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Decreto em SP pune discrimina-
ção à mulher e cria espaços des-
centralizados de apoio. 
CIDADES  Pág.8

EM 2021

Furtos e roubos de celulares 
aumentam 14% em Rio Preto

A Saúde reabrirá neste sábado (5) o posto de Vacinação contra a Covid-19, com horário de funcionamento será das 8h às 18h, com aplicação de doses para adolescentes e adultos. CIDADES Pág.4

POR AGRESSÃO

Projeto barra 
nomeação de 
condenados 
na prefeitura
Projeto protocolado na Câ-
mara Municipal proíbe a 
nomeação de pessoas que fo-
ram condenadas por agres-
sões contra idosos, crianças 
e adolescentes em cargos 
de comissão na Prefeitura 
de Rio Preto. A proposta é 
do vereador Júlio Donizete 
(PSD) e estabelece critérios 
para identificar quem são 
os agressores em última 
instância. POLÍTICA  Pág.3

TECNOLOGIA

Câmara vira 
toda digital 
e acaba 
com papel

POLÍCIA

Menor que 
tentou matar 
morador de 
rua se entrega

FLAGRANTE

Idoso de 73 
anos é preso 
por abuso de 
menina de 8

Um menor de 17 anos se 
entregou à Polícia nesta 
quinta-feira (3) e confessou 
a autoria do crime ocorri-
do no dia 12 de fevereiro, 
quando um homem foi en-
contrado baleado em uma 
invasão que aconteceu atrás 
do Clube Palestra, local 
conhecido por abrigar usu-
ários de drogas e moradores 
de rua de Rio Preto. Ele está 
apreendido em Lins. 
CIDADES Pág.5

Ainda assustada com o que 
aconteceu com a filha, de oito 
anos, abusada sexualmente 
por um idoso, de 73 anos, 
a dona de casa, de 46 anos, 
moradora na Vila Anchieta, 
em Rio Preto, concedeu en-
trevista ao Dhoje Interior. 
“Era para ter acontecido 
até coisa pior. Deus deu 
livramento e eu saí para a 
calçada com ela em tempo 
e chamei a polícia”, desaba-
fou. CIDADES Pág.5

JANTAR DE APOIO
O encontro aconteceu na noite de quinta-feira (3). Foram 
mais de 70 empresários presentes no jantar, tendo como 
anfitrião o diretor do Procon Jean Dornelas, em apoio ao 
Secretário de Agricultura Itamar Borges e Edson Coelho 
Filho, ambos pré-candidatos a deputados. CIDADES  Pág.4

Fora do G8, Rio Preto faz jogo decisivo
Pela primeira vez desde que a Série A3 do Campeonato Paulista deste ano teve início, 
o Rio Preto inicia uma rodada fora do G8. Para tentar voltar à zona de classificação 
para a segunda fase, o Jacaré faz um jogo decisivo contra o líder Comercial de Ribeirão 
Preto em casa neste sábado (5), às 15h. O Rio Preto vem de um empate por 1 a 1 contra o 
Sertãozinho no última fim de semana. Líder da competição com 19 pontos, o Comercial 
vem de empate na última rodada.  ESPORTES Pág.6

O mês de março de 2022 
marca o início da operação 
do projeto Câmara sem 
Papel. Com isso, o legislativo 
rio-pretense passa a realizar 
de forma totalmente digital o 
protocolo e o trâmite de pro-
posituras. POLÍTICA  Pág.3
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Defendo que o Brasil 
vive uma troca de ciclo polí-
tico. Um processo que se ini-
ciou com as manifestações 
de 2013, se prolongou pela 
Lava Jato, impeachment e 
a eleição de um nome que 
se vendia como outsider do 
sistema em 2018. Ainda vi-
vemos a acomodação deste 
processo e a eleição de 2022 
tem importância fundamen-
tal para definir o tipo de país 
que se prolongará por este 
novo ciclo.

Assim como Jânio e 
Collor, os eleitos que mar-
caram as mais recentes 
trocas de ciclos políticos, 
Bolsonaro mostrou-se uma 
decepção. Nada entregou 
no terreno das reformas, 
reabilitou as tradicionais 
raposas da política, indicou 
nomes identificados com o 
petismo para cargos chave 
da República, além de rifar 
os valores conservadores 
e a agenda ética e liberal. 
Sem promover o aluguel 
do governo aos sócios do 
centrão, certamente teria 
sofrido impeachment.

Fato é que o Brasil pre-
cisa de uma agenda que vá 
além do bolsonarismo. Tor-
nou-se urgente adotar ins-
trumentos que combatam a 
impunidade e a corrupção, 
além de gerar estabilidade 
econômica e jurídica, que 
levem o país na direção 
da geração de empregos e 
renda. Isto sem falar na edu-
cação, meio-ambiente, com-
petitividade e logicamente 
em modelo robusto na área 
de saúde no pós-pandemia. 
Nosso país precisa entender 
qual a agenda mínima ne-
cessária, ou seja, elementos 
inegociáveis, para romper 
com os ciclos inesgotáveis 
de atraso.

Está claro que o bolso-
narismo e o petismo são 
dois modelos fadados ao 
fracasso, pois comungam 
da mesma base política e 
perpetuam as mazelas que 
fazem nosso país ser um 
escravo do fracasso e do 
retrocesso. O Brasil segue 
refém de práticas popu-
listas, que pela direita ou 
esquerda, servem apenas 
para manter as coisas como 
estão. Se deseja avançar, o 
nosso país precisa romper 
com o passado e olhar para 
o futuro.

No duelo de soma zero 
entre petistas e bolsona-
ristas, não existe espaço 
para o fim do foro privile-
giado, tampouco para im-
plementação da prisão em 
segunda instância, medidas 
saneadoras essenciais para 
resgatar uma política digna 
e limpa. Em ambos não 
existe espaço para reformas, 
especialmente aquelas que 
fortalecem o livre mercado e 
devolvem a meritocracia ao 
setor público. Sem reformas 
e um setor privado pujante, 
seguiremos reféns de polí-
ticas assistencialistas e das 
benesses emanadas de Bra-
sília a cada ciclo eleitoral. O 
brasileiro precisa deixar de 
ser um joguete nas mãos dos 
políticos.

ARTIGO

Em um estudo de 2018, 
os pesquisadores compara-
ram atletas de elite com uma 
população de pessoas mode-
radamente ativas. Metade de 
cada grupo tinha dor lombar. 
Para a surpresa dos pesquisa-
dores, tanto os atletas quanto 
as pessoas comuns apresen-
taram rigidez semelhante e 
falta de controle sobre a coluna.  
— O fator chave é o quão capaz 
você é de controlar seus mús-
culos — ressalta Mariá Moreno 
Catalá, pesquisadora da Uni-
versidade Humboldt de Berlim 
e principal autora do estudo. 
Em outro estudo, Moreno Catalá 
e seus colaboradores descobri-
ram que adicionar instabilidade 
aos exercícios – como se equili-
brar em uma superfície irregu-
lar ou até mesmo se exercitar em 
um ambiente barulhento – era 
eficaz no alívio da dor lombar. 
Segundo Catalá, se trata menos 
da quantidade de força muscu-
lar e mais da capacidade de con-
trolar com precisão a ativação 
e desativação de todos os mús-
culos que estabilizam a coluna.  
Então uma pessoa que treina 
somente musculação pode ter 
dor nas costas por fraqueza 
muscular, como isso é possível ?  
É possível porque os mús-
culos trabalhados com apa-
relhos relacionados a mus-
culação trabalham os gran-
des grupos musculares e a 
musculatura mais  externa  . 
Os responsáveis pelo equilíbrio 
músculo esquelético da coluna 
, são músculos profundos e 
necessitam ser trabalhados 
no desequilíbrio para manter 
a sustentação e a harmonia 
dos inúmeros recrutamentos 
que a coluna faz em diversos 
grupos musculares internos 
como o músculo que reveste a 
coluna vertebral, com várias 
extensões que envolvem cada 
vértebra individual, semelhante 
à maneira como uma corren-
te de bicicleta ( multifidios). 
Você já foi a alguma academia 
que na sua série de exercícios 
seu professor colocou o músculo 
multifidiio  ou subaponeuróti-
cos? Não , pois ,são músculos 
que  geralmente se inserem 
nos ossos e estão profundos , 
não podendo ser fortalecidos 
por exercícios em aparelhos 
de musculação por exemplo , 

Como é possível atletas de mus-
culação  apresentarem dores nas 
costas por falta de força muscular 
e equilíbrio  músculo esquelético ?
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pois são estáveis demais para 
atingir todos os segmentos que 
necessitam esses músculos 
para serem fortalecidos sem 
perder a mobilidade , já que 
são responsáveis pelos diversos 
movimentos que o corpo realiza 
, eles só podem ser fortaleci-
dos por exercícios instáveis. 
Um exemplo  do que cito aci-
ma , são os músculos multífi-
dos , os mais importantes dos 
músculos transverso espinais. 
Possui   capacidade de estabi-
lização intersegmentar para 
a parte lombar da coluna ver-
tebral em todas as posições. 
Por exemplo: quando há uma 
ativação dos multífidos, há uma 
rigidez aumentada em L4 e L5. 
Isso significa que uma pessoa 
mostrar-se forte por fora , não 
significa estar fortalecida e em 
equilíbrio saudável para seu 
corpo não sentir dores . Se forta-
lecer demais os músculos exter-
nos , poderá ter uma rigidez tão 
grande que afetará os músculos 
internos pelo desequilíbrio de 
condições entre ambos : um 
muito forte e outro muito fraco . 
Exercícios fluidos e instáveis são 
mais indicados para fortalecer 
músculos e aliviar dor nas costas.  
Alterar a  rotina de exercí-
cios para aumentar o contro-
le e a estabilidade muscular 
pode ajudar a evitar , preve-
nir e tratar dor nas costas . 

A coluna é suscetível à dor quan-
do o core (constituído por mús-
culos do abdômen, da lombar, 
da pelve e do quadril) está fraco.   
A parte inferior das cos-
tas  é  o  ponto central  de 
t o d o  o  n o s s o  c o r p o  — 
A dor aguda nas costas muitas 
vezes é o resultado de puxar 
ou esticar um músculo que se 
tornou fraco ou rígido. Pessoas 
com barriga tanquinho ainda 
podem ter dor lombar se esti-
verem trabalhando apenas os 
músculos externos mais fortes. 
Se os  músculos internos não 
podem fornecer a força necessá-
ria, a pressão se desloca para a 
coluna de forma que leva à dor. 
Para não ter dor é necessário de-
senvolver a força do core, a flexi-
bilidade e o controle muscular . 
Porque o Pilates  é eficiente 
para trabalhar músculos pro-
fundos e dores nas costas ?  
Pilates traz instabilidade, flui-
dez , força , equilíbrio, alonga-
mento e mobilidade   ao treino 
Os movimentos lentos e contro-
lados  ensinam seus músculos a 
mover a coluna com eficiência, 
de torna mais  eficiente por  
desenvolver  a força de manei-
ra global . Incorpore ao treino 
de Pilates uma atividade que 
possa proporciona ainda mais 
coordenação e controle como 
lutas , dança , pump , corrida , 
caminhada rápida .

