baixada. 
“A equipe se portou bem defen-
sivamente. Nós iniciamos mal 
o segundo tempo, desatentos, 
tomamos dois gols, mas conse-
guimos se recuperar. O Santos 
tem muita qualidade técnica, 
um time muito leve e rápido, 
que os jogadores finalizam 
muito bem e a gente conse-
guiu se defender bem e trazer 
a vitória”, afirmou o treinador. 
Eduardo relembrou que 
o Leão não vencia um dos 
grandes em casa desde 2013, 
quando aplicou uma goleada 
de 6 a 2 diante do Palmeiras. 
“Acho que talvez tenha sido 
o melhor jogo da competi-
ção. Nós não jogamos con-
tra o time da esquina, o time 
do bairro, nós enfrentamos 
o Santos, uma grande equi-
pe, com um grande treinador 
e é natural que o Santos viria 
pra cima. A gente vacilou no 
segundo que poderíamos ter 
evitado, mas não foi que per-
mitimos. Nós tínhamos um 
grande adversário”, comentou. 
Agora o Mirassol se prepara 
para enfrentar o Água Santa 
em Diadema no domingo (20). 
Será o terceiro fim de semana 
seguido que a equipe atuará 
às 11h. O Leão é o vice-líder 

MIRASSOL ENCARA ÁGUA SANTA
PAULISTÃO

do grupo C com 12 pontos, um 
atrás do Palmeiras e apenas 
um a frente de Ituano e Bota-
fogo, sendo esse o grupo mais 
disputado do Paulistão. Bap-
tista considera que o Mirassol 
atingiu a primeira meta de es-
capar do rebaixamento e agora 
deve focar em buscar a clas-
sificação para o mata-mata. 
“Nós batemos a primeira 
meta contra o rebaixamento, 
talvez não matematicamen-
te, mas já estamos um passo 
fora e podemos olhar para 
cima. É um grupo que você 
tem que jogar e ganhar, sem-
pre pontuando”, comentou. 
Suspenso contra o Santos, Ca-
milo deve voltar a equipe. O 
atacante Rafael Silva, que saiu 
do banco nos dois últimos jo-
gos e balançou as redes pode 
ganhar chance como titular. 
“Sempre bom colocar uma dú-
vida no treinador. O importan-
te é estar entrando e ajudando 
a equipe. Quanto mais a gen-
te entra e dá resposta é sinal 
que estamos bem”, comen-
tou o jogador após a partida. 

O Leão é o vice-líder do grupo C com 12 pontos, um 
atrás do Palmeiras e apenas um a frente de Ituano 
e Botafogo, sendo esse o grupo mais disputado do 
Paulistão. Baptista considera que o Mirassol atin-
giu a primeira meta de escapar do rebaixamento

Leão não vencia um dos grandes em casa desde 2013, quando aplicou uma goleada de 6 a 2 diante do Palmeiras

Sem vencer há três jogos, o 
Olímpia recebe neste sábado (19) 
o Comercial de Ribeirão Preto 
em casa pela 7ª rodada da Série 
A3 do Campeonato Paulista. 
O Galo Azul soma 5 pontos na 
competição e ocupa a 12ª posi-
ção, tendo um ponto a mais do 
que o Nacional, primeiro time 
dentro da zona de rebaixamento. 
Ainda sem um novo treinador, 
tudo indica que o Olímpia se-
guirá sendo comandado pelo 
auxiliar Carlos Eduardo Lopes. 
Buscando reforços caseiros, dois 
atletas do time sub-20 foram 
convocados para o profissional e 
devem ficar à disposição contra 
o Comercial. São eles: o atacan-
te Delgado e o volante Ednei. 
“Estou muito feliz pela opor-

SÉRIE A3

Olímpia aposta na base 
para se recuperar

Técnico do América 
participa de encontro

TROCOLOR

São Paulo para na trave 
e empata com a Inter

tunidade,  um grande salto 
na minha carreira”, afirmou 
Delgado ao saber da notícia. 
O Comercial é o atual vice-lí-
der da A3 com 12 pontos. A 
equipe de Ribeirão Preto esta 
na cola do líder Noroeste que 
tem 13 pontos e vem de vitória 
por 3 a 1 contra o Bandeirante 
de Birigui na última rodada. 

