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O América apresentou nesta terça-fei-
ra (22) o treinador português Tiago 
Miguel Cardoso, que vai comandar o 
time na Segunda Divisão do Campeo-
nato Paulista, a Bezinha.  
                                    ESPORTES. Pág.6
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PRESIDENTE CHEGA ÀS 10H40

Presidência confirma vinda de 
Bolsonaro a Rio Preto amanhã

APADRINHADOS

Acordão sai e 
prefeitura vai 
recorrer para 
manter cargos
O Tribunal de Justiça de 
São Paulo (TJ-SP) publi-
cou nesta terça-feira, 22, 
a acórdão sobre pedido 
de extinção de ao menos 
120 cargos comissionados 
(livre nomeação) e funções 
gratificadas na estrutura 
do Poder Executivo de Rio 
Preto. A Prefeitura  emitiu 
nota  e diz que o município 
vai recorrer da decisão no 
Supremo Tribunal Federal 
(STF).  POLÍTICA  Pág.3

NA CÂMARA

Avança projeto de 
estacionamento 
para motoristas 
de aplicativos

38 ANOS

Capotamento 
mata mulher 
na rodovia 
SP-310

CDP

Agentes barram 
mulheres com 
maconha e pai 
sem vacina

Segundo apurou a reporta-
gem, o carro da vítima teria 
saído da pista, momento 
esse em que a motorista 
Deise Vieira Queiroz San-
tana, de 38 anos, perdeu o 
controle do veículo e capo-
tou várias vezes, invadindo, 
inclusive, a pista contrária. 
A assessoria de imprensa 
do HB confirmou a morte 
de Deise às 21h55 desta 
segunda.
   CIDADES Pág.5

Agentes do Centro de De-
tenção Provisória (CDP) 
de Rio Preto apreenderam, 
no domingo, 20, maconha 
no cós de calças de lycra de 
duas mulheres. No mesmo 
fim de semana, o pai de 
um sentenciado desacatou 
um funcionário após ser 
impedido de entrar, tendo 
em vista que havia sido 
vacinado com a 2ª dose 
há apenas três dias.       
 CIDADES  Pág.5

30 ANOS 
DE  PRISÃO Hemocentro pede doações para o Carnaval

O Hemocentro de Rio Preto e o Hemonúcleo de Catanduva estão convocando os 
doadores para abastecerem os estoques de sangue durante o Carnaval. As unida-
des só estarão fechadas na terça-feira, 1 de março, feriado de Carnaval; nos demais 
dias, funcionarão normalmente, das 7h às 13h. O Hemocentro e o Hemonúcelo 
são responsáveis pelo abastecimento de 39 instituições das regiões de Rio Preto 
e Catanduva.                                                                                              CIDADES  Pág.4

A Câmara aprovou em prime-
ria discussão durante sessão 
de ontem, 22, projeto que 
altera Lei Municipal de 2019 
e dá novo texto sobre estacio-
namentos para embarque e 
desembarque de passageiros 
por carros de aplicativos..  
        POLÍTICA Pág.3

Divulgação

Após dias de indefinição da 
Presidência da República, 
a Comunicação Social do 
governo federal enviou na 
tarde desta terça-feira, 22, 
comunicado aos jornalistas 
de que o presidente Jair 
Bolsonaro deverá estar em 
Rio Preto amanhã, 24, para 
inaugurar a duplicação da 
BR-153. “No dia 24 de Fe-
vereiro de 2022, às 10h40, 
está prevista a visita do 
Excelentíssimo Senhor Pre-
sidente da República, Jair 
Bolsonaro, à cidade de São 
José do Rio Preto”, diz nota 
da presidência. 
     POLÍTICA Pág.3

Ministro Tarcísio de Freitas chegou ontem à noite a Rio Preto e teve encontro com empresários; ele fica na cidade hoje e acompanha Bolsonaro amanhã na inauguração da BR-153

Esposa de 
ministro terá 
recepção 
com chá da 
tarde hoje

MULHERES

POLÍTICA  Pág.3

FERIADÃO
Divulgação

A Polícia Civil de Rio Preto concluiu o inquérito sobre o 
assassinato da técnica em enfermagem Sabrina Fernan-
da de Oliveira, 29 anos, e indiciou o mecânico Gustavo 
Bernardo Paina, de 22 anos, por homicídio triplamente 
qualificado.     CIDADES Pág.5

Herison  ALASTICO
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Enquanto o ser humano 
vive sob o espesso véu da ig-
norância espiritual, a matéria 
pode encarnar o papel de vilã 
e nos falar de guerra, destrui-
ção, perversão, doença... Nada 
mais contemporâneo, basta 
que se vejam as manchetes de 
jornal. Contudo, à medida que 
as criaturas se aproximarem 
do seu Criador pelo exercício 
da Fraternidade Ecumênica 
entre elas, porque “Deus é 
Amor” (Primeira Epístola de 
João, 4:8), e isto é Religião 
no sentido mais exalçado, 
as mentes tornar-se-ão mais 
aptas a entender a natureza 
espiritual da própria matéria, 
elevando-a conscientemente à 
condição de instrumento evo-
lutivo do Espírito, para que 
ela, então, nos fale de Vida, 
Amor, Criação, Fraternidade, 
Espiritualidade, primacial-
mente Ecumênica.

Quem vive procurando 
satisfações materiais apenas, 
quem fica pulando de galho 
em galho, feito macaco, acaba 
levando chumbo, como repete 
o meu velho Irmão Achilles 
de Andrade de Souza (1913-
1991), valente Legionário da 
Boa Vontade de Deus. Isto é, 
tal pessoa nunca se sentirá 
feliz em sua inteireza; sempre 
lhe faltará alguma coisa: aqui-
lo que lhe suplica o Espírito 
Eterno. (...) Enquanto ele for 
menoscabado, a violência 
crescerá. (...) É preciso aliar à 
Instrução a Educação e mais: 
a Reeducação que visa, antes 
de tudo, ao Espírito, como 
esclarecia o saudoso criador 
da LBV, Alziro Zarur (1914-
1979).

José de Paiva Netto 
― Jornalista, radialista e 
escritor.

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

O exercício da 
Fraternidade 
Ecumênica

Os beneficiários de aposen-
tadorias e pensões pagos pelo 
INSS (Instituto Nacional do 
Seguro Social), que recebem 
valores acima do salário mí-
nimo, costumam questionar 
a possibilidade de pedirem 
a revisão de seus benefícios, 
embasados em comparativos 
que elaboram, constatando 
diferenças existentes entre o 
salário mínimo da época de 
concessão do benefício com 
o salário mínimo em vigor. É 
preciso compreender o moti-
vo da redução com relação ao 
salário mínimo; a Constituição 
Federal em seu artigo 7°, In-
ciso IV, veda a vinculação do 
salário mínimo para qualquer 
fim, não sendo possível, revi-
sar os benefícios do INSS na 
conformidade do reajuste do 
salário mínimo.  

         A regra geral é que 
temos os seguintes reajustes 
anuais: Benefícios do INSS – 
são reajustados só pelo INPC 
(Índice Nacional de Preços 
ao Consumidor) e o Salário 
Mínimo – é reajustado pelo 

ARTIGO

REVISÃO DOS BENEFÍCIOS 
PREVIDÊNCIÁRIOS - INSS

INPC mais um extra adicional 
denominado “ aumento real”. 
Entre os anos de 2016 a 2019, 
vigorou a Lei 13152/2015, 
que gerou um “extra” obri-
gatório no salário mínimo; 
neste período, o reajuste do 
salário mínimo se deu pelo 
INPC mais o crescimento do 
BIP. Neste ano de 2022, o 
reajuste proposto também foi 
diferente, mas por um motivo 
diverso da ideia de “aumento 
real” do salário; isto porque o 
reajuste foi divulgado antes 
da liberação do INPC oficial 
de 2021, o governo se utili-
zou de uma estimativa para 

chegar ao reajuste de 10,18% 
do salário mínimo, enquanto o 
INPC anual, acabou fechando 
em 10,16% e foi aplicado aos 
benefícios.  

         Enfocamos acima um 
dos assuntos mais questio-
nados pelos beneficiários do 
INSS na área previdenciária. 
Saliento que, descartadas as 
possibilidades de compara-
tivos de salário mínimo com 
benefício, o aposentado do 
INSS, tem direito a pedir a 
revisão do seu benefício, sen-
do que o prazo de revisão é de 
dez anos, contados a partir do 
primeiro dia do mês seguinte 
ao do recebimento do primeiro 
pagamento.

       As principais formas 
de revisão são aquelas de fato, 
ou seja, acontece quando tem 
algum erro no seu benefício: o 
INSS pode não ter identificado 
o direito de um período espe-
cial, com redução de tempo de 
serviço; pode não ter identifi-
cado algumas contribuições 
no momento da concessão; 
pode ter deixado de conside-
rar algum vínculo trabalhista, 
porque não estava anotado 
na sua Carteira de Trabalho 
( apresentação de sentença 
trabalhista onde o vínculo foi 
reconhecido); deixou de com-
putar algum vínculo trabalhis-
ta que você teve no exterior. 

Maria José Nardin da Silva é advogada pela Fadir - Faculdade de Direito 
Riopretense, Técnica Contábil pela Escola E. Professora Aurea de Oliveira.

