
DIA INTERNACIONAL DA MULHER

São 233 mil mulheres rio-pretenses 
com idade média de 38,7 anos

INOVAÇÃO

Partec encerra 
inscrições 
para empresas 
nesta quarta
Termina nesta quarta-feira, 
9, o prazo para as inscrições 
no Edital de Fluxo Contínuo, 
processo de seleção de em-
presas da área de inovação 
para o Parque Tecnológico 
de Rio Preto. Após o encer-
ramento do prazo, um grupo 
de avaliação analisa o plano 
de negócios das empresas e 
a documentação e, caso haja 
aprovação, a homologação é 
feita pelo Conselho Gestor.
CIDADES  Pág.4

CÂMARA

Moção de repúdio 
a deputado
Arthur do Val 
será votada hoje

APADRINHADOS

Requerimento 
cobra explicação 
na exoneração 
de cargos

RIO PRETO

Caminhoneiro 
esfaqueia 
mulher e apanha 
de populares

A vereadora Jéssica Oliveira 
(Psol) no cargo desde a últi-
ma sexta-feira, 4, no lugar do 
titular João Paulo Rillo (Psol) 
que saiu de licença por 30 
dias, protocolou nesta segun-
da-feira, 7, requerimento so-
licitando informações sobre 
recente decisão do Tribunal 
de Justiça que extinguiu cerca 
de 120 cargos comissionados 
(livre nomeação) e funções 
gratificadas do quadro de 
funcionários da Prefeitura de 
Rio Preto.    POLÍTICA Pág.3

Uma mulher, de 35 anos, foi 
esfaqueada, na madrugada 
desta segunda-feira, 7, no Solo 
Sagrado I, na Região Norte de 
Rio Preto. O autor, um cami-
nhoneiro, de 55 anos, apanhou 
de populares, mas escapou de 
ser linchado. Os dois estão 
internados na Santa Casa, 
após receberem os primeiros 
atendimentos na UPA Norte.  
O caso está sendo investigado 
pela Delegacia da Mulher. 
 CIDADES  Pág.5

MORTE NA ESTRADA
Um caminhoneiro morreu e outro fi cou ferido em um 
acidente ocorrido na madrugada desta segunda-feira, 7, 
na rodovia Washington Luís (SP-310), nas imediações 
da entrada da avenida Bady Bassitt, em Rio Preto. O 
sobrevivente está internado CIDADES Pág.5

América ganha no TJ, mas perde técnico A polêmica em torno do 
deputado estadual Arthur 
do Val (Podemos), o Mamãe 
Falei, em áudio vazado em 
que afi rma na Ucrânia que as 
mulheres do país são “fáceis 
porque são pobres” será tra-
tada na sessão da Câmara de 
Rio Preto.. POLÍTICA Pág.3
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Divulgação
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DIRETOR-PRESIDENTE: EDSON PAZ

Geraldo Alckmin confi rma ida para o 
PSB e possível vice de Lula e bolsona-
ro afi rma que Tarcísio de Freitas vai 
concorrer ao governo de SP 
 POLÍTICA. Pág.3

ALCKMIN NO PSB;
TARCÍSIO CANDIDATO

Divulgação

Um estudo de projeções populacionais realizado pela Fundação Seade indica que a população feminina no Estado é de 23,18 milhões em 2022, devendo adicionar mais um milhão até 2050. 
Segundo o Seade, São José do Rio Preto conta com uma população estimada de 233.363 mulheres, com média de idade de 38,7 anos. Não só na população feminina, como a população geral, 
tem aumentado proporcionalmente o número de idosos com mais cidadãos acima de 60 de anos do que crianças com menos de 14 anos. CIDADES Pág.7 e 8

RUBRO

A passagem do técnico português Tiago Miguel Cardoso pelo América chegou ao 
fi m nesta segunda-feira (7). Apenas duas semanas depois de ele ser apresentado, 
o treinador confi rmou que está de saída. “Eu sai do América por problemas de 
gestão do clube”, disse. Já o Tribunal de Justiça publicou nesta segunda-feira (7) 
uma sentença favorável ao América isentando o clube do pagamento de taxas para 
contar com efetivo policial em dia de jogos.  ESPORTES Pág.6
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PSB e possível vice de Lula e bolsona-
ro afi rma que Tarcísio de Freitas vai 
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“ “        Eu sai do América por pro-
blemas de gestão do clube. O 
modelo de gestão eu não me 
identificava e achei melhor sair

Jesus constantemente 
nos oferece, por intermédio 
dos Seres Luminosos — 
Amigos (ainda) Invisíveis 
—, as dádivas de Seu Reino 
de Justiça e de Amor. Es-
ses Benfeitores Celestiais 
recebem as mais variadas 
nomenclaturas, de acordo 
com as inumeráveis cren-
ças e culturas que perce-
beram sua feliz infl uência. 
São os nossos Anjos Guar-
diães, Numes Tutelares, 
Orixás, Espíritos de Luz, 
Almas Benditas, Guias Pro-
tetores... A nossa aliança 
consciente com eles resulta 
na Revolução Mundial dos 
Espíritos de Deus, que não 
é uma retórica alienante. 

Ensinava Alziro Zarur 
(1914-1979), saudoso Pro-
clamador da Religião do 
Terceiro Milênio: 

 — O segredo do governo 
dos povos, nesta transição 
apocalíptica, é a integração 
da humanidade de baixo à 
Humanidade de Cima, evi-
dentemente que sob o cri-
tério do Mandamento Novo 
do Cristo, que se encontra 
no Evangelho, segundo 
João, 13:34: “Amai-vos 
como Eu vos amei”.

Permaneceremos se-
guros onde e sempre que 
estivermos com Deus. O 
Pai Celestial é o Divino Sen-
timento de Caridade, que 
alimenta e nutre a nossa 
existência. Em seu “Dis-
curso no Colégio Anchieta” 
(1903), grafou Rui Barbosa: 
“Deus é a necessidade das 
necessidades, Deus é a cha-
ve inevitável do Universo, 
Deus é a incógnita dos gran-
des problemas insolúveis, 
Deus é a harmonia entre as 
desarmonias da criação”.

Paz duradoura
É essencial destacar as 

propostas e as ações de 
real entendimento fraterno 
entre os povos. Diferente 
rota para as nações será a 
do remédio amargo. Por 
isso mesmo, não percamos 
a Esperança diante do so-
frimento. Perseveremos 
trabalhando “por um Brasil 
melhor e por uma humani-
dade mais feliz”, consoante 
propôs o saudoso Alziro Za-
rur. Eis a direção da vitória. 
E não se trata de argumento 
simplório, mas, sim, do 
acertado roteiro da Paz du-
radoura. Foi o exemplo que 
nos ofereceu Jesus, Bússola 
de nossa mais legítima es-
perança, como afi rmo em 
minha obra Jesus, o Liber-
tador Divino (2007).
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Regimes autocráticos uni-
partidários são a mais completa 
tradução do patrimonialismo, 
sob cuja égide os governantes 
traçam, apagam e retraçam ao 
seu bel-prazer os limites entre 
o público e o privado, arvoran-
do-se em titulates últimos de 
todas as riquezas produzidas 
pela sociedade. Em obediên-
cia a essa lógica política, tais 
ditaduras nunca hesitam em 
reprimir os agentes econômi-
cos privados, restringir seus 
direitos de propriedade e os 
mercados onde operam quando 
o enriquecimento de cidadãos 
particulares parece subtraí-los 
ao controle do Estado-partido. 
Por isso mesmo, como destacam 
Max Weber (1864/1920) e ou-
tros pensadores liberais, a pro-
priedade privada dos meios de 
produção e a livre concorrência 
econômica são indispensáveis 
tanto para o progresso material 
e a inovação tecnológica quanto 
para a preservação dos direitos 
civis e das liberdades políticas 
em face do agigantamento da 
burocracia governamental.

E, como o bom desempenho 
da economia e do emprego 
configura a principal fonte de 
legitimidade dos regimes que 
recusam a rotatividade do po-
der entre partidos competitivos 
mediante eleições periódicas, 
livres e limpas, sempre que o 
crescimento do PIB desacelera, 
os ditadores se veem obrigados a 
recorrer à propaganda naciona-
lista, ao populismo e à repressão 
pura e simples a fi m de sufocar o 
descontentamento social e suas 
consequências políticas desesta-
bilizadoras.

Essas observações de caráter 
geral, destiladas a partir das 
amargas experiências históricas 
do século passado, ajudam a 
compreender o que está se pas-
sando na China de Xi-Jinping, 
que, desde sua chegada ao vér-
tice do poder, uma década atrás, 
concentrou em suas mãos o po-
der partidário e governamental, 
punindo 1,5 milhão de quadros 
em sucessivas ondas de ataques 
anticorrupção. Em 2018, ele 
emplacou emenda constitucio-
nal eliminando o limite de dois 
mandatos de cinco anos para 
sua recondução a secretário-
-geral do Partido Comunista e 
presidente da república. E, em 
novembro último, resolução do 
pleno do Comitê Central do Par-
tido Comunista Chinês colocou 
o “pensamento de Xi-Jinping” 
em posição de paridade com 
os legados ideológicos de Mao 
Tsé-tung e de Deng Xiaoping.