O São Paulo acertou duas 
bolas na trave, mas voltou 
a decepcionar seu torcedor 
na noite desta quinta-feira 
(18), quando empatou com 
a Inter de Limeira, por 0 a 
0, no Morumbi, pela sétima 
rodada do Paulistão 2022. 
Com o empate, o São Paulo 
chegou aos oito pontos e se 
manteve na vice-liderança do 

O técnico do time de 
basquete do América EC 
de Rio Preto, Marininho 
Manella, participa neste 
fim de semana da Clínica 
Internacional para Técni-
cos na Sociedade Esportiva 
Palmeiras. O encontro é 
organizado pela Federação 
Paulista de Basquete,

O Corinthians está enca-
minhando a contratação do 
técnico português Luís Cas-
tro, que está no Al-Duhail 
do Catar.A tendência é que 
o treinador venha para o 
Brasil apenas na próxima 
semana. Enquanto isso, os 
seus representantes nego-
ciam a saída do atual clube 
com os cataris. O Timão 
joga neste sábado (19).

Grupo B. Três pontos atrás do 
líder São Bernardo, com 11. 
Enquanto a Inter de Limeira, 
ainda em busca de regulari-
dade, permanece na lanter-
na do Grupo A, agora com 
sete pontos conquistados. 
O São Paulo dominou as 
ações da partida e esteve 
durante quase todos os 90 
minutos no campo da Inter 
de Limeira. Contudo, nova-
mente o time do Morumbi 
apresentou falhas na cria-

ção e precisou arriscar chu-
tes de longa distância. Num 
dos lances, aos 26 minutos, 
o jovem volante Pablo Maia 
arriscou chute forte, a bola 
desviou na marcação e passou 
perto da meta de Rafael Pin. 
O São Paulo volta a campo no 
domingo para enfrentar o San-
tos, às 18h30, na Vila Belmiro. 
No mesmo dia, a Inter de Li-
meira receberá a Ferroviária, 
às 20h30, no estádio Major 
Levy Sobrinho, em Limeira. 

O Palmeiras joga neste 
sábado (19) contra o Santo 
André em casa. O Verdão li-
dera o grupo C com 13 pon-
tos e ó único time invicto no 
Paulistão. A tendência é que 
o técnico Abel Ferreira pou-
pe alguns jogadores, já que 
no meio de semana encara 
o Athtetico-PR pela Recopa.

Com o empate, o São Paulo chegou aos oito pontos

Olímpia recebe hoje o Comercial de Ribeirão Preto em casa

Timão encaminha 
contratação

Palmeiras joga 
hoje em casa

BASQUETE

NOVO TÉCNICO

VERDÃO

Vinicius LIMA
redacao@dhoje.com.br

CAD contrata ex-técnico da seleção

O time de basquete sobre 
rodas do Clube Amigo dos De-
ficientes (CAD), de Rio Preto, 
tem um novo técnico. Trata-se 
do gaúcho Tiago Costa Baptista, 
que  tem grande experiência 
no basquete sobre rodas. Com 
mais de 25 anos na área, ele já 
comandou a Seleção Brasileira 