O INSS no momen-
to do cálculo do 
valor do benefício, 
só considera/consi-
derava as contribui-
ções feitas a partir 
de julho/1994

São alguns fatos que não foram 
observados no momento da 
concessão, que fizeram com 
que seu benefício concedido 
ficasse abaixo do valor ao qual 
você faria jus.

       As revisões de direito, 
por sua vez, acontecem quando 
temos algum tipo de “Lei juris-
prudência” ou entendimento, 
que acabam sendo favoráveis 
para os segurados. O exem-
plo mais recente que temos é 
a “revisão da vida toda”, em 
dezembro de 2019 o Superior 
Tribunal de Justiça, deter-
minou que é possível fazer 
o pedido de revisão da vida 
toda. O INSS no momento do 
cálculo do valor do benefício, 
só considera/considerava as 
contribuições feitas a partir 
de julho/1994, data em que 
houve a transição da moeda 
de Cruzeiro passou para Real. 
Esta decisão do STJ permite 
a inclusão de contribuições 
anteriores a 1994, muitas ve-
zes vantajosas ao segurado, se 
contribuíam com valores mais 
altos aos utilizados no cálculo. 
A contagem do tempo não é 
afetada, pois são considerados 
todos os períodos.

        Existe um leque de 
possibilidades de revisão, o 
que faz com que o segurado 
tenha todos os seus direitos 
garantidos.
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Imagens fortes, cenas que 
lembram um filme de ficção. 
A fúria das águas numa chuva 
que há 90 anos não aconte-
cia. Tamanha brutalidade da 
natureza em um espaço curto 
de tempo, destruindo vidas 
e a história de uma cidade 
histórica. 

A cidade de Petrópolis, 
na região serrana do estado 
do Rio de Janeiro, foi devas-
tada por águas sem controle, 
que pareciam ondas do mar, 
atingindo alturas acima de 3 
metros, não poupando nada 
que estivesse pela frente.

Por um lado, poderíamos 
discutir as causas desta tragé-
dia do ponto de vista climático 
e da infraestrutura urbana. Por 
outro lado, cabe a discussão 
acerca dos severos impactos 
desta enchente na saúde das 
pessoas. 

A saúde física destas pes-
soas indiscutivelmente foi 
atingida por uma imensidão de 
elementos tóxicos, poluentes, 
infecciosos que, somados, irão 
causar doenças com repercus-
são pulmonar, renal e hepáti-
ca, principalmente.

Precisamos lembrar que 
enchentes desta magnitude 
produzem detritos de alguns 
animais como ratos, os quais 
se misturam com a própria 
água turva da enchente, tor-
nando-se mecanismo direto 
de infecção e lesão em pessoas 
mais debilitadas, como crian-
ças e idosos. 

No entanto, se existe um 
impacto desta enchente que 
terá espaço na vida destas pes-
soas por tempo indeterminado, 
podendo literalmente desequi-
librar famílias e relacionamen-
tos, será o impacto mental.

Num primeiro momento, 
seria muito natural que consi-
derássemos o fator mecânico 
das águas em fúria, a capacida-
de destas águas de destruir os 
lares e arrastar pessoas. Esta 
parte será apenas o início de 
uma sequência incontrolável 
de repercussões, principal-
mente afetando a estabilidade 
emocional dos sobreviventes e 
daqueles que testemunharam 
de perto tamanha tragédia. 

As perdas materiais as-
sociadas às sensações de im-
potência e de ameaça serão 
responsáveis por muitas modi-
ficações negativas no equilíbrio 
mental destas pessoas. Alguns 
estudos já demonstraram quais 
as principais categorias de 
repercussões mentais a serem 
enfrentadas por estas pessoas:

1) Estresse pós-trau-
mático 

Conviver com as lembran-
ças recentes de uma tragédia, 
com as sensações de uma 
ameaça constante, justificam a 
ocorrência de estados depressi-
vos, transtornos de ansiedade 
e o uso de substâncias ilícitas. 

2) Ansiedade
As pessoas passaram a 

adotar atitudes intempestivas 
em sua rotina, com certo grau 
de desespero e aflição para 
resolver as coisas. O comporta-
mento destas pessoas começa a 
prejudicar seus relacionamen-
tos familiares e profissionais. 

3) Depressão
A sensação de derrota e 

impotência frente à fúria da 
natureza, além da constatação 
da perda irreparável de fami-
liares e amigos, impede que 
muitas pessoas se reergam 
emocionalmente. Estas pesso-
as acabam se tornando mais 
tristes, mais isoladas e com 
pouca motivação. 

4) Aumento no con-
sumo de álcool e cigarro

Buscar o escape para os 
problemas é típico em qualquer 
ser humano. Alguns depositam 
seus problemas na questão de 
comer muito, chorar muito, 
afastar-se de tudo que o cerca. 
Outros podem declinar para o 
consumo exagerado de álcool 
e cigarro. Na verdade, já existe 
um estado descontrolado de 
ansiedade que acaba propi-
ciando maior envolvimento 
com álcool, cigarro e até drogas 
ilícitas. 

5) Aumento no con-
sumo de medicamentos

Poucas pessoas não usam 
algum tipo de medicamento, 
isto em condições normais. 
Diante de uma tragédia com 
mortes, pânico absoluto e per-
das materiais, muito provável 
que estas pessoas necessitem 
do uso de medicamentos, por 
tempo indeterminado. Medi-
camentos ansiolíticos, anti-
depressivos e medicamentos 
indutores do sono estarão 
entre as principais categorias. 

Não seria exagero afirmar 
que a tragédia de Petrópolis 
só começou, seus primeiros 
capítulos já foram publicados. 
Capítulos brutais e lamentá-
veis. Muitos fatos ainda virão, 
atingindo o equilíbrio emocio-
nal de muitas pessoas e muitas 
famílias.

Estas pessoas precisarão de 
muitas coisas daqui em diante, 
mais do que apoio logístico 
e fornecimento de insumos. 
Estas pessoas precisarão de 
muitas orações, muita ajuda 
humanitária, muito apoio das 
autoridades e muito amparo 
para sua grave fragilidade 
mental. 

Reconstruir uma casa é 
extremamente diferente de 
reconstruir uma mente, voltar 
a ter paz. A missão de repor 
tijolos destruídos não será 
tão dolorosa como a missão 
de restaurar a motivação, de 
reencontrar o otimismo da vida 
e aquela sensação de equilíbrio 
mental.

A tragédia de Petrópolis 
resume a maior das carências 
humanas: a paz. Pode até ser 
que o tempo apague tantas ma-
zelas desta tragédia e faça com 
que muitas destas mazelas 
sejam esquecidas, mas o trau-
ma que fica, este será o grande 
desafio daqui pra frente. O que 
puder ser feito para atenuar 
este trauma deverá ser feito 
prontamente e mediante um 
seguimento de tantas pessoas 
que perderam tudo, inclusive 
sua paz de espírito.

*Cardiologista com 
especialização em Ci-
rurgia Cardiovascular, 
orientador de Nutro-
logia e Longevidade e 
coordenador da Facul-
dade de Medicina da 
Unilago

Enchentes de Petrópolis matam 
pessoas e impactam na saúde mental

“ “
““       Sempre digo aos jogadores que temos que fazer nosso dever de casa. 

Os jogos fora de casa envolvem muitos fatores como o desgaste da via-
gem, mas jogando em casa nós temos condições de sair com a vitória”

Rodrigo Fonseca, Técnico do Rio Preto

        Não podemos ficar olhando 
para o passado. A partir de agora 
temos que trilhar um novo cami-
nho. Esse novo caminho tem que 
ser o do sucesso e do trabalho

           Necessário destacar que o 
Poder Executivo tem por obriga-
ção legal prover o ordenamento 
de trânsito necessário à seguran-
ça e mobilidade urbana

Fábio Marcondes, Vereador, atual secretário de EsportesTiago Miguel Cardoso, Treinador do América



  |  A3DHOJE INTERIOR
São José do Rio Preto | quarta-feira, 23 de fevereiro de 2022

Política Vaga no TST
O presidente Jair Bolsonaro formalizou a 
indicação do desembargador Sérgio Pinto 
Martins para o cargo de ministro

Programas de renda
Cerca de 1,9 milhão de trabalhadores 
podem ser incluídos no cadastro do 
PIS e Pasep
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O Tribunal de Justiça de São 
Paulo (TJ-SP) publicou nesta 
terça-feira, 22, a acórdão sobre 
pedido de extinção de ao menos 
120 cargos comissionados (livre 
nomeação) e funções gratifi-
cadas na estrutura do Poder 
Executivo de Rio Preto.

O acórdão com a decisão da 
maioria dos 25 desembarga-
dores do Órgão Especial do TJ 
traz detalhes sobre o fi m dos 
cargos comissionados, também 
conhecidos como “apadrinha-
dos” e cerca de 500 funções 
gratifi cadas no governo Edinho 
Araújo (MDB). A análise ocor-
reu na última quarta-feira, 16, 
em julgamento de ação movida 
pelo Psol Estadual que acabou 
sendo acatada de modo parcial.