Ryan Hass, analista da 
Brookings Institution ( ** ), 
inscreve no marco da nova cam-
panha ofi cial de „retifi cação� 
batizada de “Prosperidade Co-
mum” recentes decisões como: 
o bloqueio do acesso de gigantes 
tecnológicos privados à bolsa de 
valores de Nova York (exemplos: 
o Ant Group, da holding Aliba-
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 China em ritmo de 
“prosperidade comum”
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ba, controlada pelo legendário 
magnata do comércio digital 
Jack Ma; e o aplicativo Didi, 
equivalente ao Uber) — sob o 
pretexto de violar a privacidade 
dos consumidores chineses!… 
—, as proibições do lucrativo e 
difundido ramo de cursos par-
ticulares de „reforço escolar� 
e da propriedade estrangeira 
de escolas privadas, a atitude 
ostentatória das primeiras gera-
ções de bilionários e milionários 
chineses — consumidores de 
quase metade dos bens de luxo 
vendidos no mundo —, a cen-
sura à sexualidade ambígua de 
estrelas do show business e até 
mesmo a limitação do número 
de horas semanais que crianças 
e adolescentes podem brincar 
com seus videogames.

Enfim, é o fortalecimento 
do controle do Estado-partido 
sobre a economia e a sociedade, 
mas, nas palavras de Xi para o 
comitê de assuntos fi nanceiros 
e econômicos do Partido, em 
agosto, a campanha se destina 
a promover o equilíbrio entre 
“crescimento e estabilidade”.

Vale assinalar que “prosperi-
dade comum” é uma expressão 
que frequenta há muito tempo 
o léxico do comunismo chinês. 
Já na primeira etapa do regime 
maoísta, em dezembro de 1953, 
manchete do Diário do Povo, 
órgão partidário, exaltava a 
“prosperidade comum” como a 
grande fi nalidade da campanha 
contra os remanescentes do 
capitalismo, que a liderança chi-
nesa então identifi cava como re-
gime odioso fadado a benefi ciar 
um pequeno punhado de ricos 
em detrimento da esmagadora 
maioria pobre. Desde o fi nal dos 
anos 1970, com a morte de Mao e 
a consolidação de Deng, o termo 
passou a designar as políticas 
que estimulavam o enriqueci-
mento inicial de alguns agricul-
tores na certeza de que, com o 
tempo, o „bolo� assim amplia-
do viria a ser equanimemente 
dividido entre o conjunto da 
população. Sem dúvida, o cres-
cimento econômico resultante 
dessa estratégia promoveu, em 
poucas décadas, a maciça erra-
dicação da pobreza extrema e o 
surgimento de numerosa classe 
média; mesmo assim, cerca de 
600 milhões de trabalhadores 
chineses ainda vivem com o 
equivalente a 154 dólares por 
mês, ou menos.

Agora, a novíssima versão 
da iniciativa de “prosperidade 
comum” procura conciliar as ên-
fases de seus avatares anteriores, 
prometendo redistribuir riqueza, 
reduzir desigualdades e nivelar 
as oportunidades de ascensão 
social. O regime sinaliza que este 
será o caminho mediante o qual 
o país preencherá as prioridades 
do ambicioso programa Made 
in China 2025, que visa torná-lo 
o mais competitivo do mundo 
em áreas como manufatura de 
última geração, tecnologias am-
bientalmente amistosas, chips 
(semicondutores) e veículos 
elétricos.

É natural, porém, que a ofen-
siva de Xi esteja provocado des-

confi ança entre os investidores 
ocidentais. Somente a retirada 
das ações de empresas de tec-
nologia dos pregões americanos 
deve eliminar mais de 1 trilhão 
de dólares do valor de mercado 
das mesmas! Isso no momento 
em que a desaceleração do PIB 
(4,9% no terceiro trimestre deste 
ano contra 7,9% no segundo) 
agrava o problema do desem-
prego — especialmente entre os 
jovens de 16 a 24 anos (14,2%). 
Para aplacar esses temores, jor-
nalistas e economistas ligados ao 
partido e ao governo procuram 
justifi car a campanha como um 
necessário ajuste que vai garan-
tir o crescimento a longo prazo, 
eliminando distorções momen-
tâneas, sem o risco de uma es-
tratégia de soma-zero que rouba 
dos ricos para auxiliar os pobres. 
Xi, em pessoa, discursando em 
evento sobre o comércio global 
de serviços, realizado no início 
de setembro, comprometeu-se 
a cooperar com os demais países 
na promoção da abertura e de 
soluções ganha/ganha.

Mas é claro que os donos 
do dinheiro no mundo prestam 
mais atenção à realidade dos 
números do que ao palavrório 
ofi cial, e o histórico dos últimos 
tempos de fato inspira preocu-
pação. Depois da suspensão da 
estreia mundial do Ant Group 
no mercado de capitais e da 
abertura de investigações dos 
reguladores chineses sobre su-
postas práticas monopolistas do 
Alibaba — respectivamente em 
novembro e dezembro de 2020 
—, este último foi multado em 
2,8 bilhões de dólares por abu-
so de seu domínio de mercado. 
Em abril de 2021, restrições 
semelhantes foram impostas a 
outras 13 empresas, inclusive á 
Tencent (comércio eletrônica) e 
à Meituan (entrega de refeições 
em domicílio). Ainda neste fi nal 
de ano, o mercado aguarda a 
punição que os reguladores da 
segurança cibernética aplicarão 
ao Didi. No último trimestre, a 
Tencent reportou faturamento 
“inferior ao esperado”. O Alibaba 
está prevendo corte de um terço 
em suas previsões de vendas 
para 2022. E a Meituan divulgou 
seu maior prejuízo em três anos, 
depois de uma multa recorde dos 
reguladores antitruste.

A escalada populista do re-
gime de Pequim ocorre para-
lelamente a uma intensifi cação 
de declarações e gestos chau-
vinistas. No fi nal de novembro, 
num tipo de ação que já virou 
rotina, esquadrilha da força 
aérea do Exército de Libertação 
Popular composta por caças e 
dois bombardeiros nucleares 
“H-6” penetrou no espaço aéreo 
de Taiwan, em resposta à visita 
de solidariedade de um grupo 
de congressistas dos Estados 
Unidos a Taipé. Comunicado 
do ELP justifi cou essa incursão 
pela necessidade de “lidar com 
a presente situação no Estreito 
de Taiwan”, acrescentando que a 
ilha “é parte do território chinês” 
e que “defender a soberania na-
cional e a integridade territorial 
é nossa sagrada missão militar”.

O que seria do mundo sem 
as mulheres?Benfeitores 

celestiais

Segurança 
em Deus

Essa pergunta deve ou deveria estar sempre em 
nossos corações, não por motivos ideológicos, 
ou para levantar quaisquer bandeiras, não! Mas, 
para que em nosso peito se levantasse na mesma 

proporção um sentimento de gratidão e de elogio a tão 
formosa criatura.

 A grandeza da alma feminina é tão impressionante que 
o próprio Deus diz que nos ama como uma mãe ama seu 
fi lho. Ou seja, com um coração de mulher. A presença da 
mulher é marcante em toda a história, seja no paraíso com 
Eva, na simplicidade de Nazaré ou ao pé da cruz com Maria, 
e todas as fi éis seguidoras do Filho de Deus. 

É marcante na história bíblica e de nossa salvação, mas 
não apenas isso, é presença que atravessa o lugar religioso, 
e edifi ca a sociedade. Somos presença necessária em todos 
os momentos da vida humana, seja para gerar outra vida, 
seja para formar o núcleo social mais forte do mundo que 
é a família. Somos cheias de vida e signifi cado onde quer 
que estejamos.

No início do cristianismo, eram as mulheres as primei-
ras a aderirem ao novo caminho, e de modo quase que 
imediato as suas famílias sentiam a diferença. Os maridos 
das mulheres cristãs foram atraídos pelo testemunho de-
las, queriam entender de onde vinha tamanha mudança, 
ternura, paciência, alegria e bondade… e quando menos se 
imaginava, aqueles homens rudes, severos e, infelizmente, 
adúlteros, eram tocados pela graça divina, mudando todo 
o ambiente familiar, e por consequência, o social. Nascia 
uma nova sociedade movida pela força do testemunho de 
muitas mulheres. Era um verdadeiro contágio do bem, 
daquelas que desde sempre souberam da importância de 
também dar razão ao coração.