Feminina, foi auxiliar técnico da 
Seleção Holandesa Feminina e 
Masculina e auxiliar técnico da 
Seleção Brasileira Masculina. 
O CAD/Vetnil é um dos ti-
mes mais vitoriosos do país. 
É tricampeão brasileiro da 
modalidade e possui diversos 
títulos do Paulistão, além de 
Regionais e Abertos. O técnico 
está otimista com o ano. “É 
um orgulho chegar aqui para 

comandar um time desse. Uma 
equipe super vitoriosa. Espero 
continuar esse bom trabalho 
e somar ao lado dessas gran-
des feras”, afirmou Baptista. 
O gestor do CAD, Paulo Jatobá, 
falou sobre a nova contratação 
e a temporada 2022.  “O Tiago 
é um excelente profissional, da 
área, e vai nos ajudar muito. 
Nosso time já retornou aos 
treinos e devemos trazer al-

gumas peças para fortalecer 
ainda mais o elenco. Vamos 
entrar, mais uma vez, para bri-
gar pelo título”, afirmou Jatobá. 
O dirigente também dis-
se que ainda negocia sobre 
a parceria de camisa que 
deve usar neste ano. “Pode 
ser que pinte um time novo 
para defendermos”, afirmou. 
O Paulistão de basquete sobre 
rodas deve ter início em abril. 

BASQUETE

Da REDAÇÃO

Vinícius LIMA

Da REDAÇÃO

Marcos Freitas

Paulo Pinto
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OLÍMPIA X COMERCIAL

CAMPEONATO PAULISTA

DIA: 19/02

HORÁRIO: 15H

LOCAL: ESTÁDIO MARIA TEREZA 
BREDA (OLÍMPIA)

TRANSMISSÃO: PAULISTÃO PLAY 
E ELEVEN

Ficha técnica

ÁGUA SANTA X MIRASSOL

CAMPEONATO PAULISTA

DIA: 20/02

HORÁRIO: 11H

LOCAL: ESTÁDIO JOSÉ BATISTA 
PEREIRA FERNANDES (DIADEMA)

TRANSMISSÃO: PAULISTÃO PLAY 
E ELEVEN

Ficha técnica
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO

CÉLIA APARECIDA FIAMENGHI DOS SANTOS MATOS, 
Prefeita Municipal 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: EDUCADOR INFANTIL - CONCURSO n°01/2019
Nº Insc: 1381648 MARIA FERNANDA PEDRO classificação: 
42
Nº Insc: 1386709 SUSELENE APARECIDA BOTELHO clas-
sificação: 43

Mirassolândia, 18 de Fevereiro de 2.022

CÉLIA APARECIDA FIAMENGHI DOS SANTOS MATOS
Prefeita Municipal.

GOVERNO DE MONTE APRAZÍVEL-SP
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL: 13/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 17/2022
REGISTRO DE PREÇOS: 06/2022
OBJETO: Aquisição de materiais limpeza e higiene destina-
dos a manutenção dos setores.
Data da realização da Sessão Pública: 22/03/2022
Horário: 09h30min.
Local da Abertura dos envelopes: Prefeitura de Monte Apra-
zível - Setor Municipal de Licitação, localizado na Praça São 
João, 117, Centro.
O edital na integra deverá ser acessado através do site www.
monteaprazivel.sp.gov.br
Fundamentação legal: Leis Federais: 8.666/93 e 10.520/02.
Monte Aprazível, 18 de fevereiro de 2022.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIAÇU
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO (PRESENCIAL). O município de Guapiaçu/SP torna público 
aos interessados a realização do Pregão Presencial nº 004/2022; Processo nº 012/2022.TIPO: 
Menor preço Global.OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS, PARA ATENDER A 
DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GUAPIAÇÚ/SP,DATA, HORÁRIO E LOCAL DA 
SESSÃO PÚBLICA: 08 de Março de 2022, às 09:00 horas, na Prefeitura Municipal de Guapiaçu.EDITAL 
DISPONÍVEL: a partir de 18/Fevereiro/2022 das 09:00 horas às 17:00 horas, no Setor de Licitações 
da Prefeitura Municipal de Guapiaçu, sito à Avenida Abrahão José de Lima, nº 572, Centro, Guapiaçu/
SP, Cep: 15.110-000, ou no sítio eletrônico www.guapiacu.sp.gov.br. DATA: 17/02/2022.PREGOEIRO: 
ANDERSON PULICI