O documento é assinado 
pela relatora Luciana Presciani 
e tem 88 páginas no total. Em 
um dos trechos do despacho 
Luciana afi rma que “todos os 
cargos e funções discutidos 
revelam atribuições de caráter 
técnico, que, muito embora 
exijam conhecimentos especia-
lizados, estão restritas à execu-
ção de funções predefi nidas em 

Acórdão sai e prefeitura diz que 
vai recorrer para manter cargos

APADRINHADOS

regulamento”.
Ela ainda diz ser “excessiva-

mente genérica” lei que criou os 
cargos comissionados e funções 
gratifi cadas o que fere à ordem 
constitucional vigente. “Como 
se vê, a lei instituidora não traz 
qualquer descrição das atribui-
ções das funções discutidas. 
Segundo informações do Pre-
feito Municipal (fl s. 463/476), 
optou-se pela criação dos car-
gos de forma genérica por Lei 
Complementar, relegando-se 
as descrições das atribuições 
aos Regimentos Internos de 
cada Secretaria, estabelecidos 
por Decretos do Prefeito Muni-
cipal. A prática não se adequa à 
ordem constitucional”.

A relatoria destaca que os 
cargos de comissão, na maioria 
dos casos analisados, merecem 
ser ocupados por meio de con-
curso público.

“Cargos de provimento em 
comissão. Atribuições burocrá-
ticas e técnicas, em desconfor-
midade com as especifi cidades 
e transitoriedade intrínsecas 
aos cargos em comissão. Ativi-
dades que devem ser realizadas 
por servidores públicos inves-
tidos em cargos de provimento 
efetivo, mediante aprovação em 
concurso público.”

Vai recorrer
A Prefeitura de Rio Preto, 

por meio da assessoria de Co-

Foram extintos cargos 
de diretores, chefe de 
gabinete, além de che-
fes de divisão e
coordenadoria

AVANÇA NA CÂMARA

Estacionamento para 
motoristas de aplicativos 

Acórdão estabelece prazo de 120 dias para a Prefeitura de Rio Preto fazer modulação

A Câmara Municipal aprovou em primeria discussão

A Câmara Municipal apro-
vou em primeria discussão 
durante sessão na manhã 
desta terça-feira, 22, projeto 
que altera Lei Municipal de 
2019 e dá novo texto sobre a 
permissão de estacionamentos 
para embarque e desembarque 
de passageiros por carros de 
aplicativos.

O projeto é de autoria do 
vereador licenciado Fábio 
Marcondes – atual secretário 
de Esportes – e foi subscrito 
por Rossini Diniz (PL) ocu-
pante da cadeira no Legisla-
tivo.

Aprovada quanto a lega-
lidade a proposta prevê a 
devida sinalização horizontal 
e vertical de trânsito, de fronte 
aos Shoppings Centers, Hos-
pitais, Terminais Rodoviários 
Urbanos e Interurbanos e 
Aeroporto de Rio Preto, para 

o embarque e desembarque 
por parte dos motoristas por 
aplicativo.

“De imediato, será im-
plantado espaços mínimos 
sufi ciente para a parada de 5 
(cinco) veículos de transporte 
por aplicativo simultâneos, 
em cada uma das localidades 
exigidas”, cita o projeto. 

Marcondes justifi ca a apro-
vação afi rmando que é grande 
a demanda de espaços do tipo 
por parte de passageiros de 
carros por aplicativos em Rio 
Preto, em especial nos locais 
citados no projeto. 

“Necessário destacar que 
o Poder Executivo tem por 
obrigação legal prover o orde-
namento de trânsito necessá-
rio à segurança e mobilidade 
urbana, ”, afi rmou Marcondes. 

O projeto ainda precisa 
ser analisado quanto o mérito 
antes de ser sancionado ou 
vetado pelo prefeito Edinho 
Araújo (MDB).

Raphael FERRARI
redacao@dhoje.com.br

Alan Santos/PR

Após dias de indefinição 
da Presidência da Repúbli-
ca, a Comunicação Social do 
governo federal enviou na 
tarde desta terça-feira, 22, 
comunicado aos jornalistas 
de que o presidente Jair Bol-
sonaro deverá estar em Rio 
Preto nesta quinta-feira, 24, 
para inaugurar a duplicação 
da BR-153.

“Viagem Presidencial à ci-

dade de São José do Rio Preto/
SP. No dia 24 de Fevereiro de 
2022, às 10h40, está prevista 
a visita do Excelentíssimo Se-
nhor Presidente da República, 
Jair Bolsonaro, à cidade de 
São José do Rio Preto - SP, 

Bolsonaro chega amanhã a Rio Preto 
para inaugurar obra da BR-153

PRESIDENTE

A obra de duplicação 
tem  18 quilômetros, 14 
viadutos, uma ponte e 
oito passarelas

Raphael FERRARI
redacao@dhoje.com.br

para participar da “Inaugura-
ção da travessia urbana de São 
José do Rio Preto- SP” Local: 
BR 153, km 68,5, sentido nor-
te”, consta no comunicado 
enviado. 

Palco
O palco onde fi carão as au-

toridades políticas e população 
está sendo erguido justamente 
no local apontado pela equipe 
do presidente, no quilômetro 
68,5, sentido Norte, da BR-

153. A obra de duplicação tem 
quase 18 quilômetros, com 
construção de 14 viadutos, 
uma ponte e oito passarelas de 
pedestres.

Iniciada em 2016 e orçada 
à época em R$ 186 milhões a 
obra já consumiu mais de R$ 
300 milhões segundo as últi-
mas previsões.

MotoMito
Bolsonaristas organizam 

desde o início da semana a 

PRESIDENTE

10h40
HORÁRIO previsto 
para a chegada do 
presidente amanhã no 
aeroporto em 
Rio Preto

O presidente Jair Bolsonaro deverá estar em Rio Preto nesta quinta-feira, 24, para inaugurar a duplicação da BR-153

chamada “Motociata Moto-
Mito Noroeste Paulista”, como 
é conhecido os passeios de 
motociclistas com a presença 
do  presidente.

A estimativa é que ao me-
nos 10 mil motociclistas de Rio 
Preto e região participem do 
passeio. A organização vem di-
vulgando a concentração para 
às 8 horas de quinta, dia da 
visita de Bolsonaro. O local de 
saída do comboio é na avenida 
João Batista Vetorasso.

Mulheres 
recepcionam 
esposa de 
ministro

O Ministro da Infra-
estrutura, Tarcísio Go-
mes de Freitas, marca 
presença em Rio Preto 
na noite desta terça-feira 
(22) e fi ca na cidade para 
acompanhar o Presidente 
Jair Bolsonaro que estará 
na cidade na quinta-feira 
(24). 

Cristiane Ferreira da 
Silva Freitas, esposa do 
Ministro, também virá 
à cidade, e a chegada 
está prevista para às 11h 
desta quarta-feira (23). 
Para recepcioná-la, está 
agendado um ‘Chá da 
Tarde’ para às 16h, com 
cerca de 100 mulheres 
confi rmadas. 

Segundo as organiza-
doras, o objetivo do Chá 
é apenas para “estreitar 
os laços de amizade já 
existente”. O evento será 
fechado e também só mu-
lheres.  O encontro acon-
tecerá em um salão no 
bairro Nova Redentora.

Andressa ZAFALON 
redacao@dhoje.com.br

municação, emitiu nota para 
comentar o teor do acórdão. 
Segundo o governo Edinho 
o município vai recorrer da 
decisão no Supremo Tribunal 
Federal (STF). 

“A Procuradoria Geral do 
Município de São José do Rio 
Preto vai recorrer ao Supre-
mo Tribunal Federal contra a 
decisão do Tribunal de Justiça 
de São Paulo que declarou 
inconstitucionais cargos co-
missionados e gratificações 
de funcionários de carreira.
A decisão foi tomada nesta ter-
ça-feira (22/02), após reunião 
do prefeito Edinho com secre-
tários e o Procurador.

Rapahel FERRARI 

Bolsonaristas 
organizam a “Mo-
tociata MotoMito”, 
como é conheci-
do os passeios 
de motociclistas 
com a presença do  
presidente

Divulgação

Arquivo Dhoje

Divulgação
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CIDADES 93% imunizados
O Brasil ultrapassou a marca de 93% 
da população imunizada com pelo 
menos uma dose contra a Covid-19

Vagas ensino superior
Vão até sexta-feira (25) as inscrições 
para o Programa Universidade para 
todos (ProUni) do primeiro semestre

Covid-19

Leitura

A PARTIR DE SÁBADO

Centro Respiratório terá 
atendimento suspenso

A Secretaria de Saúde de Rio 
Preto informou que o Centro 
de Atendimento Respirató-
rio, instalado no Complexo 
Swift, será fechado tempo-
rariamente a partir desde sá-
bado, 26, em razão da queda 
na demanda de atendimento 
verifi cada na última semana. 
A unidade permanecerá 
montada e será reativada se 
houver um aumento signifi -
cativo na procura de pacien-
tes com suspeita de Covid 

nas demais unidades de saú-
de do município. De 15 a 31 
de janeiro, o Centro Respira-
tório realizou 7.087 atendi-
mentos, enquanto de 1º a 14 
de fevereiro foram 5.354. 
O atendimento dos casos res-
piratórios e de Covid-19 con-
tinua sendo realizado pelo 
serviço de Telemedicina, que 
funcionará no sábado, do-
mingo, segunda e terça-feira 
de Carnaval das 7 às 17 horas, 
pelos telefones 0800 7722 

123 e 0800 7705 870. 
Durante o carnaval, a cole-
ta de testes para Covid por 
indicação de consultas na 
Telemedicina será agenda-
da para segunda-feira, 28, 
das 8h às 12h, na UBS Vila 
Toninho, que estará aberta 
exclusivamente para as co-
letas. A UBS volta a reabrir 
na quarta-feira, às 12h, para 
atendimento e coleta de tes-
tes provenientes da consulta 
de telemedicina.