O cardeal, Frei Raniero Cantalamessa, foi assertivo 
numa homilia: “As mulheres seguiram Jesus por ele mes-
mo, por gratidão ao bem que dele receberam, não pela 
esperança de fazer carreira no seu seguimento. Não lhes 
foram prometidos “doze tronos”, nem elas pediram para 
sentar à direita e à esquerda no seu Reino. Seguiam-no, 
está escrito, “para o servir” (Lc 8, 3; Mt 27, 55); eram as 
únicas, depois de Maria, a Mãe, a ter assimilado o espírito 
do Evangelho. Tinham seguido às razões do coração e estas 
não as tinham enganado.

Nesse ponto, a sua presença ao lado do Crucifi cado e do 
Ressuscitado contém um ensinamento vital para nós hoje. 
A nossa civilização, dominada pela técnica, precisa de um 
coração para que o homem possa sobreviver nela, sem se 
desumanizar inteiramente”.

E completa: “Não é difícil entender porque somos tão an-
siosos para aumentar os nossos conhecimentos e tão pouco 
para aumentar a nossa capacidade de amar: o conhecimento 
traduz-se automaticamente em poder, o amor em serviço.”

Sábias, belas, articuladoras, cheias de intuição, pers-
picazes, inteligentes, trabalhadoras, corajosas, fortes… 
e ainda assim, cheias de ternura e amor. Penso que seja 
assim o universo feminino, humano e sensível. E por que 
não, necessário, como nos disse acima o grande frei Raniero 
Cantalamessa.

Por fi m, vejo aquele elogio à mulher do livro de provér-
bios (31,10), e nele me encho de alegria e exulto no Senhor, 
pois ele afi rma com toda certeza que a mulher virtuosa é 
aquela que teme o Senhor. E essa mulher que teme o Se-
nhor, edifi ca sua casa, honra seu marido, cuida dos seus 
fi lhos, cumpre com seus deveres sociais, é trabalhadora, e 
assume grandes lideranças, essa mulher pode transformar 
o mundo. Essa é a verdadeira mulher de valor: aquela que 
é presença marcante na sociedade, na família, e na fé. Viva 
a Mulher!

José de Paiva Netto Paulo Kramer, Cientista 
Político, pesquisador da 
Fundação da Liberdade 
Econômica.

Alexandra Gonçalves, é missionária da Comunidade 
Canção Nova. Instagram: @xandacn1
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Política Pix bate recorde
O Pix bateu novo recorde na últi-
ma sexta-feira (4). Nesse dia, foram 
realizadas 58.531.277 operações.

Declaração do IR
Começou nesta segunda-feira, dia 7, 
o prazo de declaração do imposto de 
renda pessoa física de 2022.

A polêmica em torno das 
declarações do deputado es-
tadual Arthur do Val (Po-
demos), o Mamãe Falei, em 
áudio vazado em que afirma 
na Ucrânia que as mulheres 
do país são “fáceis porque são 
pobres” será tratada na sessão 
da Câmara de Rio Preto nesta 
terça-feira, 8. 

Será votado moção de re-
púdio contra o deputado que 
também é membro Movimen-
to Brasil Livre (MBL) por suas 
falas consideradas machistas 
e sexistas. 

Câmara vota moção de repúdio 
ao deputado Arthur do Val

MAMÃE FALEI BESTEIRA

A moção foi apresentada 
nesta segunda-feira, 7, pelo 
vereador Paulo Pauléra (PP). 
No documento Pauléra lem-
bra que “a Ucrânia passa por 
um momento extremamente 
frágil e perigoso para sua 
democracia, com sua popula-
ção aterrorizada pela guerra, 
necessitando de auxilio e de 
suporte pelos demais países. 
E o deputado Estadual Arthur 
do Val por apenas promoção 
pessoal, foi até a Ucrânia e 
proferiu através de mensa-
gens de áudio por WhatsApp, 
falas totalmente repugnantes 
e asquerosas referidas as mu-
lheres ucranianas, que nunca 
historicamente passaram por 

um momento tão frágil e ar-
riscado”, afirma. 

Segundo a moção “as falas 
pronunciadas pelo Deputado 
ferem não só as mulheres 
ucranianas como o todo, por 
trata-las como mero objeto, 
não vendo em seus olhos a 
dor, sofrimento e medo que 
estão passando neste mo-
mento”. 

Pauléra pede aprovação da 
moção afirmando ainda que “é 
preciso registrar, repudiar e 
insistir que manifestações de 
violência contra as mulheres, 
como estas proferidas pelo par-
lamentar, não serão aceitas”. 

Depois da repercussão 
negativa Arthur do Val já 

A moção foi apresenta-
da nesta segunda-feira. 
Deputado que também 
é membro Movimento 
Brasil Livre (MBL)

Depois de fala machista, Câmara de Rio Preto vota repúdio ao deputado Arthur do Val

Divulgação

Raphael FERRARI
redacao@dhoje.com.br

A vereadora Jéssica Oli-
veira (Psol) no cargo desde a 
última sexta-feira, 4, no lu-
gar do titular João Paulo Rillo 
(Psol) que saiu de licença por 
30 dias, protocolou nesta se-
gunda-feira, 7, requerimento 
solicitando informações sobre 
recente decisão do Tribunal 
de Justiça que extinguiu cerca 
de 120 cargos comissionados 
(livre nomeação) e funções gra-
tificadas do quadro de funcioná-
rios da Prefeitura de Rio Preto. 

A parlamentar cobra o prefei-
to Edinho afirmando que “após 
a publicação do acórdão, há 
muitas informações divergentes 
sobre os cargos e gratificações 
declarados inconstitucionais”. 

Novo requerimento cobra informações 
sobre exoneração de apadrinhados

DECISÃO JUDICIAL

Requerimento questiona 
quais cargos comissio-
nados foram declarados 
inconstitucionais

Raphael FERRARI 
redacao@dhoje.com.br

No documento Jéssica ques-
tiona quais cargos comissionados 
foram declarados inconstitu-
cionais pelo TJ-SP, a relação 
nominal, por secretaria, dos ocu-
pantes dos cargos em questão. 
Ela também cobra informações 
sobre quais e quantos cargos 
estão livres atualmente, sem 
nomeações e finaliza cobrando 
da administração a quantidade 
e quais gratificações foram de-
claradas inconstitucionais pelo 
TJ-SP, com a relação nominal, 
por secretaria, dos servidores 

gratificados. 

Outro lado 
Desde a publicação do acór-

dão determinando o prazo de 120 
dias para que a Prefeitura cum-
pra a decisão de eliminar cargos 
e funções gratificadas o governo 
Edinho Araújo vem tratando 
o assunto com cautela. Coube 
ao secretário de Governo, Jair 
Moretti, dar mais detalhes sobre 
o assunto tratado com reservas 
pelo núcleo duro governo. 

Na última quinta-feira, 3, 

feitura no prazo máximo de 120 
dias (estipulado pela Justiça). 
Moretti alega que pela decisão 
somente na Saúde 60 unida-
des não terão mais a função de 
gerentes, cargos ocupados por 
concursados, mas que recebem 
gratificações por assumirem 
nova função. 

O secretário ainda disse que 
ela decisão do TJ o prefeito 
Edinho tem ao todo 700 fun-
cionários, ou para serem exone-
rados, ou parar perder gratifi-
cações e funções incorporadas. 

APADRINHADOS

700
CARGOS  devem ser 
afetados pela decisão 
judicial, segundo o 
secretário de Governo, 
Jair Moretti

Requerimento cobra informações sobre extinção de apadrinhados na Prefeitura

Moretti participou de audiência 
pública na Câmara O secretário 
alegou que justamente a ação 
acatada parcialmente pelo TJ 
impede neste momento qualquer 
contratação de novos funcio-
nários. Segundo Moretti, são 
120 cargos comissionados, os 
“apadrinhados”, que deverão 
ser extintos além de outras 569 
funções gratificadas. 

Moretti afirma que a decisão 
da Justiça obrigou o prefeito 
Edinho a reorganizar o quadro 
de funcionários públicos da Pre-

Alckmin no 
PSB e Tarcísio 
disputando 
governo de SP

Segundo publicação da 
jornalista  Andréia Sadi, 
da TV Globo e GloboNews, 
o ex-governador Geraldo 
Alckmin acertou nesta 
segunda-feira (7) a sua 
filiação ao PSB, duran-
te encontro com o presi-
dente da legenda, Carlos 
Siqueira, em São Paulo. 

Siqueira confirmou a 
Sadi a informação, após 
encontro nesta manhã 
com o ex-tucano. 

“Ficou acertado que 
ele entra no PSB, só falta 
agora a data da filiação. A 
conversa foi excelente”, 
disse. “Ele vai ser o vice 
se Lula confirmar o convi-
te. No PSB, está acertada 
a sua filiação”.