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIAÇU
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO (PRESENCIAL) O município de Guapiaçu/SP torna público 
aos interessados a realização do Pregão Presencial nº 006/2022; Processo nº 015/2022. 
TIPO: Menor preço unitário. OBJETO: aquisição de combustível para diversos setores. DATA, 
HORÁRIO E LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA: 08 de março de 2022, as 13:00 horas, na Prefeitura 
Municipal de Guapiaçu.EDITAL DISPONÍVEL: a partir de 18/Fevereiro/2022 das 09:00 horas 
às 17:00 horas, no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Guapiaçu, sito à Avenida 
Abrahão José de Lima, nº 572, Centro, Guapiaçu/SP, Cep: 15.110-000, ou no site eletrônico 
www.guapiacu.sp.gov.br. DATA: 18/02/2022. PREGOEIRO: ANDERSON PULICI

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0013935-96.2021.8.26.0576 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª 
Vara Cível, do Foro de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, Dr(a). Sandro Nogueira de Barros Leite, na forma da Lei, 
etc. FAZ SABER a(o) CLAUDECI SANTOS PASSARINI, Brasileira, Casada, Vendedora, RG 250023627, CPF 133.505.818-46, 
com endereço à Rua Joaquim Fernandes Gomes de Orneles, 200, Conjunto Habitacional Costa do Sol, CEP 15043-220, São 
José do Rio Preto - SP que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de sentença, movida por Sociedade Instrução e 
Socorros Colégio São José. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi 
determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do 
presente edital, pague a quantia de 15.741,51, devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e 
honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do 
artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 
15 (quinze) dias úteis para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, 
sua impugnação. 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 11 de agosto de 2021. K-19e20/02

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

Rua Tiradentes nº 3355, Centro. 
Tel: (17)3214-5330

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

ADRIANO MARTINS FOLGADO e VIRGINIA KELLEN OLIVEIRA DE 
SOUSA. Ele, de nacionalidade brasileira, motorista, divorciado, nascido em 
São Paulo, SP, no dia 02 de julho de 1983, residente e domiciliado a En-
genheiro José Henrique Duarte, Nº 555, Jardim Santa Catarina, São José 
do Rio Preto, SP, filho de EUCLIDES MARTINS FOLGADO e de ARLENE 
MARTINS FOLGADO. Ela, de nacionalidade brasileira, gerente de super-
mercado, divorciada, nascida em Tauá, CE, no dia 31 de dezembro de 
1981, residente e domiciliada a Engenheiro José Henrique Duarte, Nº 555, 
Jardim Santa Catarina, São José do Rio Preto, SP, filha de LUIZ ANTÔNIO 
OLIVEIRA DE SOUSA e de ANTONIÊTA JULIÃO DE SOUSA.

Assim, lavra-se o presente edital de proclamas para que seja afixado neste 
1º Registro Civil em lugar de costume e publicado pela imprensa local.  

Se alguém souber de impedimento, oponha-o na forma da lei.
São José do Rio Preto, 17 de fevereiro de 2022.

David Yamaji Valença, Oficial.

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

Rua Tiradentes nº 3355, Centro. 
Tel: (17)3214-5330

Certifica-se que, apresentaram perante o 1º Registro Civil da Comarca de 
São José do Rio Preto, os documentos exigidos no artigo 1525 do Código 
Civil brasileiro para habilitação de casamento:

AMAURÍ NEVES LEITE e ADRIANA APARECIDA NEVES. Ele, de na-
cionalidade brasileira, vendedor, divorciado, nascido em São José do Rio 
Preto, SP, no dia 26 de maio de 1971, filho de ANTONIO NEVES LEITE e 
de VANDA PEREIRA GARCIA LEITE. Ela, de nacionalidade brasileira, ad-
ministradora de empresas, divorciada, nascida em São José do Rio Preto, 
SP, no dia 31 de março de 1972, filha de JALMO CORREIA NEVES e de 
TEREZINHA DE JESUS VELANI NEVES. 