 Federações partidárias:
racionalidade da

representação popular
 Um Novo País

E ssa perCriar um partido político no Brasil não é 
uma tarefa trivial. Segundo a Lei nº 9.096 de 1995, 
é necessário o apoiamento de eleitores correspon-
dente a, pelo menos, 0,5% dos votos dados na última 

eleição geral para a Câmara dos Deputados, distribuídos por 
um terço ou mais, dos Estados, com um mínimo de 0,1% do 
eleitorado que haja votado em cada um deles.

Mesmo assim, a proliferação partidária já chega a 33 
partidos com registro deferido pelo Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE) atualmente, aptos a lançar candidatos em 
2022. E ainda existem outras 49 agremiações aguardando 
deferimento de registro.

De fato, o pluripartidarismo brasileiro chama atenção 
e tem sido objeto de estudo há anos. Esse movimento de 
expansão dos partidos teve início com a redemocratização, 
pois as ideias políticas, antes agasalhados em apenas dois 
partidos, MDB e Arena, foram aos poucos se espalhando 
em novas legendas.

Do ponto de vista ideológico, parece não fazer sentido que 
haja essa gama de opções, pois afinal de contas, não existem 
tantas ideologias no mundo. No entanto, há quem diga que 
os partidos também representam segmentos da sociedade, 
que não necessariamente estariam reunidos em torno de 
uma ideologia, mas porque não se sentem representados 
em outras legendas.

Mas o grande número de partidos também trouxe efeitos 
indesejados. Com mais legendas representadas no Congresso 
Nacional, ficou cada vez mais complexa a tarefa dos governos 
formarem bases de apoio para aprovar as pautas vencedoras 
na eleição presidencial. Por isso, a racionalização do sistema 
e a diminuição do número de legendas passou a ser também 
uma demanda da governabilidade.

Além disso, verificou-se com o passar dos anos que uma 
parte dos partidos foram criados com os únicos objetivos de 
acessarem os recursos do Fundo Partidário, e também para 
negociarem o seu tempo de propaganda eleitoral com outras 
agremiações mais expressivas.

Diante disso, o Congresso Nacional aprovou e promulgou 
a Emenda Constitucional nº 97, de 2017 que acabou com as 
coligações nas eleições proporcionais. A emenda estabeleceu 
também a cláusula de barreira, que é a exigência de o partido 
conquistar determinado número de votos e representantes 
eleitos para ter acesso ao Fundo Partidário e à propaganda 
gratuita no rádio e televisão.

Em 2018, já sob a nova regra, 14 partidos não alcança-
ram a cláusula de barreira e estão na iminência de deixar 
de existir nos próximos anos. Foi nessa conjuntura adversa 
que foi retomado pelo Congresso a proposta da federação 
de partidos. A ideia é, também, permitir a união de legen-
das para vencer a cláusula de desempenho. Mas diferente 
das coligações, a federação obriga que os partidos atuem 
de forma unitária pelos quatro anos seguintes às eleições.

O projeto das federações começou a tramitar e foi avali-
zado inicialmente pelo Senado, em 2015. Em 2021, a Câmara 
desengavetou a matéria e aprovou a tempo de valer para as 
eleições de 2022. No entanto, o Presidente Jair Bolsonaro 
vetou o projeto sob o argumento de que seria uma espécie 
de retorno à coligação partidária. No entanto, o Congresso 
derrubou o veto presidencial e promulgou a lei.

Parece-nos que essa obrigação é um primeiro passo para 
modificar esse quadro, pois começa respeitando a escolha 
do eleitor, que de certa forma era ignorada com as coli-
gações. Isso porque era comum que o cidadão escolhesse 
um candidato que defendia, por exemplo, o liberalismo e 
a redução do Estado, mas por causa da coligação, seu voto 
acabava ajudando também a eleger outro candidato com 
ideias totalmente opostas às do primeiro.

No entanto, a nova lei está sendo questionada no Supre-
mo Tribunal Federal, sob a mesma argumentação de que 
seria uma revisitação do instituto da coligação. A ação está 
prestes a ter seu mérito julgado no Plenário da Suprema 
Corte, após uma decisão liminar do Ministro Luís Roberto 
Barroso, que confirmou a sua constitucionalidade.

Portanto, as federações partidárias podem se consolidar 
como uma medida positiva. É mais coerente que legendas 
com afinidades programáticas e ideológicas possam se unir 
para qualificar a representação esperada por parte dos seus 
eleitores. E a médio e longo prazo, essas afinidades podem 
propiciar fusões que, aí sim, reduzirão o número de partidos, 
dando mais racionalidade à representação popular.

Marcio Coimbra*

Ismael Almeida, Consultor Político, pesquisador da Fundação da 
Liberdade Econômica.
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SAÚDE FISIO

          O objetivo era ouvir as perspectivas do Itamar 
Borges e do Edson Filho em relação as próximas elei-
ções de Rio Preto
Jean Dronelas, anfitrião do jantar

          Após os três primeiros tiros a vítima virou ‘a bola 
do zoio’. Ele (autor) deu, no total, seis tiros com revól-
ver calibre 32
Alceu de Lima, Delegado

Dra Silvia Batista , fisioterapeuta , prof de educação física 
, empresaria da saúde , mestranda internacional em nutrição 
.Gestora do projeto Escola da vida natural e automasagem 3D 
Nano .Contato : fisioterapiasilvia@icloud.com
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Política Mais educação
Doria lança campanha sobre
aumento do acesso ao
ensino integral no Estado

Mais cidadania
Decreto em SP pune discriminação à 
mulher e cria espaços descentraliza-
dos de apoioA
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O mês de março de 2022 
marca o início da operação do 
projeto Câmara sem Papel. 
Com isso, o legislativo rio-pre-
tense passa a realizar de forma 
totalmente digital o protocolo 
e o trâmite de proposituras.

Sem impressão
Isso significa que nos ga-

binetes dos vereadores não 
será mais necessário imprimir 
projetos, indicações, reque-
rimentos para apresentar e 
protocolar na Diretoria Legis-
lativa. Tudo isso agora pode ser 
feito em instantes, por sistema 
digital. Relatórios e parecer de 
comissões também serão apre-
sentados da mesma forma.

“Nós vamos ter os vere-

Câmara digitaliza protocolos e 
acaba com utilização de papel

ERA DIGITAL

adores dando parecer nas 
comissões direto do seu no-
tebook, do seu celular, tudo 
com assinatura digital. Toda 
a documentação que a gente 
encaminha para o Executivo 
agora também será de forma 
digital. É um ganho de tempo 
e um ganho muito grande na 
transparência”, explica o pre-
sidente da Câmara, vereador 
Pedro Roberto (Patriota).

Meio ambiente
Além de proporcionar mais 

agilidade à apresentação e à 
tramitação das propostas, a 

medida também busca mini-
mizar impactos ambientais. 
“Em termo de material, há 
uma perspectiva de economia 
de 40 mil folhas de papel no 
ano. Isso é um ganho am-
biental importante. A gente 
também reduz muito uso de 
toner, que é um outro produto 
que afeta a natureza”, relata o 
presidente.

O projeto
O projeto Câmara Digi-

tal-Câmara Sem Papel é uma 
iniciativa da Mesa Diretora, 

Isso significa que nos ga-
binetes dos vereadores 
não será mais necessá-
rio imprimir projetos

Presidente da Câmara, Pedro Roberto, destaca a importância do projeto, principalmente ao meio ambiente

Divulgação

Da redação
redacao@dhoje.com.br

Divulgação

Projeto protocolado na 
Câmara Municipal proíbe a 
nomeação de pessoas que fo-
ram condenadas por agressões 
contra idosos, crianças e ado-
lescentes em cargos de comis-
são na Prefeitura de Rio Preto. 
A proposta é do vereador Júlio 
Donizete (PSD) e estabelece 
critérios para identificar quem 
são os agressores.

O projeto estabelece que 
ficará proibida a nomeação na 
administração pública direta e 
indireta “para todos 

os cargos em comissão de 
livre nomeação e exoneração, 
de pessoas que tiverem sido 
condenadas por agressão, nas 
condições previstas pela Lei 
Federal n° 8.069/90, Estatuto 

Projeto barra nomear em cargos de 
comissão condenados por agressão

PREFEITURA DE RIO PRETO

Proibição só poderá 
ocorrer em caso de con-
denação  transitada em 
julgado

Raphael FERRARI
redacao@dhoje.com.br

da Criança e do Adolescente e 
pela Lei Federal n° 10.741/03, 
Estatuto do Idoso”, diz.

No entanto, a proibição só 
poderá ocorrer por parte do 
Poder Público caso “a conde-
nação em decisão transitada 
em julgado, até o comprovado 
cumprimento da pena. A ve-
dação prevista nesta Lei se es-
tende aos ocupantes de postos 
de serviços contratados pelo 
Poder Público Municipal me-

diante terceirização”, afirma.
Donizete justifica o proje-

to alegando que a adoção da 
medida seria uma forma de 
enfrentar a violência contra 
idosos, crianças e adolescentes, 
que segundo ele, tem avançado 
nos últimos anos através do 
Estatuto da Criança e do Ado-
lescente e o Estatuto do Idoso.

“Este projeto de lei aspira 
alinhar a conduta de contra-
tação de servidores e terceiri-

PROJETO

3 tipos
LEI BARRA condena-
dos pro agressão con-
tra idosos, crianças e 
adolescentes e ainda 
precisa ser aaprovado

Projeto impede prefeitura de nomear em cargos de comissão condenados por agressão

zados, por meio de contrato e 
livre nomeação e exoneração, 
tendo como impedimento 
para o processo de admissão 
candidato(a) condenado(a) 
com a condenação em decisão 
transitada em julgado pelas le-
gislações supracitadas, elevan-
do o respeito pela instituição 
pública, uma vez que torna-se 
incoerente integrar ao quadro 
funcional público”, afirma o 
vereador.

PIB cresce 
4,6% em 2021 e 
supera perdas 
da pandemia

Segundo o levanta-
mento, o crescimento da 
economia foi puxado pelas 
altas nos serviços (4,7%) 
e na indústria (4,5%), 
que juntos representam 
90% do PIB do país. Por 
outro lado, a agropecuá-
ria recuou 0,2% no ano 
passado.