Bolsonaro
O presidente da Re-

pública, Jair Bolsonaro, 
confirmou nesta segun-
da-feira, 7, em entrevista 
à Rádio Folha de Rorai-
ma que o ministro da 
Infraestrutura, Tarcísio 
de Freitas, vai deixar o 
cargo no próximo dia 31 
para concorrer ao gover-
no de São Paulo. O fim 
do mês é o prazo para 
desincompatibilização. 
“Tarcísio está com acei-
tação muito boa em São 
Paulo, é sangue novo na 
política”, declarou o pre-
sidente da República na 
entrevista, afirmou pre-
sidente.

da REDAÇÃO
redacao@dhoje.com.br

anunciou que retirou sua 
pré-candidatura ao governo 
de São Paulo. Ao lado de 
outro integrante do MBL, o 
deputado disse que foi até a 
Ucrânia para obter recursos 
financeiros através de doações 
para auxiliar os refugiados da 
guerra. 

Ele se defende do epi-
sódio dizendo que o áudio 
foi encaminhado para um 
grupo privado, mas admitiu 
que se trata de “um erro” é 
que na fala foi “grotesco”. Na 
Assembleia foram protocola-
dos dezenas de pedidos para 
apuração da conduta do par-
lamentar, até mesmo com pe-
dido de cassação do mandato. 

FAB

A Força Aérea Brasileira 
(FAB) vai enviar um avião 
militar as 15:00 da tarde sesta 
segunda-feira, 7, para buscar, 
na Polônia, brasileiros que 
estão deixando a Ucrânia. 
A informação foi divulgada 
em nota pelo Ministério de 
Defesa. 

A Defesa informou ainda 
que o avião vai levar 11,5 to-
neladas de material de ajuda 
humanitária para a Ucrânia, 
país invadido pela Rússia há 
uma semana. 

Presidente
“Por determinação da Pre-

sidência da República e sob 
coordenação dos Ministérios 
da Defesa e das Relações Exte-
riores, uma aeronave KC-390 
Millennium da Força Aérea 

Brasileira tem previsão de 
decolar na segunda-feira (7) à 
tarde, de Brasília (DF), para o 
resgate de brasileiros que estão 
sendo evacuados da Ucrânia. 
Do Brasil, a aeronave transpor-
tará 11,5 toneladas de material 
de ajuda humanitária”, infor-
mou o governo em nota. 

O destino final do avião 
será Varsóvia, capital polo-
nesa. Após sair de Brasília, 
vai fazer paradas técnicas no 
Recife, em Cabo Verde e em 
Lisboa. A previsão de chegada 
ao Brasil é na quinta-feira (10).

Refugiados  
Mais de 1,7 milhão de ucra-

nianos fugindo da invasão da 
Rússia cruzaram até agora 
para a Europa Central, disse a 
agência de refugiados da Or-
ganização das Nações Unidas 
(ONU)

Avião busca brasileiros 
que deixaram a Ucrânia

Avião da FAB busca brasileiros que deixaram a Ucrânia

da REDAÇÃO

Divulgação

Ao lado de outro 
integrante do MBL, 
o deputado disse 

que foi até a Ucrâ-
nia para obter re-
cursos financeiros 

através de 
doações
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CIDADES Fuga da poupança
Poupança tem retirada líquida 
de R$ 5,3 bilhão em fevereiro, 
segundo o Banco Central.

Webinar
A APM de Rio Preto um webinar gratui-
to com o médico ginecologista Gerson 
Pereira Lopes às 20h desta terça-feira

O número de inventários 
feitos em cartórios de notas de 
todo o país registrou aumento 
de 40% em 2021 na compara-
ção com 2020, primeiro ano da 
pandemia de covid-19.

Documento necessário para 
apurar o patrimônio deixado 
pela pessoa falecida, o inven-
tário é obrigatório para que a 
partilha de bens seja efetivada 
entre os herdeiros e é realizado 
em cartórios de notas desde 
2007, como alternativa mais 
rápida e barata à via judicial. 
Em 2021, 219.459 escrituras 

EM 2021

Cartórios registram alta 
de 40% nos inventários

Empregos

Mirassol

PROPOSTA

Projeto concede passe livre às 
vítimas de violência doméstica

foram lavradas no país frente 
a 156.706 feitas em 2020.

Segundo o Colégio Notarial 
do Brasil – Conselho Federal 
(CNB/CF), entidade que re-
presenta os mais de 8 mil car-
tórios de notas, esse resultado 
ocorreu devido ao “vertiginoso 
aumento” no número de óbitos 
causados pela pandemia no 
ano passado, aliado à facilida-
de na realização de inventários 
de forma online, por meio de 
videoconferência com o ta-
belião pela plataforma ofi cial 
e-Notariado.

Projeto protocolado na Câ-
mara Municipal concede isen-
ção temporária de pagamento 
da tarifa nas linhas urbanas de 
ônibus às mulheres vítimas 
de violência. A proposta é da 
vereadora Jéssica Oliveira 
(Psol). 

Segundo o projeto, mulhe-
res que tenham sido vítimas 
de violência, usuárias dos 
veículos integrantes do Sis-
tema de Transporte Coletivo 
Urbano de Passageiros Rio 
Preto, fi cam temporariamente 
dispensadas do pagamento de 
tarifa. 

Consta no documento que 
“fará jus ao benefício a mu-
lher vítima de violência a 
quem seja concedida medida 
protetiva, conforme disposto 
no artigo 18, da Lei Federal 
nº 11.340/2006, conhecida 
como Lei Maria da Penha, bem 
como aquela que esteja em 
processo de acompanhamento 
em espaços especializados de 
atendimento à mulher, previs-
tos pela mesma lei federal, isto 
para que estas vítimas tenham 
acesso facilitado aos órgãos 
de proteção, às delegacias, ao 
judiciário, à fuga do ambiente 

que ocasionalmente possa 
dividir com o agressor”.

A Secretaria Municipal de 
Direitos Humanos fi cará res-
ponsável pelo cadastramento 
da mulher vítima de violência 
que necessite da gratuidade no 
sistema de transporte instituí-
da pela lei. 

Prazo

O prazo do benefício ins-
tituído terá duração mínima 
de um ano, podendo ser pror-
rogado por igual prazo em 
conformidade com a duração 
das medidas protetivas. A 
gratuidade será concedida em 
todos os dias e horários da se-
mana, sem limitação diária de 
viagens. O projeto ainda não 
tem data para ser analisado.

O Balcão de Empregos de 
Rio Preto desta segunda-fei-
ra (7) está oferecendo 524 
oportunidades de trabalho. 
As principais delas são: pe-
dreiro (40), vendedor (25), 
telemarketing (20), auxiliar 
de logística (16), servente de 
pedreiro (13), consultor de 
vendas de imóveis (13), técni-
co de instalação de TV a cabo/
Internet (10), entre outras. 
Interessados podem consultar 
o site www.riopreto.sp.gov.br/
balcaoempregos

ODepartamento Mu-
nicipal de Saúde promo-
ve a Feira da Saúde, de 
hoje a sábado (12) na Praça 
Dr. Anísio José Moreira.
O objetivo é atender gratui-
tamente a população com 
aferição de pressão arterial, 
teste de glicemia, testagem 
de anticorpos IgM e IgC para 
Covid-19, vacinação para 
adultos contra Covid-19, 
testagem de HIV (fluído 
oral), testes de infecções se-
xualmente transmissíveis.
De terça a sexta-feira (11), 
os atendimentos serão das 
8 às 15h30 e no sábado (12), 
das 8 às 17 horas.

Cartórios registram aumento de 40% nos inventários

Projeto concede passe livre às mulheres vítimas de violência doméstica

O Centro de Atendimen-
to Especializado na Saúde da 
Mulher (Caesm) de Rio Preto 
registrou 60.716 atendimentos 
em mulheres em 2021, um au-
mento de 28,1% em relação a 
2020. O local, que conta com 51 
profi ssionais de saúde, integra 
os serviços do Departamento 
de Atenção Especializada da Se-
cretaria de Saúde, com oferta de 
atendimento multiprofi ssional à 
vítima de violência autoprovo-
cada, acupuntura, odontologia, 
biópsias, consulta psicológica, 
entre outros. Também realiza 
exames de mamografia, ul-
trassonografi a e densitometria 
óssea, além de acolher mulheres 
com câncer de mama no Grupo 
Laços de Vida. 

“Nós tivemos um aumento 
com a fl exibilização em 2021, 
mas o índice ainda é menor do 
que em 2019. Vale lembrar que 

Caesm realiza mais de 60 mil 
atendimentos a mulheres

ANO PASSADO

as pacientes encaminhadas para 
o Caesm são as que não tiveram 
a demanda atendida na atenção 
primária”, explicou Fabíola Va-
lério, gerente do Caesm. 