ALEXANDER FERNANDES HILSDORF e VITOR TINTI LOPES. Ele, 
de nacionalidade brasileira, autônomo, solteiro, nascido em Atibaia, SP, 
no dia 29 de maio de 1995, filho de EDSON HILSDORF e de CASSIA FER-
NANDES ROSA HILSDORF. Ele, de nacionalidade brasileira, autônomo, 
solteiro, nascido em Rinópolis, SP, no dia 27 de novembro de 1993, filho 
de MARCOS ANTONIO LOPES BIZUTI e de CIRLENE ADELINA TINTI 
LOPES. 

VINÍCIUS NAZARIO DA SILVA e LAURA LUCILA VAZ DA SILVA. Ele, de 
nacionalidade brasileira, vendedor, divorciado, nascido em São José do 
Rio Preto, SP, no dia 25 de setembro de 1974, filho de ANTONIO NAZA-
RIO DA SILVA e de MARIA LUIZA DA CRUZ SILVA. Ela, de nacionalidade 
brasileira, esteticista, divorciada, nascida em São José do Rio Preto, SP, 
no dia 06 de setembro de 1978, filha de ANTONIO VAZ DA SILVA e de 
DURVALINA VAZ DA SILVA. 
  
Assim, lavra-se o presente edital de proclamas para que seja afixado neste 

1º Registro Civil em lugar de costume e publicado pela imprensa local.  
Se alguém souber de impedimento, oponha-o na forma da lei.

São José do Rio Preto, 18 de fevereiro de 2022
David Yamaji Valença, Oficial.

EDITAL nº. 01/2022
PROCESSO ELEITORAL PARA ESCOLHA DOS REPRESENTANTES 
DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NOS CONSELHOS DA 