De acordo com a coor-
denadora de Contas Na-
cionais do IBGE, Rebeca 
Palis, todas as atividades 
que compõem os serviços 
cresceram em 2021, com 
destaque para transporte, 
armazenagem e correio 
(11,4%). Segundo ela, o 
transporte de passageiros 
também subiu bastante, 
principalmente no fim do 
ano, com o retorno das 
pessoas às viagens.

“A atividade de infor-
mação e comunicação 
(12,3%) também avançou, 
puxada por internet e 
desenvolvimento de siste-
mas. Essa atividade já vi-
nha crescendo antes, mas 
com o isolamento social e 
todas as mudanças provo-
cadas pela pandemia, esse 
processo se intensificou, 
fazendo a atividade cres-
cer ainda mais”, disse, em 
nota, Rebeca Palis.

Outras atividades de 
serviços (7,6%) também 
tiveram alta no período. 
“São atividades relacio-
nadas aos serviços presen-
ciais”, disse.

Da REDAÇÃO
redacao@dhoje.com.br

Diretoria Geral e Diretoria 
Legislativa. A ação prevê ain-
da o desenvolvimento de um 
aplicativo para celular. Pela 
ferramenta, a população po-
derá acompanhar o trâmite 
dos projetos e as atividades 
realizadas pelos vereadores. O 
app, que está em fase de testes, 
será lançado em breve.

“Eu estou muito animado 
porque nós vamos dar um sal-
to, nós vamos proporcionar à 
população maior acesso a tudo 
que acontece aqui no Poder 
Legislativo da nossa cidade.”

Ucrânia: Brasil 
vai manter 
posição de 
equilíbrio

O presidente Jair Bolso-
naro disse nesta quinta-feira, 
3, que o governo brasileiro vai 
manter posição de equilíbrio 
sobre o conflito entre Ucrânia 
e Rússia. Durante live se-
manal nas redes sociais, ele 
afirmou ainda que torce e que 
vai trabalhar pela paz entre 
ambos os países.

“O Brasil continua numa 
posição de equilíbrio. Não te-
mos a capacidade de resolver 
esse assunto. Nós torcemos e, 
no que for possível, nós fare-
mos pela paz. A guerra não 
vai produzir efeitos benéficos 
para nenhum dos dois países, 
muito menos para o resto do 
mundo”, destacou.

Cessar-fogo
Em comunicado oficial, o 

governo do Reino Unido in-
formou que o primeiro-mi-
nistro britânico, Boris John-
son, e Bolsonaro conversa-
ram nesta quinta-feira sobre 
a situação na Ucrânia.

“Os líderes concordaram 
com a exigência de um ces-
sar-fogo urgente na Ucrânia 
e disseram que a paz tem que 
prevalecer”, destacou a nota.  
“O Brasil foi um aliado vital 
na Segunda Guerra Mun-
dial e sua voz foi novamente 
crucial neste momento de 
crise”, disse Boris Johnson ao 
líder brasileiro, de acordo 
com o comunicado.

Da REDAÇÃO
redacao@dhoje.com.br

Câmara aprova
parcelamento 
de débitos em
Bady Bassitt

A Câmara de Bady Bas-
sitt aprovou, na noite des-
ta quinta-feira (3), duran-
te a 3ª sessão ordinária de 
2022, o Projeto de Lei (PL) 
que autoriza parcelamento 
de débitos do município 
com o Fundo Municipal 
de Seguridade. Os débitos 
são referentes a janeiro de 
2011 até março de 2015.

Com a aprovação do 
PL, o Executivo fica au-
torizado a pagar débito 
que possui com o Fundo 
de Regime Próprio de 
Previdência do município, 
em até 240 parcelas. Com 
isso, será regularizado o 
déficit atuarial, preservan-
do-se a saúde financeira 
da previdência municipal 
a longo prazo.

Certificado
Como consequência da 

aprovação do PL, o muni-
cípio poderá obter o Cer-
tificado de Regularidade 
Previdenciária (CRP), que 
é necessário para a com-
pensação entre o regime 
próprio do município e o 
regime geral (INSS).

Vale ressaltar que este 
Projeto de parcelamento 
dos débitos foi aprovado 
em primeira discussão e 
voltará à Casa Legislativa 
para votação em segunda 
discussão.

Da REDAÇÃO
redacao@dhoje.com.br

“      Este projeto 
de lei aspira ali-
nhar a conduta 
de contratação 
de servidores e 
terceirizados “Julio Donizete, 
vereador

Isso significa que 
nos gabinetes dos 
vereadores não será 
mais necessário 
imprimir projetos, 
indicações ou
requerimentos



A4| DHOJE INTERIOR
São José do Rio Preto | sábado, 05 de março de 2022

CIDADES Acidente na SP 310
Três veículos, entre eles dois carros de 
luxo, se envolveram em dois acidentes 
simultâneos, na manhã desta quinta-feira

Veja vídeo no portal
Na quinta-feira (03), a polícia Rodoviária Federal 
(PRF) e a Triunfo Transbrasiliana resgataram um ca-
sal de cães da raça pitbull que estava solto na BR 153

O encontro aconteceu na 
noite desta quinta-feira (3), no 
Rancho do Cupim, localizado 
na Avenida Juscelino K. de 
Oliveira, em Rio Preto. Foram 
mais de 70 empresários pre-
sentes no jantar, tendo como 
anfitrião o diretor do Procon 
Jean Dornelas, em apoio ao 
Secretário de Agricultura Ita-
mar Borges e Edson Coelho 
Filho, ambos pré-candidatos 
a deputados.

Pré-candidato
Itamar é o atual Secretário 

de Abastecimento e Agricultu-
ra do Estado de SP e pré-can-
didato a deputado estadual, e 
Edson Coelho Filho pré-candi-
dato a deputado federal.

Anfitrião
Jean Dornelas, anfitrião 

do evento, tem um escritório 
de advocacia que atua na área 
empresarial e falou ao DHo-
je que o grande propósito é 
fortalecer a representação do 
interior.

“O objetivo era ouvir as 
perspectivas do Itamar Borges 
e do Edson Filho em relação as 
próximas eleições de Rio Preto 
e na ocasião, nós, eu e todos 
os empresários presentes, ex-
pusemos a nossa preocupação 
em não termos representantes 
na Câmara Federal nem na 
Assembléia Legislativa, eleitos 
por Rio Preto”, contou Jean.

Eleitores
Rio Preto é uma cidade 

com mais de 325 mil eleitores 
e, na última eleição para de-
putado, não elegeu nenhum 

Mais de 70 empresários se reúnem 
para receber Secretário de Agricultura

EM RIO PRETO

Andressa ZAFALON 
redacao@dhoje.com.br

representante da cidade, sen-
do que os mais votados foram 
candidatos de fora. “Esse gru-
po de empresários saiu de lá 
embuídos de que precisamos 
ter representação regional 
tanto para deputado federal 
quanto para estadual”, deta-
lhou.

O Secretário de Agricultura 
Itamar Borges postou em suas 

redes sociais, agradecendo 
a oportunidade. “Obrigado 

Nadir Jandotti, natural 
de Guapiaçu-SP faleceu 
aos 82 anos de idade. Era 
solteira. Será sepultada no 
dia 04/03/2022 às 16:00, 
saindo seu féretro do ve-
lório Capelas Prever Rio 
Preto para o Cemitério São 
João Batista.

Dilce Bolzani, natural 
de Tabapuã-SP faleceu 
aos 86 anos de idade. Era 
divorciada e deixa sua filha 
Sandra Regina. Será sepul-
tada no dia 04/03/2022 às 
14:00, saindo seu féretro 
do velório Jardim da Paz 
para o Cemitério Parque 
Jardim da Paz.

 Izabel Garcia Macena, 
natural de Terra Rica-PR 
faleceu aos 59 anos de 
idade. Será sepultado no 
dia 04/03/2022 às 10:00. 
Saindo seu féretro do Par-
que Jardim da Paz para o 
Cemitério Municipal de 
Bady Bassit.

Valdemir de Jesus 
Mota ,  natural de São 
José do Rio Preto fale-
ceu aos 46 anos de idade. 
Deixa seus filhos Enzo e 
Heitor. Será sepultado no 
dia 04/03/2022 às 17:00, 
saindo seu féretro do veló-
rio São João Batista para 
o Cemitério Municipal de 
Monte Aprazível.

 Marilsa Sueli Palmieri 
Passerini, natural de São 
José do Rio Preto-SP fale-
ceu aos 66 anos de idade. 
Deixa seus filhos Anderson 
e Andre. Será sepultada no 
dia 03/03/2022 às 17:00, 
saindo seu féretro do veló-
rio São João Batista para o 
Cemitério São João Batista.

 Nayara Cristina dos 
Santos Resende, natu-
ral de Ribeirão Preto-SP 
faleceu aos 35 anos de 
idade. Deixa sua filha Yas-
min. Será sepultada no dia 
03/03/2022 às 9:00, sain-
do seu féretro do velório 
Municipal de Orindiuva-SP 
para o Cemitério Municipal 
de Orindiuva.

Rio Preto é uma cidade com mais de 325 
mil eleitores e, na última eleição para 
deputado, não elegeu nenhum repre-
sentante, sendo que os mais votados 
foram candidatos de fora

Mais de 70 empresários se reúnem para receber Secretário de Agricultura, Itamar Borges

ao amigo Jean Dornelas pelo 
agradável encontro que nos 

proporcionou em Rio Preto, 
com significativas presenças 
de empresários da cidade e re-
gião – não só pela quantidade 
de pessoas que nos prestigia-
ram, mas pela importância que 
cada uma delas representa em 
seu setor de atividade. Foi uma 
oportunidade de rever antigos 
amigos e conhecer outros 
novos”, escreveu o Secretário.

Linhas de ônibus em Rio Preto vão ter alterações
A Secretaria de Trânsito de 

Rio Preto informou que a par-
tir da próxima segunda-feira, 
7, serão realizados ajustes na 
frequência de linhas do trans-
porte coletivo urbano em várias 
regiões da cidade. O objetivo 
segundo a pasta é adequar a 
oferta à demanda atual de pas-
sageiros.

Veja a  relação completa das 
linhas que sofrerão ajustes: 

Jardim Nunes 
Remanejamento de horários 

das 10h30 às 13h, passando a 
frequência de 38 para 25 minu-
tos, com o acréscimo de duas 
rodadas. 

Eldorado 
Remanejamento de horários 

das 15h às 17h30, passando a 
frequência de 44 para 22 minu-
tos, com o acréscimo de duas 

rodadas. 

Solo Sagrado via V. 
Gentil 

Remanejamento de horários 
das 10h50 às 12h50, passando 
a frequência de 30 para 20 mi-
nutos, com o acréscimo de duas 
rodadas.