A especialidade que mais 
apresentou aumento foram as 
consultas pré-natal, saltando 
de 248 em 2020 para 2.397 
em 2021. “Nosso acompanha-
mento pré-natal é voltado para 
mulheres em situação de vul-
nerabilidade, como usuárias de 

droga, pacientes com HIV ou 
em situação de rua. Durante a 
pandemia, as unidades de saúde 
passaram por várias mudanças 
e atendimento das gestantes 
diminuiu em 2020”, explicou 
Fabíola. 

Nos últimos dois anos foram 
realizados 146 diagnósticos de 
câncer de mama e 32 de câncer 
de colo uterino. “Os principais 
exames que as mulheres devem 
se atentar são o papanicolau a 

partir dos 24 anos e a mamo-
grafi a a partir dos 40. Sempre 
importante a mulher também 
fazer o autoexame nos seios, 
pois a doença pode surgir entre 
um exame e outro. Também pe-
dimos para que elas mantenham 
uma alimentação saudável e 
pratiquem exercícios físicos”, 
afi rmou Fabíola. 

Programação
O Caesm vai realizar uma 

O Caesm vai realizar 
uma série de atividades 
em comemoração à se-
mana da mulher come-
çando nesta terça

Caesm realizou mais de 60 mil atendimentos em mulheres no ano passado

Mulheres 
lideram 10,1 
milhões de 
empresas

Vinicius LIMA
redacao@dhoje.com.br

Partec recebe inscrições até amanhã
Termina nesta quarta-feira, 

9, o prazo para as inscrições no 
Edital de Fluxo Contínuo, pro-
cesso de seleção de empresas da 
área de inovação para o Parque 
Tecnológico de Rio Preto. 

É o primeiro ciclo de 2022. 
Após o encerramento do prazo, 
um grupo de avaliação analisa o 
plano de negócios das empresas 
e a documentação e, caso haja 
aprovação, a homologação é 

feita pelo Conselho Gestor do 
Parque Tecnológico. 

Atualmente, o Parque Tec-
nológico de Rio Preto tem 44 
empresas, sendo 34 nas incuba-
doras e no Centro Empresarial e 
outras dez em processo de ins-
talação no Distrito Tecnológico, 
que utilizam alta tecnologia 
na produção de equipamentos 
nas áreas do agronegócio, quí-
mica fina, design, tecnologia 

de informação e comunicação, 
biotecnologia e tecnologia bio-
médica. 

Após o encerramento do 
prazo de inscrições no Edital, 
uma comissão de avaliação faz 
a análise do plano de negócios 
das empresas e da documenta-
ção e, caso haja aprovação, a ho-
mologação é feita pelo Conselho 
Gestor do Parque Tecnológico. 

“Os números consolidados 

mostram o avanço das empre-
sas de inovação tecnológica em 
Rio Preto e a participação direta 
desses empreendimentos nos 
índices positivos registrados 
no processo de retomada eco-
nômica da cidade”, declarou o 
vice-prefeito, secretário muni-
cipal de Planejamento Estra-
tégico Orlando Bolçone, tam-
bém presidente do Conselho 
Gestor do Parque Tecnológico.

EMPRESAS DE INOVAÇÃO

Empresas têm até quarta-feira para fazer inscrição para o Partec

série de atividades em come-
moração à semana da mulher. 
Na terça-feira (8) haverá uma 
apresentação musical da Guar-
da Civil Municipal e entrega 
de mimos às pacientes. Já na 
sexta-feira (11) haverá orien-
tação para pacientes      sobre a 
violência contra a mulher por 
profi ssionais do CRAM. Ao lon-
go da semana também haverão 
orientações sobre exames pre-
ventivos e saúde reprodutiva .

“ Vale lem-
brar que as 
pacientes enca-
minhadas para 
o Caesm são as 
que não tiveram 
a demanda aten-
dida na atenção 
primária “Fabíola Valério, 
Gerente do Caesm

Um estudo do Serviço 
Brasileiro de Apoio às Mi-
cro e Pequenas Empresas 
(Sebrae) aponta que o em-
preendedorismo feminino 
no Brasil apresentou sinais 
de recuperação no último 
trimestre do ano passado, 
depois de sofrer retração a 
partir dos primeiros meses 
da pandemia.

O estudo, realizado 
com base nos dados da 
Pesquisa Nacional por 
Amostra de Domicílios 
Contínua (Pnadc), mos-
trou que após recuar para 
um total de 8,6 milhões, 
no segundo trimestre de 
2020, o número de mulhe-
res à frente de um negócio 
no país fechou o quarto 
trimestre de 2021 em 10,1 
milhões, mesmo resultado 
registrado no último tri-
mestre de 2019, antes da 
pandemia.

Apesar dessa evolução, 
a participação das mu-
lheres empreendedoras 
no universo de donos de 
negócio no Brasil (34%) 
ainda está abaixo da me-
lhor marca histórica.

Divulgação

D
iv

ul
ga

çã
o

Divulgação

Divulgação

Divulgação



  |  A5DHOJE INTERIOR
São José do Rio Preto | terça-feira, 08 de março de2022 CIDADES

Acidente entre caminhões mata um na SP-310
NA MADRUGADA

Acidente ocorreu na 
rodovia Washington 
Luís (SP-310), nas ime-
diações da entrada da 
avenida Bady Bassitt

Notas de 
falecimento

Luiz Carlos Cardoso de 
Almeida, natural de Campo Gran-
de-MS faleceu aos 71 anos de idade. 
Não deixa filhos. Será sepultado no 
dia 06/03/2022 às 9:00, saindo 
seu féretro para o Cemitério São 
João Batista.

Petronilio Teixeira, natural 
de Potirendaba-SP faleceu aos 83 
anos de idade. Era casado com 
Sra. Luzia Maria Texeira e deixa 
seus filhos Ronaldo e Rosimeire 
Aparecida. Será sepultada no dia 
06/03/2022 às 11:00, saindo seu 
féretro do velório Capelas Prever 
Rio Preto para o Cemitério Parque 
Jardim da Paz.

 Aparecida Benvinda Alves 
da Silva, natural de Mira Estrela-
-SP faleceu aos 62 anos de idade. 
Era casada com Sr. Moacir Alves 
da Silva e deixa seu filhos Eduardo 
Roberto. Será sepultado no dia 
06/03/2022 às 13:00, saindo seu 
féretro do velório Capelas Prever 
Rio Preto para o Cemitério São 
João Batista.

Osni Assis Pereira, natural 
Pirajui-SP faleceu aos 74 anos de 
idade. Era casado com Sra. Ines 
Aparecida Pranuvi Pereira e deixa 
seus filhos Carlos Henrique, Fabia-
na e Flávio. Será sepultado no dia 
06/03/2022 às 17:00, saindo seu 
féretro do velório Capelas Prever 
Rio Preto para o Cemitério Parque 
Jardim da Paz.

 Deocleciano dos Santos, 
natural de São José do Rio Preto-SP 
faleceu aos 83 anos de idade. Era 
solteiro e deixa seus filhos Suelen e 
Luiz Fabiano. Será sepultado no dia 
06/03/2022 às 14:00, saindo seu 
féretro do velório Capelas Prever 
Rio Preto para o Cemitério Parque 
Jardim da Paz.

Geraldo Calçavara, natural 
de Potiredaba-SP faleceu aos 91 
anos de idade. Deixa seu filhos 
Luis Carlos. Será sepultado no dia 
06/03/2022 às 14:00, saindo seu 
féretro do velório Parque Jardim 
da Paz para o Crematório Jardim 
da Paz.

Aparecida de Jesus Santos, 
natural de Riolandia-SP faleceu aos 
81 anos de idade. Deixa seus filhos 
Ana Claudia, Adalberto e Sandra. 
Será no dia 06/03/2022 às 15:00, 
saindo seu féretro do velório São 
João Batista para o Cemitério São 
João Batista.

Andreia da Cruz Gomes da 
Silva, natural de São Paulo faleceu 
aos 50 anos de idade. Deixa seus 
filhos Everton e Lizandra. Será 
sepultada no dia 06/03/2022 às 
13:00, saindo seu féretro do velório 
São João Batista para o Cemitério 
São João Batista.

 Luiz Carlos Cardoso de 
Almeida, natural de Campo Gran-
de-MS faleceu aos 71 anos de idade. 
Não deixa filhos. Será sepultado no 
dia 06/03/2022 às 9:00, saindo seu 
féretro direto para o Cemitério São 
João Batista.

Uma ocorrência de estupro 
de vulnerável foi registrada no 
Plantão Policial de Rio Preto 
neste sábado, 5. A vítima, de 
10 anos, disse que um homem, 
de 25 anos, apertou suas náde-
gas enquanto estava em uma 
piscina. 

O caso teria ocorrido em 
12 de fevereiro, mas só agora 
a menina teria contado à mãe, 
que procurou a polícia para 
denunciar. 