RIOPRETOPREV

Pelo presente Edital, o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de São 
José do Rio Preto e Região (SSPM) e o Sindicato dos Trabalhadores em 
Educação Municipal (ATEM), tornam públicos a formação da Comissão Elei-
toral e estabelecimento de regras destinadas ao processo de organização 
e realização do PROCESSO ELEITORAL PARA ESCOLHA DOS REPRE-
SENTANTES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS  NOS CONSE-
LHOS DA RIOPRETOPREV: 02 (duas) vagas para titular e 02 (duas) vagas 
para suplente dos servidores ativos junto ao Conselho Municipal de Previ-
dência (CMP) e o preenchimento de 01 (uma) vaga para titular e 01 (uma) 
vaga para suplente junto Conselho Fiscal da RioPretoPrev a ser escolhidos 
entre servidores e servidoras ativos e inativos. Os procedimentos de escolha, 
candidatura e eleição serão realizados conforme previsão na Lei Federal nº. 
9.717/98, Lei Complementar Municipal nº. 626/00 e com fundamento no art. 
104, I e art. 112, I, ambos da Lei Complementar Municipal nº. 139/01.
A Comissão Eleitoral será composta por 03 (três) membros: Sanny Lima 
Braga, brasileira, solteira, servidora pública municipal, inscrita no RG nº. 
19.475.061-9, representando o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais 
de São José do Rio Preto e Região (SSPM); Adriana Marques Guimarães 
Dias, brasileira, divorciada, servidora pública municipal, inscrita no RG nº. 
20.427.484-9, representado o Sindicato dos Trabalhadores em Educação 
Municipal (ATEM); e, Sônia Aparecida Paz Furlanetto, brasileira, casada, 
assistente social, inscrita no RG nº. 17.626.550-8, representando o Sindica-
to dos Servidores Públicos Municipais de São José do Rio Preto e Região 
(SSPM). Ficando eleita, Sanny Lima Braga, como Presidente da Comissão 
Eleitoral.
Os pedidos de inscrição e respectivas candidaturas deverão ser apresenta-
dos de forma eletrônica, online e virtual através de link e endereço eletrônico 
disponibilizados nos sites e redes sociais do Sindicato dos Servidores Públi-
cos Municipais de São José do Rio Preto e Região (SSPM) e do Sindicato 
dos Trabalhadores em Educação Municipal (ATEM), bem como publicados 
em jornal de circulação local. 
As inscrições para as candidaturas destinadas ao processo de eleição, esco-
lha e preenchimento de vagas junto aos Conselhos da RioPretoPrev serão 
realizadas de 20 de março de 2022 (domingo), a partir das 07h00; até às 
16h00 do dia 28 de março de 2022 (segunda-feira), de forma eletrônica em 
endereço eletrônico divulgado no site das entidades sindicais, redes sociais 
e mediante compartilhamento em grupos de aplicativos de comunicação de 
servidores, publicação na imprensa. No ato do pedido de inscrição deverão 
ser informados (anexados): documento com foto, matrícula funcional e lota-
ção, certificado de antecedentes criminais. 
O resultado das inscrições, deferidas e indeferidas, será divulgado em 30 de 
março de 2022 (quarta-feira). Os recursos, quanto ao deferimento e indefe-
rimento das inscrições, poderão ser apresentados de 31 de março de 2022 
(quinta-feira) a 01 de abril de 2022 (sexta-feira), até às 16 horas, através de 
link a ser disponibilizado e amplamente divulgado quando da divulgação do 
deferimento das inscrições. 
Os resultados dos recursos e homologação dos candidatos e candidatas ele-
gíveis serão divulgados em jornal de circulação local em 05 de abril de 2022 
(terça-feira). 
As eleições ocorrerão de 09 de abril de 2022 (sábado) a partir das 07h00 até 
12 de abril de 2022 (terça-feira) às 16h59 com votações de forma eletrôni-
ca, online e virtual através de link e endereço eletrônico a ser amplamente 
divulgados. 
Para 01 (uma) vaga de titular e 01 (uma) vaga de suplente destinados ao Con-
selho Fiscal da RioPretoPrev e as 02 (duas) vagas de titulares e 02 (duas) 
vagas de suplentes destinados ao Conselho Municipal de Previdência, con-
forme a Lei Federal nº. 9.717/98, Lei Complementar Municipal nº. 139/2001 
e Lei Complementar nº 626/2020, são requisitos: ser capaz civilmente, estar 
em pleno gozo dos direitos políticos, ser servidor ou servidora efetivos e em 
atividade, não ter condenação criminal transitada em julgado ou ter incidido 
em alguma das demais situações de inexigibilidade previstas no inciso I do 
caput do art. 1º da Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990. 
O resultado das eleições com quantitativo de votos e relação dos eleitos 
serão divulgados pela Comissão Eleitoral através de publicação em jornal 
de circulação local em 14 de abril de 2022 (quinta-feira). Foram discutidos os 
termos e normas constantes do Edital para publicação com as datas e links 
de endereços eletrônicos para inscrição de candidaturas. 
Os casos omissos serão julgados e decididos pela Comissão Eleitoral.

São José do Rio Preto, 18 de fevereiro de 2022.

Comissão Eleitoral

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 ROSILENE FER-
NANDES 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.



Arquivo Sindalquim

Os diretores do Sindal-
quim (Sindicato dos Traba-
lhadores nas Indústrias da 
Fabricação do Álcool, Quími-
cas e Farmacêuticas) deram 
inicio na última terça-feira, 
dia 15, a entrega dos kits 
escolares remanescentes e 
um nova leva de máscaras de 
proteção contra a Covid-19.