Nas últimas 24 horas, fo-
ram registrados 105.776 casos 
de pessoas infectadas pelo 
novo coronavírus. Conforme 
levantamentos de secretarias 
estaduais e municipais de saú-
de, foram notifi cadas também 
816 mortes em decorrência 
de complicações associadas 
à doença. Com as novas esta-
tísticas, o total de brasileiros 
que pegaram covid-19 ao lon-
go da pandemia subiu para 
28.351.327. Ontem, o painel 
de informações da pandemia 
mantido pelo Ministério da 
Saúde trazia 28.245.551 casos.

A Secretaria de Cultura 
de Rio Preto, por meio da 
Biblioteca Municipal Dr. 
Fernando Costa, recebeu 
doação de 98 obras do Sis-
tema Estadual de Bibliote-
cas Públicas de São Paulo 
(Siseb), sendo 96 livros de 
81 títulos diferentes, além 
de duas mídias (CD/DVD). 
Os livros, o CD e DVD vão 
integrar o acervo da Biblio-
teca Central, ramais do An-
chieta e Eldorado e Biblio-
teca Móvel. O Siseb tem um 
programa que disponibiliza, 
duas vezes ao ano, para 
bibliotecas cadastradas a 
doação de livros.

Centro de Atendimento Respiratório, instalado no Complexo Swift, será fechado temporariamente

O Hemocentro de Rio Preto 
e o Hemonúcleo de Catanduva 
estão convocando os doadores 
para abastecerem os estoques 
de sangue durante o Carna-
val. As unidades só estarão 
fechadas na terça-feira, 1 de 
março, feriado de Carnaval; 
nos demais dias, funcionarão 
normalmente, das 7h às 13h. 

As entidades estão operan-
do com estoque abaixo do ideal 
desde o início do ano. Devido a 
pandemia, o fl uxo de doadores 
diminuiu em 80% e durante 
esta época os estoques podem 
atingir níveis ainda mais crí-
ticos. Por isso, as unidades 
fazem o apelo aos doadores 

para que aproveitem os dias 
de folga para doarem sangue. 

O Hemocentro e o He-
monúcelo são responsáveis 
pelo abastecimento de 39 
instituições das regiões de Rio 
Preto e Catanduva. “As bolsas 
de sangue são utilizadas para 
atender vítimas de acidentes 

Hemocentro convoca doadores para 
manter estoque durante o Carnaval

FERIADÃO

O Hemocentro e o 
Hemonúcleo realizam 
agendamento para do-
ações por telefone

da REDAÇÃO
redacao@dhoje.com.br

Gestante 
carente terá 
ônibus de 
graça

graves, transfusões de pa-
cientes diagnosticados com 
Covid-19, pessoas que neces-
sitam de cirurgias e pacientes 
com doenças graves que pas-
sam por situações nas quais 
o organismo não produz as 
células sanguíneas necessárias 
como, por exemplo, leucemia 
e câncer”, explicou Mariana 
Coltro, enfermeira supervisora 
do Hemocentro. 

Com o objetivo de facilitar 
o acesso dos doadores, o He-
mocentro está disponibilizan-

do vagas no estacionamento 
interno do Hospital de Base, 
totalmente gratuito. Para ter 
este benefício é muito simples: 
ao fi nal da doação, o doador 
deve solicitar ao enfermeiro 
a Declaração de Compareci-
mento e entregar na guarita do 
estacionamento ao sair.

Quem pode doar
Podem doar pessoas de 16 a 

69 anos, em boas condições de 
saúde e tenham o peso mínimo 
de 50kg, além de estar des-

O prefei to  Edinho 
Araújo (MDB) sancionou 
projeto aprovado pela Câ-
mara tornando lei defi ni-
tiva desde a última sexta-
-feira, 18, a gratuidade no 
passe livre para gestantes 
carentes do município que 
usam o transporte coletivo 
urbano. 

O projeto de autoria do 
vereador Odélio Chaves 
(PL) estipula que as ges-
tantes carentes terao o di-
reito ao transporte gratuito 
por meio de um cartão de 
identifi cação.

Para ter o benefício 
mulheres nessa condição 
deverão, no ato da solici-
tação, apresentar exame de 
comprovação de gravidez 
com atestado médico, estar 
cadastrada no CRAS e que 
a renda deverá ser utiliza-
da no critério do Cadastro 
Único. A gratuidade será 
concedida desde o início da 
gravidez até 60 dias após o 
nascimento. 

As gestantes benefi cia-
das com transporte gra-
tuito em Rio Preto estão 
obrigadas a cumprir todas 
as normas médicas do 
tratamento. Em caso de 
faltas, deverá a gestante 
justificá-las no prazo de 
três dias. Três faltas não 
justifi cadas acarretarão na 
perda do benefício. 

O Hemocentro e o 
Hemonúcelo são 
responsáveis pelo 
abastecimento de 
39 instituições e 
hospitais das regi-
ões de Rio Preto e 
Catanduva

cansado e alimentado. Evite 
alimentos gordurosos antes da 
doação e após o almoço aguar-
de 2 horas para doar. 

Doadores que apresenta-
ram diagnóstico ou suspeita de 
Covid-19 estão aptos a doar 10 
dias após a completa recupera-
ção. De acordo com o Ministé-
rio da Saúde, as pessoas que 
receberam a vacina contra a 
Covid-19 contam com um tem-
po de inaptidão de: Coronavac 
(48 horas), AstraZeneca, Pfi zer 
e Janssen (7 dias).

INSTIITUIÇÕES

39
DA REGIÃO de Rio 
Preto e Catanduva são 
atendidas com esto-
que do Hemocentro 
e Hemonúcleo

O Hemocentro de Rio Preto e o Hemonúcleo de Catanduva estão convocando os doadores

EM OLÍMPIA

Vacinação infantil nas 
escolas municipais

Olímpia fará uma mobi-
lização especial junto à rede 
municipal de ensino para in-
tensifi car a vacinação infantil e 
facilitar o acesso à imunização. 
O cronograma da ação está 
sendo preparado pela secreta-
ria de Saúde em parceria com 
a Educação.

A campanha, que atende 
ainda recomendação do Go-
verno do Estado, terá início 
nesta quinta-feira, dia 24, na 
EMEB Professor Reinaldo 
Zanin, no Jardim Tropical II, 
que será a primeira escola a ser 
atendida. Já na sexta, dia 25, os 
alunos da EMEB Santo Seno, 
no Centro, terão a vacinação 
conferida e regularizada.

A mobilização seguirá nas 
próximas semanas, atenden-
do todas as escolas de Ensino 

Fundamental I, inclusive os 
distritos, conforme agenda-
mento da equipe de imuniza-
ção com as unidades escolares.

O foco da busca ativa é am-
pliar a cobertura vacinal das 
crianças de 5 a 11 anos, tanto 
com a primeira dose como com 
a aplicação da segunda dose 
para quem tomou Coronavac, 
cujo intervalo recomendado 
já está no prazo, conforme 
data marcada no cartão de 
vacinação.

Para a vacinação, as escolas 
comunicarão os pais previa-
mente e enviarão o Termo de 
Autorização para que seja as-
sinado, permitindo a imuniza-
ção das crianças, não havendo 
a necessidade da presença dos 
responsáveis no momento da 
aplicação.

Divulgação

Olímpia fará uma mobilização especial junto à rede municipal

Divulgação

Divulgação

Divulgação
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Deise  perdeu o controle do veículo e capotou várias vezes

Divulgação

A Polícia Civil de Rio Preto 
concluiu o inquérito sobre o 
assassinato da técnica em en-
fermagem Sabrina Fernanda 
de Oliveira, 29 anos, e indi-
ciou o mecânico Gustavo Ber-
nardo Paina, de 22 anos, por 
homicídio triplamente quali-
ficado (motivo fútil, em vir-
tude de uma discussão banal; 
feminicídio; e meio cruel) e 
furto do veículo da vítima. 
 

 
 Latrocínicio
A suspeita inicial de latrocí-
nio (roubo seguido de morte) 
foi descartada, porque du-
rante as investigações a equi-
pe da Delegacia de Investi-

Acusado de matar técnica de 
enfermagem pode pegar 30 anos

HOMICÍDIO

Polícia descobriu provas 
do relacionamento do 
casal, que estaria junto 
há cerca de um mês, e 
descartou latrocínio

ACUSADO

30 anos
TEMPO DE PRISÃO 
que o acusado pode 
pegar com a soma de 
todos os crimes 
cometidos, segundo 
o delegado

gações Gerais (DIG) de Rio 
Preto conseguiu provas de 
que havia um relacionamen-
to entre as partes há aproxi-
madamente um mês antes e 
que o crime ocorreu durante 
uma briga do casal. 
Segundo o delegado Pau-
lo Buchala Junior, as penas 
somadas podem chegar a 30 
anos de prisão.