Segundo o registro policial, 
a garota foi passar o final de 
semana com o pai e acabou 
sofrendo o abuso sexual em 
uma chácara. 

A criança alegou que fami-

REGISTROS POLICIAIS

Estupro, incêndio e tentativa de homicídio
liares que estavam na piscina 
viram o que o homem fez e ele 
se afastou em seguida. 

De acordo com a mulher, 
a filha ficou com medo da avó 
paterna não buscá-la mais nos 
finais de semana. Pai e mãe da 
menina são separados. 

O 3º DP recebeu o boletim 
de ocorrência do caso, que 
pode ser investigado também 
pela DDM rio-pretense.

Tiros
O 3º DP de Rio Preto in-

vestiga uma tentativa de ho-
micídio ocorrida na noite deste 
sábado, 5, no bairro Solidarie-
dade. A vítima, de 22 anos, le-

vou cinco tiros e está internada 
no Hospital de Base. 

Policiais militares foram 
acionados até o local do crime, 
na rua Adaumir Rodrigues 
Castro, e quando chegaram 
encontraram o jovem sendo 
socorrido pelo Resgate.

O primo da vítima infor-
mou à guarnição que estavam 
na garagem da casa, quando 
dois homens chegarem e cha-
maram pelo nome do jovem. 

Um dos bandidos estava 
armado com uma pistola pe-
quena e efetuou cinco disparos 
contra o rapaz, que foi atingido 
na coxa direita, na coxa es-
querda, tornozelo esquerdo, 

virilha esquerda e queixo.
Depois dos disparos o au-

tor fugiu.

Incêndio
Um incêndio em uma em-

presa na rua Pedro Amaral, 
no Parque Industrial, em Rio 
Preto, mobilizou policiais mi-
litares e bombeiros na manhã 
deste domingo. 

Segundo o boletim de 
ocorrência, as chamas foram 
controladas e o fogo não atin-
giu grandes proporções. 

O valor do prejuízo não foi 
divulgado. Não houve feri-
dos. As causas do incêndio vão 
ser investigadas pelo 2º DP.

Acidente entre dois caminhões deixa um morto e um ferido na SP-310

Da REPORTAGEM 
redacao@dhoje.com.br
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VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Caminhoneiro esfaqueia mulher e apanha de populares

Uma mulher, de 35 anos, 
foi esfaqueada, na madrugada 
desta segunda-feira, 7, no Solo 
Sagrado I, na Região Norte de 
Rio Preto. O autor, um cami-
nhoneiro, de 55 anos, apanhou 
de populares. Os dois estão 
internados na Santa Casa, 
após receberem os primeiros 
atendimentos na UPA Norte. 

Segundo o boletim de ocor-
rência, quando a PM che-
gou no local encontrou um 
VW Gol, de cor branca, com 
manchas de sangue na porta 
do lado do motorista e teste-
munhas informaram que o 
condutor xingou a vítima e os 
dois começaram a brigar. Pou-

co depois, o acusado pegou 
uma faca e golpeou a mulher 
no peito. 

Pessoas que viram o crime 

Arquivo DHoje

agrediram o homem, que 
conseguiu fugir dos persegui-
dores. O irmão do suspeito 
disse que ele é caminhoneiro e 

tinha ido na casa de um amigo, 
presenteá-lo com uma garrafa 
de pinga, encontrando a vítima 
e ao cobrar uma dívida dela, 
terceiros foram para cima do 
caminhoneiro, que pegou a 
faca para se defender e gol-
peou a mulher.

Festa
Uma rio-pretense, de 49 

anos, foi agredida pelo mari-
do, de 48 anos, por causa de 
ciúmes, na madrugada deste 
sábado, 5. A vítima registrou 
queixa no Plantão Policial. 

De acordo com ela, como 
era seu aniversário foi com 
o acusado comemorar a data 
em um bar no Jardim Canaã. 
Por volta da 1h30, houve uma 
discusssão e ela foi agredida

Da REDAÇÃO

Os dois estão internados na Santa Casa

Um caminhoneiro morreu 
e outro ficou ferido em um aci-
dente ocorrido na madrugada 
desta segunda-feira, 7, na rodo-
via Washington Luís (SP-310), 
nas imediações da entrada da 
avenida Bady Bassitt, em Rio 
Preto. 

O Corpo de Bombeiros foi 
acionado e socorreu o sobrevi-
vente até um hospital de cidade. 
De acordo com a corporação, o 
condutor que bateu na traseira 
do outro caminhão teve morte 
instantânea. 

As causas do acidente vão 
ser investigadas pela Polícia 
Civil.

Furto
Dois caminhoneiros, de 32 

e 50 anos, foram furtados en-
quanto dormiam em um posto 
de gasolina, na rodovia Wa-
shington Luís (SP-310), perto 
de Mirassol. Eles estiveram na 
Central de Flagrantes de Rio 
Preto, na tarde deste sábado, 
5, para registrar queixa. 

Segundo o boletim de ocor-
rência, o caminhão das vítimas 
foi estacionado na noite de 
sexta-feira e, após comprarem 
marmitas, decidiram pernoitar 
no local. 

Por volta das 6h30, quando 
acordaram, perceberam que 
uma pasta com folhas de che-
ques e cerca de R$ 3 mil em 
dinheiro não estava mais no 
caminhão. 

A Polícia Civil mirassolense 
ficou encarregada das investi-
gações do furto.

Carro
Uma guarnição da Polícia 

Militar foi chamada para atender 
um acidente de trânsito, na tarde 
deste sábado, 5, na avenida São 
Francisco, no bairro Eldorado, 
na Região Norte de Rio Preto, 
e ao chegar no local descobriu 
que um dos condutores não era 
habilitado e a outra motorista 
trafegava com um carro irregular. 

Segundo o boletim de ocor-
rência, a batida envolveu um 
Honda HR-V, de cor branca, e 
um VW Gol. 

Para a PM, o homem que di-
rigia o automóvel de luxo afirmou 
que a condutora do outro veículo 
não respeitou o sinal de Pare e 
bateu no HR-V. 

Em pesquisa, os policiais 
verificaram que o motorista não 
tinha CNH e ele foi multado. Já 
o Gol, que apresentava adulte-
ração no número do motor, foi 
apreendido e levado para o pátio 
em Cedral. 

O caso será investigado pelo 
6º DP rio-pretense.

Colaborou Sarah BELLINE

PERDA

Osni Pereira, ex-juiz da 
Infância e Juventude, 
morre aos 74 anos

Morreu, aos 74 anos, neste 
sábado (5), o juiz substituto em 
2º Grau, Osni Assis Pereira. O 
magistrado já foi juiz da Vara 
da Infância e Juventude de 
Rio Preto. A informação foi 
divulgada em nota de pesar 
pelo Tribunal de Justiça de 
São Paulo. 

“A Presidência e os inte-
grantes do Judiciário unem-se 
à tristeza e ao sentimento de 

perda dos familiares, amigos e 
colegas do magistrado que atu-
ava na 16ª Câmara de Direito 
Criminal.”, informou o órgão. 

Osni Assis Pereira nasceu 
em Pirajuí (SP) em 1947. Ao 
longo da carreira trabalhou em 
Dracena, Junqueirópolis, Tupi 
Paulista, São José do Rio Preto 
e na Capital. Assumiu o cargo 
de juiz substituto em 2º Grau 
em 2014.

Divulgação
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Rebaixado
O Novorizontino perdeu da Inter de 
Limeira domingo (6) e está matemati-
camente rebaixado para a Série A2

Jogo de hoje
Abrindo a 2ª fase da Copa do Brasil, 
o Santos enfrenta o Fluiminense-PI 
nesta terça-feira (8) às 21h30.

Leo Roveroni Agência Mirassol

O Mirassol empatou em 
1 a 1 contra o São Bernardo 
fora de casa na noite deste 
domingo (6) pela 10ª rodada 
do Paulistão. O resultado ainda 
mantém o Leão no segundo lu-
gar do grupo C com 17 pontos, 
seguido por Ituano e Botafogo 
com 15. 

Mesmo jogando fora, o Mi-
rassol criou a primeira opor-
tunidade logo aos 5 minutos, 
Fabrício Daniel avançando 
pela direita e cruzando rasteiro 
para Fabinho, com o gol aber-
to, chutar no travessão. Dez 
minutos depois, Darley fez boa 
defesa em chute de Rodrigo 
Souza. O Leão abriu o placar 
aos 37 minutos, com Fabrício 
chutando rasteiro no cantinho 
para marcar. 

No início da segunda eta-
pa, o Mirassol seguiu melhor, 
porém o jogo mudou quando o 

Mirassol segura o empate 
contra o São Bernardo

COM UM A MENOS

atacante Zeca levou o segundo 
cartão amarelo e foi expulso, 
deixando a equipe com 10 
em campo. Com a vantagem 
ao São Bernardo passou a 
pressionar. Aos 29 minutos, 
Rodrigo Souza finalizou forte 
e Darley evitou o gol da equipe 
do ABC. 