Segundo João Pedro Al-
ves Filho, presidente do 
sindicato, as pessoas que tem 
direito a receber o kit escolar 
são as aquelas que enviaram 
o cadastro preenchido, com 
o comprovante escolar den-
tro do prazo encerrado no 
em meados de dezembro de 
2021 – Todas as empresas 
que tem pessoas a receber 
o kit vão ser visitadas nesta 
última etapa de entrega, 
caso o trabalhador que tem 

Sindalquim volta a entregar 
kits e máscaras protetivas

BENEFÍCIO

direito esteja ausente no dia 
da visita terá até o dia 28 de 
fevereiro para comparecer 
a sede do sindicato em Rio 
Preto para fazer a retirada 
dos materiais.

Máscaras – as más-
caras protetivas também 
começaram a ser entregues 
no dia 15 sendo nesta pri-
meira semana serão entre-
gues para trabalhadores de 

todas as empresas do setor 
sucroalcooleiro e alguns do 
setor químico – a partir da 
semana que vem (21 a 25 de 
fevereiro) será a vez das em-
presas do setor farmacêutico 
a algumas dos químicos – e 
por último na semana que 
começa dia 28 de feverei-
ro e pega os primeiros dia 
de março será fi nalizada a 
entrega das máscaras para 

os trabalhadores do setor 
químicos. Nesta nova etapa 
a previsão é entregar 16 mil 
novas máscaras. 

Balanço – desde o inicio 
da pandemia do Sindalquim 
entregou cerca de 59 mil 
máscaras foram distribui-
das para os trabalhadores: 
do sucroalcooleiro, farma-
cêutico, químicos e setor de 
reciclagem.

Entrega das máscaras 
acontece mais uma vez 
em decorrência da nova 
variante do coronavírus e 
kits são os remanescentes

Entrega de máscara continuará acontecendo nas próximas duas semanas na base do sindicato

Espaço Kids 
no Clube 
Social dos 
comerciais

O Clube Social dos 
comerciários ganhou um 
novo atrativo nesta sex-
ta-feira, dia 18 com a 
inauguração do Espaço 
Kids criado para atender 
as crianças que frequen-
tam o local com os pais 
comerciários.

S e g u n d o  M á r c i a 
Caldas, presidente do 
Sincomerciários (Sin-
dicato dos Empregados 
no Comércio) de Rio 
Preto e região, a dire-
toria da entidade está a 
algum tempo reforman-
do, construindo outras 
áreas dentro do Clube 
Social – e dentro destas 
mudanças e ampliações 
no Clube foi feito um Es-
paço Kids para atender 
de forma lúdica e alegre 
as crianças que estiverem 
com seus pais ou avós no 
local.

Homenagem – O 
Espaço Kids recebeu o 
nome de uma ex-fun-
cionária do Sincomerci-
ários a Elda Guiral que 
infelizmente foi uma das 
vitimas da Covid-19.

Sérgio SAMPAIO
amaralsampaio@hotmail.com

Raio-X avalia real situação de trabalhadores
O SinSaúde (Sindicato dos 

Empregados na Saúde) de Rio 
Preto e região lançou a Campanha 
Fala Trabalhador(a) que tem como 
objetivo dar voz aos profi ssionais 
da saúde que, não bastasse o fato 
de estarem há dois anos traba-
lhando sob a pressão da Covid-19, 
mais uma vez estão passando por 
momentos difíceis devido à nova 
onda com a variante Ômicrom. 

Segundo Reinaldo Dalur, pre-

sidente do SinSaúde, diante desse 
quadro, foi  tomada a iniciativa 
de realizar uma consulta, para a 
elaboração de um levantamento 
e um relatório sobre os impactos 
da pandemia na vida dos profi s-
sionais da saúde. 

“A Campanha, além de aferir 
as condições de trabalho dos 
profissionais da saúde, servirá 
também para verifi car a situação 
nos Hospitais e unidades de saú-

de de Rio Preto e toda a região”, 
salientou o presidente.  