 O crime
Sabrina Fernanda de Oli-

veira, de 29 anos, que traba-
lhava como técnica de enfer-
magem no Hospital de Base 
de Rio Preto, foi encontrada 
morta dentro de sua residên-
cia no bairro Jardim Nunes, 
na madrugada de sábado 
(12)
 O acusado foi preso um dia 
depois, andando com o car-
ro da vítima após assisitir a 
um jogo com dois amigos. O 
veículo foi interceptado pela 
GCM em uma avenida. 

Durante entrevista coletiva, 
na manhã de segunda-feira, 
14, a polícia informou que 
o jovem, de 22 anos, após 
cometer o assassinato na 
casa da vítima, que era uma 
mulher trans, pegou o car-
ro dela, um Chevrolet Ônix, 
com todos os pertences pes-
soais que estavam no veícu-
lo, e foi trabalhar normal-
mente.
Colaborou – Sarah 
BELLINE

MULHER DE 38 ANOS

Motorista morre em 
capotamento na SP-310

Na noite deste domingo 
(20), por volta das 22h, uma 
mulher estava dirigindo na 
rodovia Washington Luís, 
sentido Rio Preto - Mirassol 
e sofreu um grave acidente.

Segundo apurou a re-
portagem, o carro teria sa-
ído da pista, momento esse 
em que a motorista Deise 
Vieira Queiroz Santana, de 
38 anos, perdeu o controle 
do veículo e capotou várias 
vezes, invadindo, inclusive, 
a pista contrária.

A mulher foi jogada para 
fora do carro, sofreu uma 
parada cardíaca no local e 
foi levada ao Hospital de 
Base (HB) inconsciente.

Informações extrao-
ficiais dão conta de que 
Deise passou por diversas 
cirurgias, foi sedada, intu-
bada, chegou no HB com 
múltiplas fraturas pelo cor-

po, com politraumatismo 
craniano e passou a segun-
da-feira na UTI em estado 
grave, porém, não resistiu e 
morreu a noite. O carro deu 
perca total.

A reportagem entrou em 
contato com a assessoria de 
imprensa do HB, que con-
firmou a morte de Deise às 
21h55 desta segunda.

Amigos
Em grupos de Whatsapp 

e nas redes sociais, amigos 
da vítima pediam oração 
para que a  saúde de Deise 
fosse reestabelecida e agora 
compartilham mensagens 
de carinho e afeto, sentindo 
a morte da amiga.

A priore as informa-
ções são de que o velório 
será na cidade de Itapagi-
pe - MG, onde a maioria 
da família de Deise mora. 

Agentes penitenciários do 
Centro de Detenção Provisória 
(CDP) de Rio Preto apreende-
ram, no domingo, 20, maconha 
no cós de calças de lycra de duas 
mulheres. O flagrante aconteceu 
durante revista nas visitantes. 

Elas foram levadas pela PM 
até o Plantão Policial, onde a 
droga ficou apreendida. As acu-
sadas foram suspensas do rol de 
visitas do presídio e o possível 
envolvimento dos detentos que 
seriam visitados será averiguado 
por meio de um procedimento 
interno disciplinar.

CDP

Agentes barram pai sem 
vacina e mulheres com drogas

 No mesmo fim de semana, 
o pai de um sentenciado desa-
catou um funcionário do CDP 

após ser impedido de entrar, 
tendo em vista que havia sido 
vacinado com a 2ª dose contra 
a Covid-19 há apenas três dias, 
não atingindo assim o tempo 
hábil obrigatório para entrada 
na unidade prisional. 

Já na penitenciária de Mi-
randópolis I, no sábado, 19, 
uma mulher foi suspensa tem-
porariamente do rol de visi-
tas após ter sido constatado 
que ela tentava entrar no lo-
cal  com 200 comprimidos de 
estimulante sexual escondi-
dos no meio de alimentação. 

A Polícia Civil concluiu o inquérito sobre o assassinato da técnica em enfermagem Sabrina Fernanda Oliveira

DA REDAÇÃO
redacao@dhoje.com.br

ASSALTO

Motociclista armado com 
revólver rouba mochila 
com R$ 41,8 mil

Um vendedor, de 37 anos, 
teve sua mochila, contendo 
R$ 29.027,00 em cheques e 
R$ 12.813,00 em dinheiro, 
roubada por um motociclis-
ta, armado com revólver, 
quando chegava em sua casa, 
no bairro Cristo Rei, em Rio 
Preto. A vítima procurou o 
Plantão Policial, na tarde 
desta segunda-feira, 21, para 
apresentar queixa.

De acordo com o bole-
tim de ocorrência, enquan-
to o assalto era registrado 
a mochila foi encontrada 
no Brejo Alegre, sem o di-
nheiro e os cheques. No 
acessório estavam apenas 

ESTELIONATO

Aposentada paga boleto 
falso de plano de saúde 
e perde quase R$ 2 mil

os mostruários dos produ-
tos vendidos pela vítima. 
O caso será investigado pelo 
7º DP rio-pretense.

Uma aposentada rio-pre-
tense, de 63 anos, é a mais 
nova vítima do falso boleto 
de plano de saúde. Ela perdeu 
mais de R$ 1,9 mil.

Segundo a idosa, que com-
pareceu no Plantão Policial 
na tarde desta segunda-feira, 
21, foi contatada por meio das 
redes sociais por um suposto 
funcionário do seu convênio 
médico.

Em seguida, recebeu um 
boleto no valor de R$ 1.917,00, 
o qual foi pago na agência ban-
cária onde a vítima tem conta.

Pouco depois, a aposentada 
recebeu telefonema do hospi-
tal, alegando que estava com 

um boleto em aberto. Após 
enviar cópia do comprovante 
de pagamento, foi informada 
que havia sido enganada.

Arquivo Dhoje Arquivo Dhoje

FLAGRANTE

Moradores de rua são 
presos pelo furto de tv 
em imóvel desocupado

Dois moradores de rua 
foram surpreendidos por poli-
ciais militares, na madrugada 
desta segunda-feira, 21, car-
regando uma televisão grande 
no bairro Boa Vista, em Rio 
Preto. Eles acabaram presos 
em flagrante por furto. 

Segundo o boletim de ocor-
rência, a guarnição abordou os 
suspeitos que, inicialmente, 
alegaram que tinham achado o 
aparelho numa caçamba. 

Durante interrogatório, 
os acusados confessaram que 
tinham furtado a TV de uma 
casa na rua Silva Jardim, na 
Vila Santa Cruz. 

A dupla disse que passou na 

frente da residência e viu que 
estava sem relógio de energia 
e desocupada, entrou e pegou 
o eletrodoméstico.

Divulgação

Agentes barraram mulheres tentando entrar com drogas no CDP

PM prende
Um jovem de 18 anos 

foi preso em flagrante, 
pela Polícia Militar de 
Rio Preto, por tráfico de 
drogas e posse de muni-
ção de calibre permitido. 
Em revista pessoal, nada 
de ilícito foi encontrado 
com o jovem. Mas, no 
quarto do suspeito, os 
pms apreenderam uma 
balança digital, uma pe-
dra média de crack e R$ 
250. Em cima da cômoda 
foram confiscadas mais 28 
pedras da droga, três mu-
nições intactas de calibre 
38 e mais quatro cartuchos 
de espingarda de caça.

Mirandópolis

200
ESTIMULANTES  sexu-
ais foram encontrados 
com mulher entrando 
no presídio

Divulgação

Arquivo Dhoje
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Rei no hospital
Internado em São Paulo para trata-
mento de câncer, o ex-jogador Pelé se 
recuperou de uma infecção urinária.

Jogo da Recopa
O Palmeiras visita o Athletico-PR nes-
ta quarta-feira (23) pelo primeiro jogo 
da Recopa Sulamericana.

    Tendência no futebol bra-
sileiro desde o sucesso de 
Jorge Jesus no Flamengo, a 
preferência por técnicos es-
trangeiros chegou agora nos 
clubes do interior. O América 
apresentou nesta terça-feira 
(22) o treinador português 
Tiago Miguel Cardoso, que vai 
comandar o time na Segunda 
Divisão do Campeonato Pau-
lista, a Bezinha. Ele será o 
segundo estrangeiro a coman-
dar o América. O primeiro foi 
o argentino Filpo Nuñez, que 
comandou a equipe nos anos 
60.
Cardoso nasceu em Lisboa e 
já trabalhou com equipes sub-
17 e sub-15 do futebol portu-
guês. Ele veio para o Brasil 
em 2019 para trabalhar nas 
categorias de base do Marin-
gá. No ano passado ele levou o 
Varginha ao vice-campeonato 
da Segunda Divisão do Cam-
peonato Mineiro, sendo este 
seu último clube.
“Foi uma indicação do nos-
so diretor Sérgio Parada, que 
acompanhou o trabalho dele 
em Varginha. Nós tínhamos 
três ou quatro nomes e resol-
vemos buscar algo novo para 
o América. Olhamos a ficha 
dele e as informações foram 
as melhores. O primeiro tra-
balho dele como profissional 
no Varginha foi um sucesso e 
esperamos que ele faça o mes-
mo no América.”, comentou 
o presidente Luiz Donizette 

RUBRO TRAZ TÉCNICO PORTUGUÊS
TIAGO MIGUEL CARDOSO

Prieto, o Italiano.
O América terminou na lan-
terna de sua chave na Bezi-
nha do ano passado, porém o 
técnico Tiago Miguel espera 
escrever um novo capítulo na 
história do clube.
“Não podemos ficar olhando 
para o passado. A partir de 
agora temos que trilhar um 
novo caminho. Esse novo ca-
minho tem que ser o do suces-
so e do trabalho. Temos que 
buscar jovens competentes, 
que tenham vontade jogar. 
Vamos tentar fazer o melhor 
plantel possível para conse-
guir o nosso objetivo que é ga-
nhar jogo a jogo”, comentou o 
treinador.