Shopping Rio Preto 
Remanejamento de horários 

das 5h30 às 8h40, passando a 

frequência de 8 para 6/7 mi-
nutos, com a inclusão de um 
novo carro e acréscimo de cinco 
rodadas no período de pico da 
manhã. Remanejamento de 
horários também das 11h às 
13h, passando a frequência de 
14 para 11 minutos, com o acrés-
cimo de duas rodadas. 

Shopping Iguatemi 
Remanejamento de horários 

das 6h30 às 7h40, com a inclu-

são de um novo carro e acrésci-
mo de duas rodadas no período 
de pico da manhã. 

Bela Vista 
Inclusão de novo carro no 

período das 10h55 às 13h15, pas-
sando a frequência de 70 para 
35 minutos, com o acréscimo 
de duas rodadas. Também será 
incluído um novo carro no pico 
da manhã, para atendimento 
exclusivo do bairro Alvorada.

A PARTIR DE SEGUNDA

FIES

Inadimplentes já 
podem renegociar 

Cerca de 1 milhão de estu-
dantes já podem renegociar 
as dívidas com o Fundo de 
Financiamento Estudantil 
(Fies). Segundo o Ministé-
rio da Educação, o total de 
inadimplentes, ou seja, com 
mais de 90 dias de atraso no 
pagamento, já alcança 51,7% 
dos estudantes com financia-
mento e soma R$ 9 bilhões em 
prestações não pagas.

Para os estudantes que têm 

dívidas com 90 a 360 dias de 
atraso, o desconto é de 12% 
no saldo devedor, isenção de 
juros e multas e parcelamento 
em até 150 vezes.

Para inadimplência de 
mais de 360 dias, o descon-
to chega a 86,5% no saldo 
devedor. Caso o estudante 
seja inscrito no CadÚnico 
ou beneficiário do Auxílio 
Emergencial, o desconto será 
de 92%. O saldo dessa dívida 
poderá ser parcelado em até 
dez vezes

Da REDAÇÃO

NOTAS DE 
FALECIMENTO

VACINAÇÃO

Saúde reabre Swift hoje

A Secretaria de Saúde de 
Rio Preto reabrirá neste sá-
bado (5) o posto de Vacinação 
contra a Covid-19 no Complexo 
Swift. O horário de funcio-
namento será das 8h às 18h, 
com aplicação de doses para 
adolescentes e adultos (12 anos 
ou mais). No domingo (6) e na 
próxima semana – de segunda 
a sexta-feira - a vacinação con-
tinua no mesmo horário.

Para se vacinar, é neces-
sário apresentar documen-
tos pessoais com foto e CPF, 
comprovante de residência 
de Rio Preto e comprovante 

de vacinação (para segunda e 
terceira dose).

As crianças de 5 a 11 anos 
continuam sendo vacinadas na 
semana que vem nas unidades 
de saúde Caic, Central, Cidade 
Jardim, Eldorado, Jardim Ga-

Da REDAÇÃO

Aplicativo e site do 
banco Itaú voltam 

O aplicativo e o site do 
banco Itaú voltaram ao 
ar no fim da tarde desta 
quinta-feira, 3. O acesso 
eletrônico às contas foi 
suspenso por algumas ho-
ras durante a tarde, após 
clientes apontarem erros 
no processamento de dados 
bancários.

Neste momento,  os 
clientes que abrem o apli-
cativo do banco recebem 
um aviso de que os saldos 
estão sendo atualizados. 
“Prezado cliente, o seu sal-
do foi atualizado. Se algum 
pagamento foi realizado 
em duplicidade, ele será 
corrigido automaticamente 
ao longo do dia. Pedimos 
desculpas pelo transtorno”, 
informa a nota exibida no 
aplicativo.

BANCO

briela, Jaguaré, Santo Antonio 
e Vila Elvira. O horário é das 
7h30 às 15h. Para adolescentes 
e adultos, as vacinas estão dis-
poníveis nas outras unidades 
de saúde do município, das 
7h30 às 15h.

Divulgação SMCS

Divulgação
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Escola municipal Dr Ruy Nazareth, no Parque Jaguaré

Divulgação

Um menor de 17 anos se en-
tregou à Polícia nesta quinta-
-feira (3) e confessou a autoria 
do crime ocorrido no dia 12 de 
fevereiro, quando um homem 
foi encontrado baleado em 
uma invasão que aconteceu 
atrás do Clube Palestra, local 
conhecido por abrigar usuá-
rios de drogas e moradores de 
rua de Rio Preto.
Após as diligências da Policia 

Menor confessa tentativa de 
homicídio de morador de rua

ATRÁS DO PALESTRA

A vítima foi socorrida e 
encaminhada para o Hos-
pital de Base, passou por 
procedimentos e teve alta 
na semana do carnaval

O CRIME

6 tiros
ACUSADO
confessou que
descarregou a arma
na vítima e diz que
não se arrepende

EM ESCOLA

Autoridades procuram família 
de criança que pediu comida

A Polícia Civil de Rio Preto 
deu início às investigações 
para tentar descobrir a família 
do menino, de dois anos, que 
apareceu na porta da escola 
municipal Dr Ruy Nazareth, 
no Parque Jaguaré, na tarde 
desta quinta-feira, 3, pedindo 
por comida. 

O caso é acompanhado 
pelo Conselho Tutelar e a 
criança foi acolhida pelo Pro-
jeto Teia, após tomar banho, 
trocar de roupa e ser alimen-
tada na escola. 

Segundo o boletim de 
ocorrência, o garotinho não 
disse seu nome ou dos seus 
pais. Ele não apresentava 
sinais de violência. 

Até o fechamento desta 
matéria, ninguém havia apa-
recido para procurar pela 
criança. A polícia trabalha 
com as hipóteses de fuga ou 
abandono do menino.

Prisão
Um homem, de 39 anos, 

foi preso em flagrante, nesta 
quinta-feira, 3, por quebrar 
o espelho retrovisor de um 
ônibus no terminal urbano de 
Rio Preto. 

Segundo o boletim de 
ocorrência, o acusado estava 
dentro do coletivo e após re-
clamar com o motorista de que 
teria feito manobras bruscas, 
machucando-o, desceu e pro-
vocou o dano. 

O suspeito foi visto por ou-
tros passageiros esmurrando o 
objeto e fugindo em direção ao 
Calçadão, onde acabou detido 
por vigilantes do terminal. 

Para a polícia, o autuado 
alegou que esbarrou no retro-
visor sem querer, quebrando 
o vidro. 

No Plantão, o condutor 
do ônibus disse que foi ame-
açado pelo indiciado. Após 
ter a prisão por dano quali-
ficado e injúria confirmada, 
o homem foi levado para a 
carceragem local, onde fi-
cou à disposição da Justiça. 

Colaborou – Sarah 
BELLINE 

Ainda assustada com o que 
aconteceu com a filha, de oito 
anos, abusada sexualmente por 
um idoso, de 73 anos, a dona 
de casa, de 46 anos, moradora 
na Vila Anchieta, em Rio Preto, 
concedeu entrevista ao Dhoje 
Interior.

“Era para ter acontecido 
até coisa pior. Deus deu livra-
mento e eu saí para a calçada 
com ela em tempo e chamei a 
polícia. Isso nunca tinha acon-
tecido com ela”, desabafou.

O jornal decidiu preservar 
a identidade da mulher para 

MENINA DE 8 ANOS

Idoso de 73 anos é preso por abuso
que a criança não seja ainda 
mais exposta.

“Ele começou a falar que 
amava ela, entrou em casa e 
trocou o short. Minha filha 
estava mexendo no celular e 
ele foi perto dela e mostrou 
os órgãos genitais para ela. É 
uma situação muito difícil, eu 
nunca pensei que fosse passar 
por isso”, lamentou.

O CASO
O acusado, de 73 anos, foi 

preso pela Polícia Militar, na 
noite desta quinta-feira, 3, na 
Vila Anchieta, em Rio Preto, 
por estupro de vulnerável.

De acordo com o boletim de 

ocorrência, a bisavó da garota 
conheceu o suspeito há dois 
meses e iriam se mudar para 
uma casa ao lado. A mãe disse à 
polícia que percebeu olhares es-
tranhos do homem para a filha.

O casal iria pernoitar na 
residência da criança, pois ha-
via perdido a chave da própria 
residência.

Por volta das 20h30, o ho-
mem, a vítima e a aposentada 
estavam tentando abrir o imó-
vel, momento em que a menina 
e o idoso foram pegar uma esca-
da. A mãe da criança a encon-
trou sozinha com o indiciado e 
pouco depois a filha disse que 
precisava lhe contar algo.

Para a mãe, a menina falou 
que o idoso passou as mãos em 
seus órgãos genitais e a abraçou 
por trás. Em seguida, pegou a 
mão da criança e passou em seu 
órgão genital.

A dona de casa chamou a 
PM que encontrou o homem 
sentado no sofá. Ele negou 
o crime, afirmando que fez 
apenas carinhos, sem cunho 
sexual.

O idoso teve a prisão con-
firmada no Plantão, sendo en-
caminhado para a carceragem 
da Deic local.

Colaborou – Sarah 
BELLINE

Delegado Alceu de Lima, responsável pela investigação que terminou na apreensão do menor

Andressa ZAFALON 
redacao@dhoje.com.br

Guilherme BATISTA

FLAGRANTE

Jovem é preso 
furtando hidrômetros 
do Semae

Policiais militares pren-
deram um jovem, de 22 anos, 
em flagrante, pelo furto de hi-
drômetros do Semae (Serviço 
Municipal Autônomo de Água 
e Esgoto), na Alameda das 
Orquídeas, na manhã desta 
quinta-feira, 3. 

De acordo com o boletim de 
ocorrência, uma funcionária 
terceirizada viu dois homens 
saindo com alguns hidrôme-
tros na mão e chamou a cor-
poração.

Outros funcionários tenta-
ram perseguir os ladrões, mas 
não obtiveram sucesso. Em pa-
trulhamento nas imediações, a 
PM encontrou três suspeitos. 

ESCAPOU

Pitbull  avança em 
cachorro e 
morde mulher

Dois deles negaram participa-
ção no crime e com o terceiro 
foram apreendidas sete peças 
de hidrômetro.

O 7º DP de Rio Preto in-
vestiga o ataque de um pitbull 
a uma dona de casa, de 44 
anos, moradora no Parque 
Vila Nobre, ocorrido na manhã 
desta quinta-feira, 3. A vítima 
foi mordida ao defender seu 
filho e proteger seu cachorro 
durante caminhada no bairro.