Para participar da campanha 
e responder o questionário os 
trabalhadores da saúde devem 
acessar o site do SinSaúde: www.
sindsauderiopreto.org.br  onde 
irão preencher um cadastro e res-
ponder a cinco perguntas, sendo 
elas: Já teve COVID? *, Nesses 
dois últimos anos, teve ansiedade 
ou fez uso de remédio para dor-

mir? *Sabe o que é a Síndrome de 
BurnOut? *Sentiu alguma diferen-
ça em seu estado físico e/ou emo-
cional, após o início da pandemia? 
Qual(is)? e Tem alguma Sugestão, 
denúncia ou reclamação? 

A proposta é ao fi nal da Cam-
panha os dados levantados sejam 
divulgados e encaminhados tam-
bém para os órgãos competentes 
como, por exemplo, o MPT (Minis-
tério Público do Trabalho).

SAÚDE

Inscrições: 
IF Câmpus RP

O Instituto Federal Cam-
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 totalmente gratuitos e as 
inscrições devem ser feitas 
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Após mudanças no regra-
mento dos regimentos pró-
prios de previdência todos 
os anos um percentual dos 
membros dos conselhos fis-
calizadores que representam 
os servidores tem que ser 
substituídos e por conta disto 
este ano acontecerá uma nova 
eleição para defi nir os novos 
conselheiros.

Nesta última quarta-feira, 
dia 16, membros da comissão 
eleitoral composta por repre-
sentantes do SSPM e outra da 
Atem se reuniram para debater 
o calendário eleitoral que de-
fi niu o período de inscrições 
entre 20 a 28 de março, tanto 
as inscrições como a eleição em 
si vai mais uma vez acontecer 
online. Os links serão dispo-
nibilizados nos momentos 
adequados tanto para os can-
didatos quanto posteriormente 
para os eleitores. 

RIOPRETOPREV

Comissão define 
calendário para eleição

Na eleição deste ano serão 
escolhidos 1 (um) nome para 
o Conselho Fiscal e 2 (dois) 
nomes para o Conselho de 
Municipal Previdência – sendo 
para cada uma das vagas terá 
direito e eleger um suplente. 

Eleição – A eleição por ser 
online terá um prazo maior 
para os servidores aptos a vo-
tar poderem fazer sua escolha 
– o processo vai acontece do 
dia 09 ao dia 12 de abril. Todos 
os servidores estatutários têm 
direito a voto. Lembrando que 
os servidores inativos votaram 
apenas para a escolha dos 
representantes no Conselho 
Fiscal.

Podem ser candidatos 
todos os servidores 
municipais estatu-
tarios da ativa 

FRENTISTAS

Salão de Beleza dos Frentistas 
atende categoria na sua sede
O Salão de Beleza dos fren-
tistas que fi ca localizando 
na sede do Sindicato dos 
Frentistas em Rio Preto está 
funcionado a todo vapor 
atendendo os trabalhadores 
e trabalhadores da categoria 
e seus dependentes.
O atendimento é feito em 
dias e horários alternados de 
segunda a sexta-feira, sendo 
que as terças e quintas-feiras 
o horário de funcionamento 
é das 8h00 às 13h00 e as 
segundas, quartas e sextas-
-feiras o atendimento é das 
13h00 às 18h00.
Informações e agendamento 
pelo telefone 17 3219-9400 
ou pessoalmente na sede do 
sindicato, Rua Eurides da 
Cruz, 164, Jardim Paraíso.

pelo site do Instituto Federal: 
www.sjp.ifsp.edu.br/cursos 
- os interessados deverão 
preencher o cadastro, escolher 
o curso desejado  e enviar a 
documentos  requisitados. 
Aulas presenciais – serão ao 
todo 13 cursos presenciais que 
vão movimentar pela primeira 
vez o Câmpus de Rio Preto, a 
expectativa 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 funda-
mental completo – não tem 
restrição nem de idade míni-
ma e ou máxima, basta ter o 
ensino fundamental completo.   