 Treinamentos
A expectativa é que o América 
inicie os treinamentos ainda 
nesta semana, com os primei-
ros atletas se apresentando. 
Segundo treinador, alguns 
atletas que ele comandou no 
Varginha devem vir para o 
América. O clube também ne-
gocia com um atleta que jogou 
na África no ano passado. Tia-
go ainda falou sobre o estilo 
de jogo que pretende imple-
mentar no Rubro.
“A gente joga com o ataque 
posicional, com posse de 
bola, linhas de meio altas 
para tentar pressionar, em-
bora não serão todos jogos 
que conseguirei fazer isso, 
mas é sempre um futebol com 
muita ambição. O que eu não 
gosto é de marcar um gol e a 
equipe se trancar atrás. Isso 
não vai acontecer”, afirmou. 

Cardoso nasceu em Lisboa e já trabalhou com 
equipes sub-17 e sub-15 do futebol português. Ele 
veio para o Brasil em 2019 para as categorias de 
base do Maringá. No ano passado levou o Vargi-
nha ao vice-campeonato da Segunda Divisão

A expectativa é que o América inicie os treinamentos ainda nesta semana, com os primeiros atletas se apresentando

O Rio Preto recebe o Noro-
este em casa nesta quarta-feira 
(23) pela 8ª rodada da Série 
A3 do Campeonato Paulista. O 
duelo é um confronto direto na 
briga pela classificação para a 
segunda fase, já que o Jacaré 
ocupa a 8ª posição e o time de 
Bauru está em 3º.

O esmeraldino vem de der-
rota para o Bandeirante por 
2 a 0 na última rodada. Para 
esse jogo, o time contará com o 
retorno do meia Scheppa, que 
cumpriu suspensão na última 
partida. O Rio Preto também 
defende a invencibilidade 
jogando como mandante. Em 
três jogos neste ano foram três 
vitórias, com aproveitamento 
de 100%.

“Sempre digo aos jogado-

CONTRA NOROESTE

Jacaré quer manter 100% 
de aproveitamento em casa

Dois nomes 
sondados a técnico

TREINADOR

Vilson Taddei estreia no 
Olímpia contra Matonense

res que temos que fazer nosso 
dever de casa. Os jogos fora de 
casa envolvem muitos fatores 
como o desgaste da viagem, 
mas jogando em casa nós 
temos condições de sair com 
a vitória”, afirmou o técnico 
Rodrigo Fonseca

Líder
O Noroeste foi líder da 

primeira fase nos dois últi-
mos anos da Série A3, mas 
não conseguiu subir por ser 
eliminado no mata-mata. A 
equipe vem de dois empates 
em 0 a 0 contra Barretos e 
Marília e tenta voltar a vencer 
na competição.

“É uma equipe que investe 
forte e figura entre as melho-
res nas últimas temporadas. 
Temos que ficar atentos pois 
é um jogo importante para o 
nosso objetivo de se manter 
no G-8”, comentou Fonseca.

O Olímpia entra em campo 
nesta quarta-feira (23) para 
enfrentar a Matonense pela 
8ª rodada da Série A3 do 
Campeonato Paulista. O Galo 
Azul vem de três derrotas 
consecutivas e entrou na zona 
de rebaixamento para a Bezi-
nha depois do revés diante do 
Comercial de Ribeirão Preto 
na última rodada.
A novidade na equipe está 
no banco. O clube anunciou 
a contratação do técnico Vil-

O Santos negocia com 
dois nomes para assumir 
o cargo deixado por Fabio 
Carille. O primeiro é o por-
tuguês Renato Paiva do Inde-
pendiente Del Valle. O outro 
é o argentino Fabían Bustos 
do Barcelona de Guayaquil. 
Já o argentino Matías Almey-
da foi descartado.

O Corinthians está pró-
ximo de um acerto com o 
técnico português Vitor 
Pereira. O treinador está 
livre no mercado desde que 
deixou o Fernebahçe da 
Turquia e já acenou positivo 
para o Timão. A tendência é 
de que ele firme acordo por 
dois anos.son Taddei depois de demitir 

Marcelo Henrique Dias. O 
treinador é um dos grandes 
ídolos da história do Rio Preto 
e já comandou vários times da 
região como o próprio Jacaré, 
o América, Barretos, Monte 
Azul e Inter de Bebedouro. 
Pelo Olímpia essa será a 3ª 
passagem, tendo treinado o 
time em 2001 e 2018.
Nos últimos anos, Vilson Ta-
ddei trabalhou em equipes do 
Distrito Federal como Brasi-
liense, Gama e o Capital CF. 
Ele já realizou os primeiros 
treinos do Olímpia no início 
desta semana. Junto com ele 

vieram o auxiliar técnico May-
co Taddei e o preparador de 
goleiros Igor Furquim.
“Apareceu a oportunidade 
de dirigir o Olímpia e voltar 
para São Paulo e eu aceitei. 
Sabemos das dificuldades, 
já que estamos com muitos 
jogadores lesionados, mas o 
campeonato ainda está em 
aberto. Temos que nos re-
cuperar para sair dessa situ-
ação e alcançar voos maio-
res”, comentou o treinador. 
A Matonense é um dos times 
que também brigam contra o 
rebaixamento. Na última ro-
dada, foi goleado por 5 a 2.

O zagueiro Gustavo Gó-
mez testou positivo para 
Covid-19 e será desfalque 
no duelo entre Palmeiras e 
Athletico-PR pelo primeiro 
jogo da Recopa. O Verdão 
também não terá Luan. A 
defesa deverá ser montada 
com Kuscevic e Murilo.

O clube anunciou a contratação do técnico Vilson Taddei, que já comanda a equipe

O Rio Preto recebe o Noroeste em casa nesta quarta-feira

Português acena 
positivo

Palmeiras e 
Athletico

SANTOS

CORINTHIANS

RECOPA

Vinicius LIMA 
redacao@dhoje.com.br

Mirassolenses garantem medalhas

A Prefeitura de Mirassol, 
por meio do Departamento 
Municipal de Esportes e Lazer, 
informou que os mirassolenses 
Anderson Souza da Cruz, tam-
bém conhecido como Andim, e 
Ademir de Oliveira foram vice-
-campeões em corridas de rua 
realizadas na região no último 

domingo (20).

Nas ruas
Andim fechou a prova dos 

10 quilômetros da 3ª edição da 
Running Med de Catanduva 
com o tempo de 34 minutos, 
enquanto que Ademir finalizou 
o percurso de 7 quilômetros da 
prova da Cidade de Lourdes 
com o tempo de 22min30seg. 
Há 15 dias, Ademir tinha con-

quistado o primeiro lugar na 
prova de 5 quilômetros do 
Damha, em São José do Rio 
Preto, com o tempo de 14min-
59seg.

Andim e Ademir fazem 
parte da recém-criada equi-
pe mirassolense de corrida 
MRP (Movimentando Ruas e 
Pistas) Anderson Cruz.Ade-
mir de Oliveira foi vice na 
prova da Cidade de Lourdes. 

CORRIDAS DE RUA

Da REDAÇÃO

Vinicius LIMA 

Da REDAÇÃO

Vinicius Lima
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Muller Merlotto Silva



Editais de
CONVOCAÇÃO

Editais de
PROCLAMAS

Prefeitura Municipal de
BADY BASSITT

Câmara Municipal de
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Associação Paulista Tiro Esportivo

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A Associação Paulista Tiro Esportivo, vem por meio deste edital 
de convocação nos termos do artigo de Dissolução do Estatuto, 

devidamente registrado no cartório de Registro de Pessoa Jurídicas 
da Cidade de São José do Rio Preto, convocar uma assembleia 

geral extraordinária a realizar-se no dia 26/03/2022 a partir das 9:00 
horas, na Rua Professor Nelson Ibrahim Bento Lutaif, n° 55, Tarraf. 

CEP: 15091-550, na cidade de São José do Rio Preto/SP, para 
deliberarem sobre a seguinte pauta:

  a) aprovação de dissolução e extinção da ASSOCIAÇÃO PAULIS-
TA TIRO ESPORTIVO 

São José do Rio Preto, SP 23 de Fevereiro de 2022

_____________________________________
Roberto Wagner Banzato

Presidente
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PORTARIA Nº 6901, DE 22 DE FEVEREIRO DE 2022 
DESIGNA a COMISSÃO DE LICITAÇÃO, surtindo os efeitos a partir de 23 de fevereiro de 2022, composta 
pelos servidores: ALESSANDRO LACERDA DA SILVA, Presidente; MELINA REGINA JORGE BAPTISTA, Vice-
presidente; ROBERTO CARLOS MENONI JÚNIOR, AMANDA DUARTE DUTRA e NATALY TAKAHASHI 
ANTOLINE, membros; e os servidores JULIANA DE AGUIAR TASCA e RAFAEL FARIA GRAÇON, suplentes. 