Segundo o boletim de ocor-
rência, não é a primeira vez 
que o animal escapa da resi-

dência de seus donos.
Para a polícia, a rio-preten-

se contou que ergueu seu cão e 
ficou na frente do familiar para 
que eles não fossem atacados 
também. Ela foi socorrida por 
vizinhos e ao tentar retornar 
para sua casa o pitbull se soltou 
novamente, sendo colocado 
para dentro da residência por 
populares.                           
Colaborou – Sarah BELLINE 

ABANDONO

Inquilino muda 
e deixa cachorro 
em apartamento

Uma moradora de um apar-
tamento, localizado no Jardim 
Marajó I, em Rio Preto, com-
pareceu na Central de Flagran-
tes nesta quinta-feira, 3, para 
denunciar o abandono de um 
cachorro. O tutor mudou e dei-
xou o animal para trás. O mau 
cheiro e os latidos chamaram 
a atenção da vizinhança.

Segundo ela, com ajuda 
da síndica do prédio, con-

seguiram resgatar o animal 
que estava em um local com 
muita sujeira, sem água e 
sem comida. No momento 
em que foi encontrado o cão 
estava bastante assustado, 
agitado e magro. O animal 
foi acolhido em uma chácara 
de protetores. As investiga-
ções do caso devem ser feitas 
pelo 3º DP. Colaborou – Sarah 
BELLINE 

Arquivo DHOJE

Polícia investiga abuso de menina de 8 anos
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Civil, o menor, que era o prin-
cipal suspeito do crime, se en-
tregou na delegacia de Nova 
Granada, cidade onde mora, 
foi transferido para carcera-
gem em Rio Preto e, poste-
riormente, encaminhado para 
Lins.

Na tarde desta sexta-feira (4), 
os policiais, juntamente com 
o delegado do caso, Alceu 
Lima, foram até Lins para ou-
vir o menor, que confessou o 
crime, alegando que a vítima 
queria bater em outro adoles-
cente de 15 anos, por isso, te-
ria atirado nele. 

Mata de novo
O menor disse ao delegado 
que “está arrependido pela ví-

tima não ter morrido e que se 
‘trombar’ a vítima de novo vai 
acabar o serviço”.
De acordo com o delegado, o 
autor não sabia que a vítima 
tinha sobrevivido e a notícia 
que “estragou o seu dia”.
A arma usada no crime foi ob-
tida em troca de quatro pedras 
de crack, pesando um grama 
cada. “Após os três primeiros 
tiros a vítima virou ‘a bola do 
zoio’. Ele (autor) deu, no total, 
seis tiros com revólver calibre 

32”, detalhou Alceu. 

Mandado
Após a Polícia Civil expedir 
um mandado, Polícia Militar, 
através do Comando Opera-
cional do 17°, com o Major 
Crestani e 52° Batalhão, com 
o Major Reishtater, pressio-
nou o menor que acabou se 
entregando. O menor está deti-
do na Febem de Lins, onde deve 
permanecer à disposição da Jus-
tiça.

Arquivo DHOJE



“É um jogo chave contra um 
time que vem liderando o 
campeonato. Desde o começo 
nós passamos que era neces 
sário ter um aproveitamento 
de 50% mais um para conse-
guir a classifi cação, Enquan-
to nós tínhamos essa média 
de pontos, nós estávamos no 
G8, porém tivemos alguns 
tropeços nos últimos jogos e 
precisamos nos recuperar”, 
comentou o treinador.

ESPORTES
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Jogos paralímpicos
Os Jogos Paralímpicos de Inverno 
começaram oficialmente em Pequim 
nesta sexta-feira (4)

Copa do Brasil
O goleiro mirassolense André Zuba 
ajudou o Globo-RN a vencer o Interna-
cional e eliminar os gaúchos 

Fora do G8, Rio Preto faz jogo
decisivo contra o líder em casa

PAULISTA SERIE A3

Vinicius LIMA
redacao@dhoje.com.br

Pela primeira vez desde 
que a Série A3 do Campeonato 
Paulista deste ano teve início, 
o Rio Preto inicia uma rodada 
fora do G8. Para tentar voltar 
à zona de classifi cação para a 
segunda fase, o Jacaré faz um 
jogo decisivo contra o líder Co-
mercial de Ribeirão Preto em 
casa neste sábado (5), às 15h.

O Rio Preto vem de um 
empate por 1 a 1 contra o Ser-
tãozinho no última fi m de se-
mana. Desde que a temporada 
teve início, essa foi a primeira 
semana livre para treinos que o 
time teve, já que o esmeraldino 
estava fazendo duas partidas 
por semana.

“Procurei ajustar algumas 
situações que estavam nos 
prejudicando nos últimos jo-
gos. Também dei ênfase no 
trabalho coletivo, já que pro-
vavelmente não teremos três 

peças para essa partida que é 
importantíssima para a gen-
te”, afi rmou o técnico Rodrigo 
Fonseca.

Um dos desfalques é o vo-
lante Felipe Recife, suspenso 
por ter recebido o terceiro car-

tão amarelo. Já as outras duas 
ausências não foram reveladas 
pelo treinador. A equipe tam-
bém terá novidades. O meia 
Nivaldo, que se machucou 
ainda no início do campeonato, 
voltará a ser opção para Fonse-

ca. Outro reforço é o atacante 
Brendon, que chegou recente-
mente ao clube depois de uma 
passagem pelo Unai-DF.

Líder da competição com 
19 pontos, o Comercial vem 
de empate na última rodada 

contra o São José fora de casa. 
O Rio Preto é atualmente o 9º 
colocado com 11 pontos, um 
a menos que o Bandeirante. 
Fonseca afi rmou que a equipe 
já tem projetado os pontos 
necessários para voltar ao G8.

Jacaré faz um jogo decisivo contra o líder Comercial de Ribeirão Preto em casa neste sábado (5), às 15h

Líder da competi-
ção com 19 pontos, 
o Comercial vem de 
empate na última 
rodada contra o São 
José. O Rio Preto é 
atualmente o 9º

Depois de conseguir a clas-
sifi cação na Copa do Brasil, o 
Mirassol volta a ter o foco no 
Campeonato Paulista. Neste 
domingo (6), o Leão encara o 
São Bernardo fora de casa no 
primeiro jogo sem o técnico 
Eduardo Baptista no comando 
da equipe. O treinador deixou 
o clube depois de eliminar o 
Grêmio na terça-feira (1).

Quem assume o comando 
interinamente é o auxiliar téc-
nico Ivan Baitello. Durante a 
coletiva, ele descartou assumir 
como treinador definitivo do 

PAULISTÃO

Mirassol enfrenta o São Bernardo 
clube, indicando que o diretoria 
está buscando um novo nome 
no mercado. Baitello treinou 
o Mirassol entre 2011 e 2013 e 
afi rmou que o momento mais 
marcante nesse período foi a 
goleada por 6 a 2 diante do 
Palmeiras.

“Ficou muito marcado no 
clube até hoje o 6 a 2 contra o 
Palmeiras. Foi a primeira vitória 
do Mirassol contra um grande 
dentro de casa, placar elástico, 
com seis gols no primeiro tempo. 
É um fato que foi marcante e até 
hoje repercute”, comentou.

Segundo Baitello, a equipe 
não irá alterar o estilo de jogo 
que vem apresentando ao longo 

da temporada. “O Mirassol tem 
um conceito definido, inde-
pendente do comando que está 
vindo, que vem sendo feito no 
campeonato. Isso é do clube, in-
dependente de quem comanda, o 
Mirassol tem essa característica 
e vem dando certo, então é man-
ter. Claro que cada treinador co-
loca um ingrediente a mais, mas 
o modelo do Mirassol é esse, que 
tenta ser protagonista, pressiona 
alto, tenta ter a bola, gosta de 
ataque rápido quando precisa, 
preenche a área ofensiva. Então 
a ideia permanece”, afi rmou.

Para o duelo contra o São 
Bernardo, o Mirassol terá como 
desfalque o volante Neto Mou-

ra, que levou o terceiro cartão 
amarelo. Lucas Vital, Daniel, 
Erick Varão e Du Fernandes são 
as opções. Baitello ainda desta-
cou a importância de vencer o 
São Bernardo e abrir vantagem 
para Ituano e Botafogo na clas-
sifi cação.

“Ituano e Botafogo venceram 
na última rodada, enquanto nós 
empatamos, o que diminuiu a 
nossa vantagem. Sabemos que 
temos jogos difíceis, mas ainda 
está indefi nido. Esse jogo contra 
o São Bernardo é importante 
porque uma vitória pode nos 
deixar em até duas rodadas de 
vantagem sobre os adversários”, 
afi rmou

MAIS UM

Atleta do Rio Preto Weilers é convocado para
a seleção brasileira de futebol americano

A Seleção Brasileira de 
Futebol Americano, o Brasil 
Onças, anunciou algumas alte-
rações na lista de convocados 
para o amistoso com o Europa 
Warriors, que será realizado 
no dia 26 de março. Com isso, 
o linha ofensiva José Liso do 
Rio Preto Weilers se junta aos 
representantes da seleção. 

       Delirante
“Foi delirante. Para quem 

joga esse esporte é muito gra-
tifi cante ser chamado para a 
seleção. Eu fui pego de sur-
presa quando soube da notícia, 
estava treinando normalmen-
te, tinha a expectativa, mas 

sabia também que tinha muita 
gente boa na posição aqui 
no Brasil”, contou José Liso.
O Rio Preto Weilers não joga 

NA DEGOLA

Olímpia recebe o
Suzano tentando fugir
do rebaixamento

Em situação delicada na 
classifi cação e sem vencer há 
seis jogos, o Olímpia recebe 
o Suzano neste sábado (5), às 
15h, tentando se reabilitar na 
Série A3 do Campeonato Pau-
lista. O Galo Azul ocupa o pe-
núltimo lugar (15º) na tabela e 
está na zona de rebaixamento, 
com um ponto a menos do que 
o Desportivo Brasil, primeira 
equipe fora da degola.

Terceiro
Esse será o terceiro jogo do 

time sob o comando de Vilson 
Taddei. Nos dois primeiros, a 

equipe empatou com a Mato-
nense em 1 a 1 e foi superada 
pelo Bandeirante por 3 a 0.

Alex Bertaglia

Leão encara o São Bernardo fora de casa

desde o início de 2020 por 
conta da suspensão de com-
petições ocasionadas pela pan-
demia. “A pandemia foi muito 

complicado para a gente. Não 
tínhamos onde treinar, já que 
as academias estavam fecha-
das. Eu só consegui retornar 
no fi m do ano passado e estou 
retomando o condicionamento 
físico aos poucos”, contou José. 

Outro nome
Além de José, o linha defen-

siva e capitão Maicoul também 
é um dos representantes do 
Weilers na seleção. Entre as 
mudanças na lista estão a saída 
de Lenin Caldeira (linha ofen-
siva do João Pessoa Espectros), 
Vitor Ramalho (wild receiver 
do João Pessoa Espectros), 
Ryan David (linebacker do 
Galo Futebol Americano) e 
Otávio Amorim (linha ofensiva 
do T-Rex).