Dois minutos depois, João 
Carlos recebeu um cruzamento 
rasteiro e chutou no canto para 
deixar tudo igual. Aos 41 mi-

nutos, Paulinho Moccelin foi 
derrubado por Thalisson den-
tro da área e o árbitro marcou 
pênalti. Na cobrança, Matheus 
Davó chutou e Darely defen-
deu. O arqueiro do Mirassol 
já havia defendido um pênalti 
também contra o Água Santa e 
garantiu o empate. 

Para o técnico Ivan Baitello, 
o Mirassol merecida a vitória 
em quanto estava com 11 em 
campo. Ele também falou so-

bre mais uma expulsão sofrida 
pela equipe nesta temporada. 

Próximo
O Mirassol volta agora às 

atenções para segunda fase da 
Copa do Brasil contra o Azuriz-
-PR na quarta-feira (9) fora de 
casa. Pelo Paulistão, a equipe 
encara o São Paulo no domingo 
(13). Já o São Bernardo joga 
contra a Inter de Limeira no 
sábado (12)..

Para o técnico Ivan Bai-
tello, o Mirassol mere-
cia a vitória enquanto 
estava com 11 
em campo

NOS JOGOS

TJ isenta América de taxa 
para ter efetivo policial

Mirassol volta agora às atenções para a Copa do Brasil contra o Azuriz-PR na quarta-feira

Sentença isenta América de taxas de efetivo policial

O Tribunal de Justiça do 
Estado de São Paulo (TJSP) 
publicou nesta segunda-fei-
ra (7) uma sentença favorá-
vel ao América isentando o 
clube do pagamento de ta-
xas para contar com efeti-
vo policial em dia de jogos 
por campeonatos oficiais. 

O processo 
No processo, o América 

alegou que é de responsabi-
lidade do Estado o forneci-
mento de efetivo policial com 
base no Estatuto do Torcedor 
sendo a cobrança institucional 

e ilegal. A juíza Luciana Conti 
Puia julgou procedente a pre-
tensão do clube e condenou a 
Fazenda Pública do Estado de 
São Paulo a restituir os valores 
pagos. Cabe ainda recurso. 

Valores
“Os valores cobrados pelo 

efetivo policial são bem altos 
e Justiça entendeu que es-
sas cobranças eram incons-
titucionais. É uma decisão 
importante para o América 
que passa por um momento 
financeiro difícil e garante 
a isenção dessa taxa para os 
jogos que terá neste ano”, 
afirmou a advogada do clube, 
Camila Sparapani.

Técnico deixa o time antes 
do campeonato começar

A passagem do técnico 
português Tiago Miguel Car-
doso pelo América chegou ao 
fim nesta segunda-feira (7). 
Apenas duas semanas depois 
de ele ser apresentado, o trei-
nador confirmou que está de 
saída da equipe rio-pretense. 

Gestão
“Eu sai do América por 

problemas de gestão do clu-
be. O modelo de gestão eu 
não me identificava e achei 
melhor sair. É tudo tão com-
plicado, mas saio de consci-
ência tranquila que fiz tudo 
para ajudar o América, mas 
não foi possível”, afirmou 
Tiago. 

A reportagem entrou em 
contato com o presidente 
Luiz Donizette Prieto, o Ita-
liano, que afirmou que a saída 
do treinador ainda não havia 
sido oficialmente definida. 
Já o treinador afirmou que 
estará deixando São José 
do Rio Preto nesta noite de 
segunda-feira (7). 

AMÉRICA

Vinicius LIMA
redacao@dhoje.com.br

Vinícius LIMA 

Vinícius LIMA

De novo
Essa não é a primeira vez 

que um treinador deixa o 
América antes do início da 
temporada. No ano passa-
do, Edson Fio foi demitido 
após se recusar fazer um jogo 
amistoso contra o Mirassol. 
Em 2020, Pinho foi apresen-
tado como técnico antes da 
pandemia, mas depois da pa-
ralisação deixou o clube sem 
assumir a equipe em nenhum 
jogo. 

Na Segunda Divisão do 
Campeonato Paulista (Bezi-
nha), o América está no grupo 
1 com Fernandópolis, Inter 
de Bebedouro, Penapolense, 
Catanduva e Andradina.

Editais de
PROCLAMAS

Vinicius Lima
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Mulheres do “Coletivas” entram para
história e assumem  cadeira na Câmara

Apesar dos avanços,
números são alarmantes 

Data nasceu de lutas,
repressão e mortes e 
não para que elas rece-
bam flores e bombons

Mulheres que exercem a igualdade
e traçam seus caminhos 

DIA INTERNACIONAL DA MULHER

A VIOLÊNCIA

COMO SURGIU

EMPODERAMENTO

O grupo assume na 
licença de 30 dias 
tirada pelo vereador 
João Paulo Rillo (Psol)

O Coletivas foi empossado 
na última sexta-feira em uma 
cadeira na Câmara Municipal. 
Hoje, dia 8 de março, participa 
das duas primeiras sessões e 
entra para a história da cidade. 

O “Coletivas” é formado 
pela historiadora, psicóloga e 
militante desde os 17 anos e 
feminista Jéssica Oliveira, do 
Emancipa, movimento social e 
de educação popular. Priscilla 
Bernardes, assistente social e 
pedagoga, militante há 10 anos e 

hoje no coletivo “Juntas”. Fran-
ciele Falsoni, design gráfica, 
também no “Juntas”. As três, 
do Psol. E Bruna Giorgiani, do 
PCdoB, do coletivo “Ana Mon-
tenegro”, também com 10 anos 
de militância. 

O grupo assume na licença 
de 30 dias tirada pelo vereador 
João Paulo Rillo (Psol). Por 
falta de regulamentação da Lei 
pela Justiça Eleitoral, apenas 
uma poderá sentar na cadeira, 
embora todas as decisões são 
e continuarão sendo tomadas 
pelas quatro após audiências 
públicas. 

Jéssica diz que Rio Preto é 
uma cidade boa para viver ape-
nas para uma parcela da popula-
ção. Conservadora, “acumula as 

Dados da Secretaria das 
Mulheres, Pessoa com De-
ficiência e Igualdade Racial 
mostram que o tamanho dos 
problemas que as mulheres 
rio-pretenses que não conse-
guiram se emancipar têm. São 
imensos e um grande desafio 
na avaliação da secretária Ma-
ria Cristina de Godói Augusto.  

Em pleno 2022, em apenas 
dois meses, foram atendidas 
432 mulheres, 579 encaminha-
das para outros serviços e 84 
para a Casa Abrigo. A Delegacia 
de Defesa da Mulher (DDM) 
atendeu mais 89 casos nos 
mesmos 60 dias.     

Números
Os números totais de 2021 

indicam 1.869 mulheres fo-
ram atendidas, dentro de um 
universo de 7651 de acordos 
que envolvem outras questões.  
Destes, 46 tiveram avaliação 
para abrigamento, 18 perma-
neceram na Casa Abrigo ao 
longo do ano. A DDM atendeu 
a 89 mulheres. A Casa Abrigo 
tem espaço para atender de 
uma só vez 5 mulheres, 4 de 
Rio Preto e 1 da região. A se-
cretária anunciou na última 5ª 
feira uma nova Casa Abrigo na 
região Norte. 

É um dia para reconhecer 
que elas, como os homens, são 
donas de suas vidas, de seus 
corpos e de suas liberdades; 
como dizem; “mulher faz o que 
quiser fazer” e o único caminho 
é se reeducar 

As mulheres em Rio Preto 
ainda lutam por direitos bá-
sicos. É o mesmo espírito que 
levou às ruas 15 mil feministas 
a uma passeata em 1908 em 
Nova Iorque para exigir, pela 
primeira vez publicamente, 
a diminuição da jornada de 
trabalho, aumento salarial e di-
reito ao voto. Pouco mais de um 
século de lutas pelos direitos 
de igualdade, temos avanços 
importantes, definitivos, mas 
insuficientes. 

Não suprimem as novas 
formas de opressão que se 
consolidaram entre os gêneros. 
Não eliminamos a construção 
cultural que determinou ao 
longo de séculos que um sexo 
é o forte, e o outro, o frágil e 
de menor valor. As mulheres 
começaram a ser incorporadas 
ao mercado de trabalho com a 
Revolução Industrial no século 
18, que exigia mão de obra em 
escala.  