 
VER. PEDRO ROBERTO GOMES 
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

DEPARTAMENTO DE PESSOAL 

EXTRATO DE PORTARIAS 

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

De acordo com o Estatuto Social da COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA 
REGIÃO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO – CERRP, ficam convocados os seus sócios para participarem 
da Assembléia Geral Ordinária a qual se realizará no dia 12 de Março de 2022, em sua Sede Social 
situada na Rodovia Délcio Custódio da Silva. Km 04 –Zona Rural – São José do Rio Preto – SP, em 1ª 
Convocação às 07h00, com a presença de 2/3 dos sócios em condições de votar; em 2ª Convocação às 
08h00 com a presença de 50% ( cinquenta por cento) mais um dos sócios em condições de votar e, 
finalmente, em 3ª Convocação, às 09h00, com a presença de 10 (dez) sócios em condições de votar 
para deliberarem a seguinte ORDEM DO DIA:  1. Relatório do Conselho de Administração, do seu 
Balanço Patrimonial e Demonstrativo do Resultado do Exercício de 2021, e Demonstrações das 
Mutações do Patrimônio Líquido, já aprovado pelo seu Conselho Fiscal. 2. Destinação das “sobras” 
apuradas no exercício encerrado. 3. Fixar representação dos Conselhos de Administração e Fiscal nos 
termos do artigo 27, inciso IV do Estatuto Social. 4. Aprovação para venda de 1 (um) imóvel. 5.Eleição 
do Conselho Fiscal para o mandato Estatutário a seguir. OBSERVAÇÕES: A) Somente poderão votar 
os Cooperados que cumprirem os requisitos Estatutários, após a confirmação de sua assinatura na lista 
de presença e exibição de Cédula de Identidade ou outro documento legal de identificação com foto 
atual. Não será permitida a entrada de não Cooperados à AGO. É vedado o voto por procuração. O voto 
de Pessoa Jurídica deverá ser feito pelo representante legal devidamente constituído nos Atos 
Constitutivos e/ou alterações subsequentes (Contrato Social Consolidado), mediante a apresentação 
do Contrato Social original ou cópia autenticada, e documento legal de Identidade com foto atual. B) 
Para garantir a segurança dos seus cooperados a Assembleia Geral Ordinária será realizada em local 
aberto, com espaçamento das cadeiras de 1,5 metros, fornecerá mascarás, álcool gel e adotará todas 
as medidas de proteção para evitar a aglomeração de pessoas. Horário para votação será das 9:30 até 
14:00hs. Para efeito de “quórum”, 2.140 (Dois Mil, Cento e Quarenta) é o número de cooperados que 
cumprindo os Requisitos Estatutários estarão em condições de votar. 

São José do Rio Preto, 21 de Fevereiro de 2022.

K-23/02

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 Co-
marca de São José do Rio Preto, os documentos exigidos no artigo 
1525 do Código Civil brasileiro para habilitação de casamento:

TALES HENRIQUE DE SOUZA MOTA e BRUNA JOSÉ DA SILVA. 
Ele, de nacionalidade brasileira, açougueiro, solteiro, nascido em 
São José do Rio Preto, SP, no dia 21 de dezembro de 1997, filho 
de FRANCISCO SERGIO MOTA e de JOELMA PEREIRA DE 
SOUZA. Ela, de nacionalidade brasileira, auxiliar gerais, solteira, 
nascida em Uraí, PR, no dia 16 de julho de 1994, filha de ADEMI-
RO JOSÉ DA SILVA e de LUCINÉIA SOUZA DE AMARAL. 

GILMAR LOPES DA SILVA e PATRÍCIA APARECIDA ARDEN-
TE. Ele, de nacionalidade brasileira, ourives, solteiro, nascido em 
Caculé, BA, no dia 10 de dezembro de 1986, filho de GERALDINO 
PRATES DA SILVA e de DIRCE LOPES DA SILVA. Ela, de nacio-
nalidade brasileira, vendedora, divorciada, nascida em Catiguá, 
SP, no dia 28 de setembro de 1985, filha de ANTÔNIO ARDENTE 
FILHO e de VANDA THOMÉ ARDENTE. 

PAULO ROBERTO LIDIN e MAYRA CRISTINA FERNANDES. Ele, 
de nacionalidade brasileira, controlador de agropecuária, solteiro, 
nascido em São José do Rio Preto, SP, no dia 09 de agosto de 
1990, filho de JOÃO CARLOS LIDIN e de IEDA JOSEFA DE BRITO 
LIDIN. Ela, de nacionalidade brasileira, autônoma, solteira, nascida 
em São José do Rio Preto, SP, no dia 18 de julho de 1996, filha de 
ADEVAIR JOSÉ FERNANDES e de MAGALI LÓPES MADEIRA 
FERNANDES.
  

Assim, lavra-se o presente edital de proclamas para que seja afi-
xado 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, 22 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 Co-
marca de São José do Rio Preto, os documentos exigidos no artigo 
1726 do Código Civil brasileiro, para habilitação da Conversão de 
união estável em casamento:

FABIO RENATO COMAR e CYNTIA DE SOUSA MONTEIRO DA 
SILVA. Ele, de nacionalidade brasileira, autônomo, divorciado, nas-
cido em São José do Rio Preto, SP, no dia 27 de agosto de 1976, 
residente e domiciliado a Paulo Vidalli, Nº 212, HIGIENÓPOLIS, 
São José do Rio Preto, SP, filho de RUBENS COMAR e de MAR-
GARIDA DE OLIVEIRA COMAR. Ela, de nacionalidade brasileira, 
professora, divorciada, nascida em São Paulo, SP, no dia 01 de 
setembro de 1978, residente e domiciliada a Paulo Vidalli, Nº 212, 
HIGIENÓPOLIS, São José do Rio Preto, SP, filha de MAURI MON-
TEIRO DA SILVA e de ELZA DE SOUSA MONTEIRO DA SILVA. 

Assim, lavra-se o presente edital de proclamas para que seja afi-
xado 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, 22 de fevereiro de 2022.
David Yamaji Valença, 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 pretenden-
tes:
NATHAN MORO CASTILHO e THAMIRES ALVES DA SILVA, 
sendo ELE filho de DÁLCIO ELIAS DE CASTILHO e de MARILEI 
RODRIGUES MORO CASTILHO e ELA residente em Bauru, SP, 
filha de JOSÉ ALVES DA SILVA e de ROSELI ALVES DA SILVA;
; brasileiros, residentes neste 3º subdistrito. Se alguém souber de 
algum impedimento, oponha-o em Cartório (R. São Paulo, 2200 – 
Tel: 3202-9090). 22/02/2022.

CONTRATA- SE
Balconista de Farmácia

 

Com ou sem experiência, salário R$ 
1.657,00. Cv p/  redemarcusrh@gmail.com
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SOCIAL LUILUI
WALDNER

FEIJOADA GOURMET I
Quando desenhei a primeira edição do Feijão Chic,infor-
mei ao buffet, que gostaria de oferecer aos meus convida-
dos,além de um glamour sem filtro,um serviço azeitado e 
eficaz,pois não se tratava de uma festa de azaração,cheia 
de homens e mulheres disponíveis,se paquerando,tipo “seja 
o que Deus quiser”,mas uma confraternização para um pú-
blico exigente, como um casamento de classe.

FEIJOADA GOURMET II
Queria uma feijoada gourmet capaz de saciar a fome com 
glamour e dignidade e seduzir aos paladares mais exigen-
tes. Aqueles paladares implacáveis pelos quais não passa 
nenhuma pitada de sal a mais. Pretendia lavrar uma festa 
que não tivesse aparência, tivesse essência.

NOVO RESTAURANTE
Vai chamar-se Asador, o novo restaurante que será inau-
gurado nas próximas semanas, na Rua Raul Silva, na Re-
dentora. O nome é assim, mesmo com um “s” só pelo qual 
se chama steak house nos países latinos, sugerindo um 
cardápio com parrilla e carnes de cortes argentinos, uru-
guaios e paraguaios.

POKER
De quinta-feira a domingo, 
o restaurante Panorâmico 
do Rio Preto Automóvel 
Clube, esteve tomado por 
jogadores de poker que 
disputam um campeonato 
de altos prêmios.

VIAGEM
O médico José Ronaldo 
Stelluti, da Audibel e Zezinho 
Bonacina, dono do Rancho 
do Cupim, viajam em maio 
para Machu Pichu, no Peru. 
Vão daqui até lá de caminho-
nete, estilo aventura, pas-
sando por Rondônia, Acre e 
chegando ao país vizinho. 
Com eles, mais dois amigos.

ESPAÇO MULTI
Waldyr de Faria está 
marcando para o início 
de março,a abertura do 
seu Donna Maria, espaço 
gastronômico na Aveni-
da JK sobre o qual você já 
leu muitas vezes aqui, Na 
primeira etapa será inau-
gurado o deck debruçado 
sobre a avenida,o lounge 
e o espaço de carnes no-
bres.Em abril, ele progra-
ma a inauguração de seu 
espaço de gastronomia 
internacional e em maio, 
o restaurante japonês.