Vinicius LIMA

O linha ofensiva José Liso do Rio Preto Weilers

Vinicius LIMA

Vinicius LIMA

Herison Pauan Alastico

Muller Merlotto Silva 

Zé Rafael

 Leo Roveroni Agênica Mirassol
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“     Procurei 
ajustar algumas 
situações que 
estavam nos pre-
judicando nos 
últimos jogos “Rodrigo Fonseca, 
Técnico



No mês do consumidor, 
conheça seus direitos

Envie dúvidas e perguntas para: sergioparadasobrinho@gmail.com

O primeiro trimestre do ano 
tem uma data importante: o dia 
do consumidor, comemorado 
mundialmente em 15 de março. 
Muito além de promoções e 
descontos, a data foi criada 
para reforçar a importância 
do respeito aos direitos do 
consumidor.
Portanto, conhecer o direito é 
fundamental. Porque quando 
você está empoderado e 
conhece seus direitos você 
consegue preserva-los. A 
grande mensagem para o mês 
do consumidor é procure se 
informar.
Nas relações de consumo é 
importante que o cidadão não 
foque apenas no preço. Olhe 
se o produto está no prazo 
de validade, cuidado com 
venda casada, cuidado com as 
embalagens, cuidado com a 
publicidade enganosa.
Destacamos a importância de 
monitorar extratos devido às 
pequenas fraudes que podem 
ocorrer no sistema financeiro. 
No cotidiano do consumidor, 
estamos tendo uma pratica 
extremamente abusiva por parte 
de alguns bancos entregando 
consignado sem autorização. E 
os alvos geralmente são os idosos 
que não tem o habito de olhar 
os seus extratos mensalmente, 
e quando ele vê, está numa 
armadilha financeira de 4, 5 anos 
pagando empréstimo que ele 

O Grupo Itaú foi notificado pelo Procon-SP para explicar sobre a 
instabilidade que ocorreu durante essa semana  no site, aplicativo 
e outros serviços da  instituição financeira. Consumidores relatam 
enfrentar problemas, como, não conseguir acesso as suas contas, 
transações não reconhecidas, extratos com erros, entre outros.
A empresa deverá esclarecer quando constatou o problema; qual 
a previsão de regularização; quais providências e protocolos de 
segurança foram implementados; se o banco de dados da empresa foi 
afetado e que tipo de informações foram comprometidas.
Também foram solicitadas explicações sobre quais serviços de 
atendimento foram atingidos e quantos consumidores, afetados; que 
tipo de transações e operações foram e ainda estão comprometidas; 
quais os impactos para o consumidor; quantas reclamações foram 
registradas nos canais da empresa e se esses consumidores estão sendo 
direcionados para canal específico de atendimento.
O Procon-SP também pede explicações sobre como o consumidor 
poderá exercer direitos como contestação de saques, pagamento de 
encargos por falta de pagamento de débitos, por conta de falta de 
acesso à conta e demais demandas decorrentes da indisponibilidade do 
sistema. Além de informações sobre quais canais alternativos foram 
disponibilizados.
Lei Geral de Proteção de Dados
O Procon-SP quer que o Grupo Itaú informe – e comprove – se adota 
medidas de segurança, técnicas e administrativas para proteger os 
dados pessoais de acessos não autorizados e de situações acidentais ou 
ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer forma 
de tratamento inadequado ou ilícito, conforme disposto no art. 46 da 
Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).
A empresa deverá também esclarecer se tem um encarregado de 
dados nomeado e se realizou treinamento dos seus colaboradores 
sobre a aplicação da LGPD. Além de apresentar: declaração de equipe 
dedicada de resposta a incidentes; procedimentos adotados para análise 
de um incidente com dados pessoais; e medidas tomadas para mitigar 
os possíveis danos.
Direitos do consumidor
Os consumidores não podem ser prejudicados por uma falha que 
não é de sua responsabilidade, deste modo, transações (saques, 
transferências, pix, pagamentos etc) não realizadas pelos correntistas 
deverão ser consideradas sem efeito.
Caso tenha sido impedido de fazer alguma transação – se o banco não 
oferecer uma alternativa para realizá-la – o consumidor não poderá ser 
prejudicado com cobrança de multa, juros ou outros.
Valores depositados indevidamente em decorrência da falha no site e 
app do Itaú não devem ser utilizados e deverão ser devolvidos.

Confira seus  
direitos garantidos 

pelo Código 
de Defesa do 

Consumidor. Parte 6
Confira abaixo direitos, alguns 

bem conhecidos e outros 
nem tanto, conquistados pelo 
consumidor a partir da criação 

do Código de Defesa do 
Consumidor, há cerca de 31 anos.

O dia do consumidor é 
comemorado mundialmente 

em 15 de março, a data 
foi criada para reforçar a 

importância do respeito aos 
direitos do consumidor

Procon-SP notifica Itaú

27. Acesso à Justiça como prevenção
O artigo 6 do CDC também garante 
ao consumidor o acesso aos órgãos 
judiciários e administrativos com vistas 
à prevenção ou reparação de danos 
patrimoniais e morais, individuais, 
coletivos ou difusos, assegurada a 
proteção jurídica, administrativa e técnica 
aos necessitados.
Dessa forma, é permitido recorrer à 
Justiça mesmo antes da ocorrência do 
dano, como forma preventiva.
28. Facilitação da defesa
O artigo 6 do CDC permite ao juiz exigir 
que o réu prove que os argumentos 
usados contra ele pelo autor da ação não 
são verdadeiros. Ou seja, as alegações e 
provas entregues pelo consumidor são 
presumidas verdadeiras, sendo dever do 
fornecedor provar o contrário.
Por ser um direito básico do consumidor, 
o juiz pode aplicar esse recurso 
sempre que estiver convencido de 
que as alegações do autor da ação são 
verossímeis ou se considerar que será 
difícil para ele provar que está certo, seja 
por questões econômicas (se for lhe custar 
caro demais), técnicas (se a empresa tiver 
experiência sobre determinado assunto 
relacionado ao produto que comercializa) 
ou informacionais (se o fornecedor tiver 
informações exclusivas que podem 
contribuir com o julgamento da causa).
29. Garantias para ações coletivas
O Código de Defesa do Consumidor 
prevê, em seu artigo 81, que os processos 
judiciais podem ser individuais ou 
coletivos.
O artigo 82 elenca os agentes que podem 
defender os cidadãos coletivamente, 
dentre eles as associações de defesa do 
consumidor, como o Idec. A vantagem 
da ação coletiva para o Judiciário é que ela 
inibe grande quantidade de ações com o 
mesmo pedido.
Depois de a ação ser confirmada em 
todas as instâncias, os consumidores que 
tiverem se habilitado na fase de execução 
do processo – de acordo com o artigo 97 
do CDC – serão beneficiados (mesmo os 
que não entraram com ação individual).
30. Multas contra empresas
De acordo com o artigo 57 do CDC, 
o valor de uma multa aplicada a uma 
empresa pelo Procon ou outro órgão 
de defesa do consumidor – que varia 
de acordo com a gravidade da infração 
e a condição econômica do fornecedor 
– deve ser revertida para o Fundo de 
Direitos Difusos se ele for devido à 
União. Nos demais casos, deve ser 
depositado em fundos estaduais ou 
municipais de proteção ao consumidor.
Depois de repassado ao respectivo 
fundo, o montante só poderá ser usado 
pelas autoridades responsáveis por esses 
fundos, como os Procons, em projetos 
aprovados por seus conselhos gestores 
e ligados à defesa do consumidor. A 
mesma destinação é dada a indenizações 
pagas por conta de danos morais 
coletivos causados por fornecedores 
processados em ações civis públicas.

sequer pediu.
Com a proximidade da páscoa, 
orientamos o consumidor fique 
atento com relação aos ovos, 
a a embalagem, temperatura 
de armazenando, e prazo de 
validade. O mesmo vale para 
peixes e bacalhau. Ao comprar 
um peixe, verifique se o produto 
está apropriado para o consumo 
e com as especificidades 
inerentes a ele. Não é só o seu 
dinheiro que está em jogo, é a 
sua saúde.

Dia do Consumidor

No Brasil, o Código de Defesa 
do Consumidor (CDC) foi 
instituído em 11 de setembro de 
1990, com a Lei nº 8.078, mas 
entrou em vigor a partir de 11 de 
março de 1991.
Os direitos dos consumidores 
podem ser comemorados em 
15 de março, o Dia Mundial 
do Consumidor. No mundo a 
data foi criada a partir de 1962, 
quando o então presidente norte-
americano John F. Kennedy 
enviou ao Congresso uma 
mensagem em defesa dos direitos 
do consumidor.

Divulgação

Divulgação
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CIDADES

FÁTIMA
CRUZ
fatimacruz@bol.com.br
(17) 99113 - 4901

VISITA DO PRESIDENTE 
No dia 24 de fevereiro, o Presidente Jair Bolsonaro este-
ve em São José do Rio Preto. Ao lado de Edinho Araújo, 
ele participou da inauguração da Travessia Urbana de 
São José do Rio Preto (SP). 

JULIETTE EM RECUPERAÇÃO
A ex-bbb passou por uma cirurgia para trocar as próte-
ses de silicone. Juliette Freire ficou alguns dias internada 
no hospital Copa Star, em Copacabana, no Rio de Janeiro, 
mas já teve alta. No momento, ela se recupera do proce-
dimento estético em sua casa.

EFEITO DA GUERRA
A equipe da Shell, empresa petrolífera,  anunciou que 
pretende deixar os seus principais negócios na Rússia. 
O motivo da decisão é a invasão da Ucrânia, ministrada 
pelo presidente da Rússia.

MULHERES DE GRANDE EX-
PRESSÃO 
Dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Em come-
moração, lembramos de alguns nomes importantes: 
Silvia Dauaz, filha da Marlei; Ana Cristina Guimarães, 
filha Da Minerva. Todas as Anas, mães e filhas, inclusive 
Aninha Monteiro, mãe da Febraccos. Todas as Fátimas:   
Fatima Scarpa, Fatima Cruz e Fatima Bernardes. Todas 
as Ivanetes:  Ivonete Aparecida. A Edicleia, Barbara Cruz, 
Barbara Jalles. Uma homenagem a todas as Elzas: Elza 
Araújo. Toda mulher e como diz Zé Simão as quase mu-
lher. Feliz Dia da Mulher!

ALERTA
Para qualquer sinal de maus-tratos, a mulher precisa 
urgente fazer um “X” com batom na mão. Com esse sinal, 
muitas pessoas sabem que tem um agressor por perto e 
pode ajudar essa mulher que sofre violência doméstica.