FEIJOADA GOURMET IV
Na culinária, a sofisticação e qualidade nos ingredientes,-
são imprescindíveis e tornam-se imperativas para o uni-
verso gustativo e olfativo, pois um ingrediente de segun-
da, pode comprometer o resultado final. E com liberdade e 
método, temos em Rio Preto,sem dúvida,algumas das me-
lhores do interior de São Paulo, pontificando entre os prin-
cipais nomes do setor, pois agregam valor aos temperos e 
por isso,ganham a cada dia mais notoriedade.

LEILÃO DE TÍTULOS 
A diretoria do Clube Monte Líbano realizará, em 21 de mar-
ço (segunda-feira), Leilão de Títulos com lance mínimo 
de R$ 2.500,00 à vista (taxa de transferência inclusa). As 
propostas deverão ser entregues na secretaria da sede 
cidade, ou enviadas por e-mail, até as 17 horas do dia do 
leilão. O e-mail é secretaria@montelibanoriopreto.com.br. 
Info(17) 3519-3444 / (17) 3512-27.

FEIJOADA GOURMET VI
A cozinha de sedução do Feijão Chic, propõe uma série de 
petiscos no bate-bola inicial, como pasteizinhos de palmito, 
guariroba (de palmito amargo),de queijo e carne, de massa 
crocante e servidos quentinhos, como a mandioquinha fri-
ta,os dadinhos de tapioca, os torresminhos, os bolinhos de 
bacalhau, coxinhas de frango no Catupiry,os croquetes,os 
bolinhos de aipim com carne seca,a polenta frita, os mi-
ni-quibes, as coxinhas de frango,linguicinha com pimenta 
imperiosa e as batatinhas vinagrete, que acompanham a 
cerveja feita especialmente para pessoas que acham que a 
cerveja salva a humanidade da depressão.E as caipiroskas 
e coquetéis refinados oferecidos com generosidade. Será 
sem dúvida, uma grande bouffe! 

FEIJOADA GOURMET V
A feijoada preparada para o Feijão Chic,é um convite irresis-
tível, dando a ideia de banquete com delicadeza.Embora seja 
um enclave originário da gastronomia escrava,esse ícone da 
culinária brasileira,adiciona o cheiro e o sabor daquele gosto 
a que nos afeiçoamos e muitas vezes nos remete à memória 
adocicada da infância que perseguimos como desejo.Guar-
diã de delícias, a fumegante feijoada servida no Feijão Chic, 
sempre teve personalidade própria arrancando suspiros a 
cada garfada. Quem já esteve nas quatro edições anteriores 
do Feijão Chic, sabe do que estou dizendo. É por isso que o 
Feijão Chic é hoje convergência dos assuntos da elite social.

FEIJOADA GOURMET VII
O Buffet Dahir de Faria, comandado por Fabinho e Gustavo 
Faria, regerá com a maestria com que fazem festa há mais 
de 50 anos, as panelas e fogões, o serviço adestrado dos 
garçons e maîtres, e o planejamento logístico. A festa des-
te ano está marcada para o dia 14 de maio, um sábado,das 
13 às 20 horas, no Automóvel Clube,Mas uma das coisas 
mais importantes pela qual cada convidado do Feijão Chic 
solicita especial atenção, é a altura do som e a qualidade 
musical.Quem está ali,quer se comunicar sem gritos, quer 
festejar o reencontro,quer acarinhar os amigos sem preci-
sar voltar rouco para casa.Quer dançar, rebolar, saracotear, 
abraçar,vivre la vie com exuberância Quem viver, verá.

FEIJOADA GOURMET III
O resultado foi tão satisfatório, que o sucesso veio imediato 
já na primeira edição.Com essa abordagem,o buffet exe-
cutou um banquete de prazeres com um cardápio soberbo 
pontilhado de pratos inspirados, cheios de frescor e sabor,-
que preconizavam a gourmetização, para fugir da maioria 
das feijoadas que grassam por aí.desde os aperitivos à so-
bremesa.Afinal, o prazer de comer vai além do gesto primi-
tivo de matar a fome.

LOJAS
A Kopenhagen está completando este ano, seu centenário e 
quer aumentar o número de franquias no Brasil, Já tem 550 
e pretende chegar a 1 mil.Só em nossa região, vai abrir pelas 
mãos do empresário Rodrigo Curtolo e de seu pai,Geta Curto-
lo, três unidades: uma em Rio  Preto, outra em Catanduva, e 
uma terceira no centro de compras Garden Outlet, em Olímpia.

ENTRE NÓS I 
O tour caipira de Jair Mes-
sias Bolsonaro inicia-se 
amanhã,logo pela manhã 
com a chegada do presi-
dente da República no Ae-
roporto Eribelto Manoel 
Reino de nossa cidade de 
onde ele parte para o re-
cinto da Exposição de Ani-
mais. Na avenida em fren-
te ao Ceasa, será iniciada a 
motociata, já amplamente 
divulgada aqui.

ENTRE NÓS III
O ministro da infraestru-
tura, Tarcisio Gomes de 
Freitas, pré-candidato ao 
governo de São Paulo,es-
tará presente.Aliás, ele 
chegou na terça-feira para 
participar de um jantar de 
adesões com políticos da 
cidade e região. Hoje, ele 
será homenageado num 
almoço da Lide Noroeste 
Paulista, comandado por 
Marcos Scaldelai no Buffet 
Vitória, onde vai falar ao 
empresariado.

ENTRE NÓS II
Essa motociata será um 
passeio para o qual são 
estimados em torno de 100 
mil motos e inaugurará o 
trecho urbano da BR-153 
recentemente duplicada e 
está belíssima, uma ver-
dadeira avenida.Após o 
passeio, ele falará aos par-
ticipantes e depois será a 
figura central de um almo-
ço no Bezerra de Menezes.

ENTRE NÓS IV
Tarcísio Gomes de Freitas 
é formado pela  Academia 
Militar das Agulhas Ne-
gras  e graduado em En-
genharia, Fortificação e 
Construção pelo  Institu-
to Militar de Engenharia 
(IME), além de ter o título 
em Administração Pública 
Internacional, obtido em 
Londres, na Inglaterra.An-
tes de chegar ao ministério 
no governo do presidente 
Jair Bolsonaro, foi enge-
nheiro do Exército Brasilei-
ro, chefe da seção técnica 
da  Companhia de Enge-
nharia do Brasil na Missão 
das  Nações Unidas  para a 
Estabilização do Haiti e co-
ordenador-geral de Audi-
toria da Área de Transpor-
tes da Controladoria Geral 
da União (CGU).

Renato Bolsonaro, irmão do presidente Jair Messias Bolsonaro, 
chefe de gabinete do prefeito de Miracatu,cidade no interior de 
São Paulo,de 20 mil habitantes, deverá integrar a comitiva do 
Presidente. Ele é candidato a senador pelo (PL)

A beleza de dimensões amazônicas de Bruna Tannuri, fi lha 
dos advogados Galib Jorge e Carmen Silvia Ramos Tannuri

No destaque, o prefeito Edinho Araújo e a Primeira-Dama 
D. Maria Elza, que ganhou idade nova no último dia 18

VAI PASSAR I 
“Esse ano não vai ser igual àquele que passou,eu não brinquei,-
você também não brincou.A fantasia que comprei ficou guarda-
da e a sua também,ficou pendurada”.A marcha-rancho de Jorge 
de Castro  e Geraldo Theodoro Pereira,nos lembra a impossibili-
dade momentânea de termos a volta um carnaval pleno, como o 
de 2020, último em que brincamos achando que o novo corona-
vírus era uma fantasia,mas na verdade,ele estava abrindo alas.

VAI PASSAR II 
Todos os municípios paulistas decidiram suspender a folia.Os 
desfiles carnavalescos mais tradicionais do país - Rio, Salvador e 
São Paulo- foram adiados para o final de abril, no feriado de Tira-
dentes,mesmo assim,com prevenções.Seria mais prudente seguir 
esse fluxo.A maioria tem uma alegria represada, querendo extra-
vasar,o que é compreensível. Melhor seria se conter.Esperar mais 
um pouco, pois “vai passar”, como diz o samba de Chico Buarque.

VAI PASSAR IV
O que seria uma festa carnavalesca, foi transformada em 
eventos no bar Aperitivo. Na noite de sexta-feira, Bozó e Cia.
prometem uma extraordinária animação com sambas de 
enredo, sambas de mesa e hits carnavalescos.No almoço 
de sábado, a dupla Marcelo e Valéria, de Frutal e Mazinho 
no sábado à noite e na matiné de domingo,para crianças,a 
partir de 15 horas.

VAI PASSAR III
Para a noite de amanhã,a partir de 19 horas,os fãs de carnaval 
terão a oportunidade de se reunir no bar Aperitivo do Automó-
vel Clube e entre um chopinho,uma cerveja e apetizers,mon-
tar grandes mesas de amigos para- usando uma expressão 
dos nossos vizinhos mineiros:”jogar  conversa fora” e ouvir 
marchinhas de carnavais antigos e marchas-ranchos,tendo 
este colunista atuando como DJ. Mesas livres.