AMIGO PARA SIGNO
Você sabe quais são as qualidades de amigos dos signos 
de peixes, áries e touro? Vamos conhecer!  O melhor 
amigo para dar apoio para os arianos nas horas difí-
ceis é o Câncer. Para curti os prazeres da vida, Virgem. 
Aquela viagem inesquecível é melhor aproveitada com 
um amigo sagitariano. O melhor amigo para dar apoio 
aos taurinos nas horas difíceis é o Leão. Para curti os 
prazeres da vida, o Virgem. Aquela viagem inesquecível 
é melhor aproveitada com um amigo capricorniano. Por 
fim, o melhor amigo para dar apoio para os piscianos nas 
horas difíceis é o Gêmeos. Para curti os prazeres da vida, 
Câncer. Aquela viagem inesquecível é melhor aproveita-
da com um amigo de escorpião.

CONVITE PARA O BANQUETE 
DA SABEDORIA
A Dama Sabedoria construiu sua casa, talhando sete 
colunas. Abateu suas reses, misturou o vinho e preparou 
a mesa. Enviou as empregadas para proclamarem, na 
fortaleza e nos pontos mais altos da cidade: “Se há um 
ingênuo, venha a mim!”. Aos ignorantes ela diz: “Vinde 
comer do meu pão e beber do vinho que preparei para 
vós! Deixai a ingenuidade e vivereis! Segui os caminhos 
da prudência!” (passagem da Bíblia).

SIMBOLISMO DO ANEL EM 
CADA DEDO
anel no dedo mindinho demonstra caráter e cria uma 
imagem de autoafirmação. Usar o anel no dedo anela 
demonstrar compromisso. O anel no dedo médio sim-
boliza características masculinas. Já usar anel no dedo 
indicador demonstra proeminência e notabilidade. Por 
fim, anel no polegar é símbolo de poder e riqueza.

FANTASIA
A atriz Paolla Oliveira esteve em um baile com o Clube 
do Samba, usando uma belíssima fantasia de líder de 
torcida.

PROCISSÃO DE FÉ
As procissões voltaram e agora, na Quaresma, elas 
serão mais frequentes. Luciano Monteleone Frigerio 
sempre acompanhava as procissões de fé com a Marilu-
ci,  sua mãe. Esse ano volta acontecer em Rio Preto com 
a chegada do novo bispo.

O café da manhã do Arts Hotel, em Rio Preto, é maravilhoso
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São José do Rio Preto regis-
trou um aumento no número 
de furtos e roubos de celulares 
no ano de 2021. Segundo dados 
da Secretaria de Segurança 
Pública de São Paulo (SSP) 
foram 2.482 vítimas no muni-
cípio em 2021 contra 2.174 em 
2020, um crescimento de 14%. 
Segundo o delegado titular da 1ª 
delegacia de investigações gerais 
da Deic de Rio Preto, Ricardo 

EM 2021

Vinicius LIMA 
redacao@dhoje.com.br

Rodrigues, a retomada da cir-
culação de pessoas com a ame-
nização da pandemia ocasionou 
o aumento desse tipo de crime. 

“Em 2020 a economia ficou 
parada e com a retomada dela 
em 2021, com mais pessoas 
circulando pelas ruas, houve 
uma tendência de aumento nes-
ses delitos. Vale ressaltar que 

tivemos um aumento geral de 
prisões de 13,8% também neste 
mesmo período e de 4,1% nas 
prisões em flagrantes”, afirmou 
o delegado. 

De acordo com Rodrigues, 
os aparelhos costumam ser 
visados pelos criminosos pelo 
alto valor e também por conter 
dados bancários das vítimas. A 

recomendação para em casos de 
roubo é nunca reagir. 

“A pessoa jamais deve reagir 
a um assalto pois essa ação pode 
representar um perigo para a 
vida dela. Se o roubo ocorrer, 
entregue o celular e comunique 
a polícia para que eles possam 
recuperar o aparelho. Outra 
recomendação é evitar utilizar o 
celular nas ruas, pois os bandi-
dos se aproveitam da distração 
das pessoas para cometer o 
crime”, explicou. 

O aumento de furtos e rou-
bos de celular também tem 
impacto na economia. Em Rio 
Preto a companhia Porto Seguro 
criou um novo modelo de segu-
ro para celulares. As opções de 
planos cobrem quebra acidental, 
roubo e furtos. Segundo o ge-
rente sucursal da Porto Seguro 
em Rio Preto, a expectativa de 
adesão ao novo negócio é alta, já 
que a maior da população conta 
com o aparelho celular e menos 
de 5% possuem seguro.

ASSISTÊNCIA MÉDICA

Sancionada lei que amplia cobertura
de tratamentos em planos de saúde

Furtos e roubos de
celulares crescem 14%

Regras para a incorporação de 
novos tratamentos pelos planos e 
seguros de saúde, administrados 
pela Agência Nacional de Saúde 
(ANS), estão publicadas no Di-
ário Oficial da União desta sex-
ta-feira, 4.

Segundo a Lei 14.307/ 22 san-
cionada pelo presidente Jair Bol-
sonaro, os planos de saúde ficam 
obrigados a fornecer medicamen-
tos contra o câncer, de uso oral e 
domiciliar, em conformidade com 
a prescrição médica, desde que 
estejam registrados na Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária 
(Anvisa) com uso terapêutico 
aprovado. A medida também 
possibilita aos pacientes a conti-
nuidade terapêutica domiciliar, 
sem necessidade de internação 
hospitalar para o tratamento.

Outra novidade é criação 
da Comissão de Atualização do 
Rol de Procedimentos e Eventos 
em Saúde Suplementar, que tem 

 CIDADANIA

Decreto em SP pune
discriminação à mulher
e cria espaços de apoio

O governador João Doria 
(PSDB) assinou, nesta sex-
ta-feira, 4, um decreto que 
regulamenta o processo de 
apuração das infrações ad-
ministrativas decorrentes de 
qualquer forma de discrimina-
ção contra a mulher no serviço 
público estadual, cabendo, 
inclusive, o envio de denúncia 
ao Ministério Público. 

O processo será realizado 
por uma comissão especial 
composta por membros indi-
cados pela Secretaria da Jus-
tiça e Cidadania (SJC). 

Essa é mais uma medida 
adotada na atual gestão para 
respeito, proteção e combate 
à violência contra as mulheres 
no estado de SP, segundo o 
governador. 

como objetivo assessorar a ANS 
na tomada de decisões sobre no-
vas tecnologias e medicamentos, 
inclusive transplantes e procedi-
mentos de alta complexidade. O 
grupo deverá apresentar um 
relatório que considere as evidên-
cias científicas sobre a eficácia, 
acurácia, efetividade e segurança 

do medicamento, produto ou 
procedimento analisado.

Vigência
A atualização do rol de proce-

dimentos e eventos em saúde de-
verá ocorrer em até 180 dias, 
prorrogáveis por mais 90, quando 
necessário. O processo deve ser re-

alizado por meio de uma consulta 
pública no prazo de 20 dias, com a 
divulgação de relatório preliminar 
da comissão, e audiência pública 
no caso de matéria relevante ou 
quando houver recomendação 
preliminar de não incorporação 
por, no mínimo, um terço dos 
membros da comissão.

TELEVISÃO

Canal russo divulga
foto de destroços do 
maior avião do mundo

O canal de televisão russo 
Piervy Kanal divulgou uma foto 
dos destroços do maior avião do 
mundo, chamado de “Mryva” 
(sonho, em ucraniano).

Ele foi destruído em 27 de fe-
vereiro pela Rússia no aeroporto 
Antonov, em Hostomel, próximo 
de Kiev, capital do país.

Na semana passada, o go-
verno da Ucrânia prometeu 
reconstruir o avião. Segundo 
a fabricante de armas estatal 
ucraniana, Ukroboronprom, a 
recuperação custará mais de 
US$ 3 bilhões e levará muito 
tempo.

O avião foi produzido duran-
te a década de 1980 por Antonov 
Design Bureau e era o único em 
todo o mundo. O Mriya pode-
ria comportar mais de 1,5 mil 

Furtos e roubos de celulares aumentaram em 14%

Publicação foi feita no Diário Oficial da União desta sexta-feira, 4

A retomada da 
circulação de pes-
soas com a ame-
nização da pan-
demia ocasionou 
o aumento desse 
tipo de crime
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
 

ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO/EXTRATO DE CONTRATO 
PROCESSO SICOM Nº 22/2022 
PREGÃO ELETRÔNICO N° 02/2022 
CONTRATO Nº 04/2022 
Objeto: Aquisição de 21 (vinte e um) Terminais tipo PDV touchscreen, conforme descrição constante 
do Termo de Referência – Anexo I do Edital. 
HOMOLOGO, em 21 de fevereiro de 2022, este procedimento licitatório e a proposta adjudicada em 
favor da empresa V3 TECNOLOGIA LTDA – ME, CNPJ: 43.861.654/0001-12, declarada vencedora 
do certame, resultando em sua contratação com as seguintes informações:  
Vigência: 04 (quatro) meses a partir da data da assinatura. 
Data da assinatura: 22 de fevereiro de 2022.  
Valor Global: R$ 82.530,00 (oitenta e dois mil quinhentos e trinta reais). 
Recursos orçamentários: 4490.52 – Equipamentos e Material Permanente. 
Base Legal: Leis Federais nº 10.520/02 e nº 8.666/93, Decretos Municipais nº 13.552/07 e nº 
16.427/12 e Resolução nº 1056/06. 
São José do Rio Preto, 22 de fevereiro de 2022. VER. PEDRO ROBERTO GOMES - Presidente da 
Câmara Municipal de São José do Rio Preto. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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:

NATAN GUERREIRO e AMANDA JESUS DE MELO, sendo ELE 
filho de SERGIO GUERREIRO JUNIOR e de ELIANA MARIA DA 
SILVA GUERREIRO e ELA filha de BENEDITO DE MELO e de 
ADRIANA APARECIDA DE JESUS;

EDILSON GUIMARÃES e ILEN ROBERTA RITZ, sendo ELE 
residente e domiciliado no 2º subdistrito, filho de CLEIDE MARIA 
DE SOUZA GUIMARÃES e ELA filha de CARLOS ROBERTO RITZ 
e de SONIA ELIANA RITZ;

CLEITON FRANCISCO DA SILVA e ELAINE JUSTINO, sendo 
ELE filho de JOÃO FRANCISCO DA SILVA e de MARIA APARE-
CIDA RODRIGUES DA SILVA e ELA filha de JOAQUIM JUSTINO 
NETO e de CELUSA MARIA DOS SANTOS JUSTINO; brasilei-
ros, residentes neste 3º subdistrito. Se alguém souber de algum 
impedimento, oponha-o em Cartório (R. São Paulo, 2200 – Tel: 
3202-9090). /2022.

 

DEPARTAMENTO DE PESSOAL 

EXTRATO DE PORTARIA 

 

PORTARIA Nº 6909, DE 04 DE MARÇO DE 2022. 
DETERMINA que os servidores abaixo identificados sejam lotados no Gabinete da Verª Jéssica 
Daiana de Oliveira, a partir de 04 de março de 2022: 
 
THIAGO SANTOS DE OLIVEIRA - Assessor Chefe de Gabinete de Vereador, Referência C-3; 
LILIANE SANTANA – Assistente Legislativo de Gabinete, Referência C-4; 
LUCIANA CRISTINA FURTADO FONTES – Assistente Legislativo de Gabinete, Referência C-4. 
 
VER. PEDRO ROBERTO GOMES 
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BADY BASSITT

PROCESSO ADMINISTRATIVO 004/2022 - DISPENSA DE LICITAÇÃO 
002/2022 – EXTRATO DE CONTRATO
Objeto: Locação de dois imóveis, sendo um situado à Rua Gastão Vidigal, 
1262 e outro situado à Rua Antonio Patrizi, 59, ambos em Bady Bassitt - SP, 
pelo período de 12 meses a partir de 01 de fevereiro de 2022, para sediar a 
Vigilância Sanitária, o arquivo e o almoxarifado da Coordenadoria Municipal 
de Saúde desta municipalidade. Contratado: PEDRO GABRIEL SIQUEIRA 
GOMES LIMA, CPF: 378.451.778-14. Valor: R$ 3.500,00 (três mil e qui-
nhentos reais) mensais. Assinatura: 01 de fevereiro de 2022. Luiz Antonio 
Tobardini - Prefeito Municipal

PROCESSO ADMINISTRATIVO 005/2022 - DISPENSA DE LICITAÇÃO 
003/2022 – EXTRATO DE CONTRATO
Objeto: Locação de um imóvel localizado à Rua Camilo de Moraes, 58, 
Centro, na cidade de Bady Bassitt (SP), pelo prazo de 12 meses, a partir de 
01 de fevereiro de 2022, para sediar a Biblioteca Pública Municipal, os pro-
jetos “Acessa SP” e “Telecentro” e a Coordenadoria Municipal de Cultura. 
Contratado: J. C. BUZZI, CATELANI & CIA LTDA. Valor: R$ 3.500,00 (três 
mil e quinhentos reais) mensais. Assinatura: 01 de fevereiro de 2022. Luiz 
Antonio Tobardini - Prefeito Municipal

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 033/2021 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 
081/2021 – TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
HOMOLOGO, o procedimento referente à CONTRATAÇÃO DE EMPRE-
SA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE NA 
ÁREA DE OFTALMOLOGIA, em prol da empresa HORA OFTALMOLOGIA 
LTDA, inscrita no CNPJ sob n° 03.102.989/0001-57, pelo valor global de 
R$ 138.000,00 (cento e trinta e oito mil reais), nos termos e condições da 
proposta apresentada e lances ofertados, lavrando-se se for o caso, com-
petente contrato com as cláusulas de estilo. Prefeitura Municipal de Bady 
Bassitt - SP, 25 de fevereiro de 2022. LUIZ ANTONIO TOBARDINI - PRE-
FEITO MUNICIPAL

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 033/2021 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 
081/2021 – EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRES-
TAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE NA ÁREA DE OFTALMOLOGIA. 
CONTRATADO: HORA OFTALMOLOGIA LTDA, inscrita no CNPJ sob n° 
03.102.989/0001-57. VALOR GLOBAL: R$ 138.000,00 (cento e trinta e oito 
mil reais). ASSINATURA:  25 de fevereiro de 2022. LUIZ ANTONIO TOBAR-
DINI - PREFEITO MUNICIPAL

Prefeitura do Município de Tanabi. Tomada de Preços n° 
01/2022. Objeto: Obras de infraestrutura urbana nos bairros 
do Vila Rica e José Onha no município de Tanabi, Estado de 
São Paulo (Execução de pavimentação asfáltica e execução 
de galerias de águas pluviais – Contrato nº. 899708/2020), 
ficando designado para o dia 25 de março de 2022, às 
09h15min, para a entrega dos envelopes, às 09h30min a 
sessão credenciamento e abertura dos envelopes do mesmo 
dia. O edital poderá ser adquirido na Prefeitura do Município 
de Tanabi, sito à Rua Dr. Cunha Jr. nº 242 –Centro – todos 
os dias úteis, das 09h00 as 15h00 ou mediante solicitação, 
com todos os dados da solicitante, no email: licitacao@tana-
bi.sp.gov.br ou ainda pelo site www.tanabi.sp.gov.br.   Norair 
Cassiano da Silveira. Prefeito do Município Tanabi.

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:

VALTENIR BASTOS e ANDREA BATISTA. Ele, de nacionalidade brasileira, 
empresário, divorciado, nascido em Birigui, SP, no dia 16 de maio de 1974, 
filho de ANTONIO APARECIDO BASTOS e de JOSEFA DE CARVALHO 
BASTOS. Ela, de nacionalidade brasileira, comerciante, solteira, nascida 
em São José do Rio Preto, SP, no dia 23 de maio de 1974, filha de LAUDE-
LINO BATISTA e de SALETE SONIA BATISTA. 

MARCOS ROBERTO VIEIRA e LURDES TERESINHA BUENO. Ele, de 
nacionalidade brasileira, vendedor, divorciado, nascido em São José do 
Rio Preto, SP, no dia 15 de maio de 1976, filho de NELSON LUIZ VIEIRA e 
de MARLENE JACINTO VIEIRA. Ela, de nacionalidade brasileira, auxiliar 
administrativo, solteira, nascida em Guaraciaba, SC, no dia 11 de janeiro de 
1990, filha de TITO SOARES BUENO e de OLIVIA BUENO.  
  
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, 04 de março de 2022.
David Yamaji Valença, Oficial.



Inscrições para o Instituto Federal se encerram neste domingo 
As inscrições para a disputa de 

uma das 2.065 vagas para os 38 
cursos do primeiro semestre de 
2022 do Instituto Federal Câmpus 
Rio Preto terminam neste domin-
go, dia 06.

Segundo Alexandre Aldo Ne-
ves, diretor educacional do Ins-
tituto, os cursos são totalmente 
gratuitos e as inscrições devem 
ser feitas pelo site do Instituto 
Federal: www.sjp.ifsp.edu.br/

cursos – os interessados deverão 
preencher o cadastro, escolher o 
curso desejado  e enviar a docu-
mentos  requisitados.

Em todos os cursos o único re-
quisito e ter o ensino fundamental 
completo – não tem restrição nem 
de idade mínima e ou máxima, 
basta ter o ensino fundamental 
completo.

A previsão que as aulas te-
nham inicio das aulas é para o dia 

21 de março.
Dos 38 cursos 13 deles serão 

com aulas presenciais com um 
total de 295 vagas e os demais 25 
cursos EaD (Ensino a Distância) 
com um total de 1770 vagas.

Aulas presenciais – Os 13 cur-
sos presenciais vão movimentar 
pela primeira vez o Câmpus de 
Rio Preto, a expectativa é receber 
quase 300 alunos na unidade, 
salientou o diretor da instituição 

educacional.
Os cursos ofertados são diver-

sos, mas eles podem ser divididos 
em algumas áreas principais como 
línguas, por exemplo: inglês, 
espanhol e libras – na área de 
informática com uma grande va-
riedade como programação em C e 
Python e, Fundamentos de Nuvem 
da Academia AWS e outros como 
instalações elétricas e Introdução 
à Energia Solar Fotovoltaica.
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FRENTISTAS

Clube de Pesca dos Frentistas está a 
disposição da categoria em Cardoso 
O Sindicato dos Frentistas 
têm uma opção de lazer no 
município de Cardoso (127,2 
Km de Rio Preto) é o Rancho 
de Pesca da categoria.
Para utilizar o espaço que 
fica a poucos metros da prai-
nha de Cardoso, o frentista 
pode fazer sua a reserva ex-
clusivamente pelo telefone 
17 3219-9400.
Ao todo são 08 ranchos indi-
viduais para que o frentista 
e seus dependentes possam 
desfrutar momentos de des-
canso e diversão.
No local existe uma piscina 
coletiva para atender a todos 
da família frentista.

O Sindalquim (Sindicato dos 
Trabalhadores nas Indústrias 
da Fabricação do Álcool, Quí-
micas e Farmacêuticas) inicia 
na próxima segunda-feira, dia 
07, as assembleias da campanha 
salarial 2022 do setor Sucroal-
coleiro.

Segundo João Pedro Alves 
Filho, presidente do sindicato, 

Sindalquim inicia assembleias 
do Etanol na próxima segunda

Campanha Salarial

Lançamento vai aconte-
cer na usina Cofco de 
Sebastianópolis do Sul  
às 6h30 

Sérgio SAMPAIO
amaralsampaio@hotmail.com.br

o lançamento da campanha vai 
acontecer na usina Cofco em 
Sebastianópolis do Sul e terá a 
participação de toda a diretoria 
do Sindalquim além de outros 
sindicatos coirmãos. O evento 
está previsto para acontecer as 
6h30 de segunda, dia 07.

Depois do lançamento se-
rão divididas duas equipes de 
trabalho entre a diretoria que 

irão durante a semana percorrer 
as usinas: Cofco de Meridiano 
e Tiete de Ubarana no dia 08, 
Tiete de Paraíso e a Tereos de 
Tanabi no dia 09, no dia 10 será 
a vez Itajobi e Coplasa e no dia 
11 a Moreno e a Malosso.

“Este ano nós estamos com 
uma estratégia de campanha 
diferente, nós não vamos mais 
colher todos os votos para ver 

se aprova a pauta. Nós vamos 
fazer por grupo, por unidade 
que seja isolada, porque a ne-
gociação acaba findando com 
algumas particularidades de 
alguns grupos e de algumas 
unidades familiar”, salientou o 
presidente do Sindalquim.

O sindicalista destaca que os 
trabalhadores de uma unidade 
ou grupo que venham aceitar 
a proposta que for negociada 
individualmente, o Acordo será 
fechado com a anuência daquele 
grupo de trabalhadores.

Segunda semana – a sema-
na do dia 14 a 17 de março tem 
continuidade as assembleias 
sendo que no dia 14 é a vez do 
debate com os trabalhadores da 
Alcooeste, no dia 15 as unidades 
da Colombo de Santa Albertina 
e Palestina, no dia 16, Colombo 
de Ariranha, dia 17, Bunge de 
Orindiúva e para finalizar no 
dia 18 de março, a Nardini de 
Vista Alegre.

Todas as assembleias in-
dependente dos locais estão 
prevista para acontecer a partir 
das 6h30.

“Nossa previsão é concluir 
todas as assembleias até o dia 18 
de março”, finalizou Alves Filho.

João Pedro salienta que as assembleias acontecem de 07 a 18 de março

Sindalquim vai mu-
dar estrategia para 
as negociações des-
te ano. Assembleias 
devem ser finaliza-
dos por grupo ou 
unidade familiar 

Educação 