Nossos avanços são visíveis 
na legislação que nos iguala. No 
estado de São Paulo e em Rio 
Preto criamos equipamentos e 
políticas púbicas para superar 
as diferenças. Delegacia de De-
fesa da Mulher (DDM), a Secre-
taria Municipal das Mulheres, 
Pessoa com Deficiência e Igual-
dade Racial, a Casa Abrigo, o 
CRAM (Centro de Referência 
de Atendimento à Mulher), 
a Patrulha Maria da Penha, 
e o principal: a ininterrupta 
militância de mulheres para a 
conquista da plena igualdade 
e respeito. 

Se você acha que a data é 

para dar flores ou chocolates 
para as mulheres com as quais 
trabalha ou convive, repense. A 
data se consolidou no dia 8 de 
março de 1917 quando 90 mil 
mulheres desafiaram e foram 
reprimidas violentamente pelo 
Czar Nicolau II na Rússia impe-
rial. Elas não conseguiam mais 
viver na extrema pobreza, com 
carga horária de trabalho de 15 
horas seis dias da semana e sem 
nenhuma voz. Dia 8 de março 
foi definido em uma reunião 
internacional, onde nasceu o 
Dia Internacional da Mulher.

Incêndio
Outra barbárie que jamais 

será esquecida foi o incêndio 
em uma fábrica têxtil em Nova 
Iorque em 1911 onde trabalha-
vam 600 mulheres e 125 mor-
reram queimadas. Os indícios 
são que o proprietário trancou 
as portas e colocou fogo após 
intensas reivindicações. In-
quéritos tocados e julgados 
por homens nunca culparam 
ou puniram ninguém. Entre os 
mortos, crianças.  No Brasil, as 
lutas se confundem com a exi-
gência da participação política 
e do voto feminino, conquista-
do em 1932. Na Arábia Saudita, 
em 2015. 

Em 1970 o perfil das rei-
vindicações começou a mudar, 
incorporando a liberdade se-
xual, direitos reprodutivos e 
descriminalização do aborto. 
A partir da 4ª onda feminista, 
nascida em 2012 com o apare-
cimento das redes sociais, são 
incorporados à luta a violência 
doméstica, o assédio sexual e 
moral, a igualdade salarial para 
homens e mulheres que reali-
zam a mesma função laboral, 
o fim da pobreza que atinge as 
mais pobres e as negras, e a luta 
contra o feminicídio. 

Da REPORTAGEM
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interseções como machismo, ra-
cismo, pobreza, marginalidade”. 
E que há setores mais afetados 
como “mulheres pobres, negras 
e LGBTQI+”

O ano mal começou, afirma, 
e já temos alto índice de violên-
cia (destaca o feminicídio), a 
falta de creches, as diferenças 
salariais. O Coletivas promete 
“trabalhar com políticas pú-
blicas para mitigar, minimizar 
essas disparidades de gênero, de 
classe, de raça onde as mulheres 
estão envolvidas”. Admite que 
apenas políticas públicas “não 
vão dar conta de resolver ao 
machismo, o risco e a pobreza” 
nem a “violência, o machismo 
no mundo, Rio Preto, no Brasil”.

Lembra que “tanto a violên-
cia doméstica e no espaço de 

trabalho fazem parte da mesma 
origem: a sociedade patriarcal 
que vivemos. Onde a mulher é 
tida como inferior e muitas vezes 
objetificada, legitimando assim 
a partir dessa visão os mais va-
riados abusos”. Jéssica admite 
que muita coisa vem mudando, 
mas “há muito o que se avançar. 
Por isso um dos projetos de 
lei do Coletivas dispõe sobre o 
combate do machismo também 
no espaço laboral”.

Para ela, “falta os emprega-
dores se conscientizarem das 
especificidades das mulheres, 
como maternidade, violência 
doméstica, baixos salários. E 
darem respaldo para amenizar 
suas dificuldades” e que “o ma-
chismo é estrutural, por isso ho-
mens e mulheres são machistas”. 

Avalia que “é preciso a constru-
ção de novas formas de relação, 
que começa com a educação, seja 
ela formal ou não”. 

O grupo obteve 2.697 votos, 
foi o décimo sétimo mais votado 
entre as candidaturas que dispu-
taram em 2020. “É um modelo 
que está sendo amplamente 
experimentado no Brasil”. Con-
corda com a importância do Dia 
Internacional da Mulher e diz 
que ele é um marco nas conquis-
tas conseguidas até hoje, e que 
deu visibilidade para as mulhe-
res. Hoje, é necessária “inserção 
no mercado de trabalho, salários 
dignos, trabalho digno” e cita 
creches entre diversas outras 
pautas. Acredita que para avan-
çar, é necessário estar onde as 
decisões são tomadas.

NAS URNAS

2.697
VOTAÇÃO recebida
pelo coletivo nas
últimas eleições o
que garantiu uma
vaga de suplente O Coletivas foi empossado na última sexta-feira em uma cadeira na Câmara Municipal

Cristina trabalhou 28 anos na rede municipal de ensino de Rio Preto 
como professora-alfabetizadora

Tenente Amália Paci era para ser matemática, formada pela Unesp
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Tenente Amália Paci era para 
ser matemática, formada pela 
Unesp mas, ao final do curso, 
chutou o balde das equações e 
acabou na Academia do Barro 
Branco, onde se formam os ofi-
cial da Polícia Militar do estado, 
após se apegar a uma vocação 
quase genética, e virou militar. 

Pai Tenente, mãe Sargento, 
cresceu assistindo as atitudes 
de ajuda ao próximo dos seus 

genitores, que terminaram por 
dar um empurrão na direção à 
sua vocação. 

O amor à profissão era tanta 
que em 2004 entrou na cor-
poração como PM voluntária. 
Nesse formato, só é permitido 
a permanência por dois anos na 
corporação. Retomou as ativida-
des sociais desenvolvidas pelos 
pais e trabalhou na rodoviária, 
nas escolas, e se compadeceu 
com as pessoas mais simples. 

Participou das atividades que 
policiais fazem e ninguém vê, 
como atendimentos sociais em 
favelas e locais onde não existem 
outros serviços públicos. 

Até bolo de aniversário para 
crianças que tinham policias 
como heróis ajudou a levar e 
fazer as festinhas improvisadas. 
Em 2017 fez as provas, as malas e 
se dedicou à formação de oficial. 

Aspirante
Voltou para Rio Preto como 

aspirante, foi para Santo André 
e, quando foi possível, retornou 
a Rio Preto para continuar o 
trabalho dos pais.

Uma das sensações que lhe 
dá satisfação é atender a uma 
ocorrência de violência domés-
tica e sentir que é exemplo para 
as mulheres que a veem como 
referência para mudar a própria 
história. Sente, no entanto, que 
muitas mulheres ainda estão 
presas aos filhos, aos maridos 
violentos e acabam relegando a 
própria felicidade em troca da 
felicidade daqueles que amam. 
“Chamam a viatura no momento 
em que precisam controlar os 
maridos nos momentos de aces-
so, apenas”, diz resignada.  

Fica feliz com a empatia e a 
referência que é para mulheres 
pobres, mal informadas e que 
estão presas à estrutura da qual 
não conseguem se livrar. 

Maria Cristina diz que 
“muitas mulheres ainda têm 
vergonha ou medo de denun-
ciar”, mas que os “números 
mostram que elas estão pro-
curando cada vez mais orienta-
ções e ajuda ao enfrentamento 
da violência doméstica”. “A Se-
cretaria através do CRAM e da 
Casa Abrigo” têm enfrentado 
com assertividade “à violência 
doméstica, busca o fortaleci-
mento e empoderamento” para 
que elas possam “romper esse 
ciclo de violência tornando-a 
protagonista da sua própria 
história”. 

Políticas
Para alavancar a discussão e 

as políticas públicas, a secretá-

ria diz que as “ações (que cons-
tam na programação de março) 
em parceria com o Judiciário, 
a Polícia, as delegacias, só 
vão encorajar as mulheres a 
denunciar e tomar novo rumo 
na vida” e que a “violência, hu-
milhação, sofrimento, tristezas 
vão diminuir até acabar”.  Ela 
acredita num “mundo melhor 
para a mulher”. Cristina traba-
lhou 28 anos na rede municipal 
de ensino de Rio Preto como 
professora-alfabetizadora. É 
pedagoga e pós-graduada em 
Educação Especial e Inclusiva 
e especializada em psicope-
dagogia. Em janeiro de 2021 
assumiu a Secretaria Municipal 
da Mulher, Pessoa com Defici-
ência e Igualdade.
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População feminina deve atingir
o pico no Estado em 2040, diz Seade

Ceagesp realiza Semana 
da Mulher com Feira de 
Flores e Artesanatos

Mulheres tomam o controle de suas vidas e profissões

Patrulha Maria da Penha completa
dois anos com atendimentos em alta

233 MIL MULHERES EM RIO PRETO

HOMENAGEM

PARCERIA

GUARDA MUNICIPAL

Um estudo de projeções 
populacionais realizado pela 
Fundação Seade indica que 
a população feminina no Es-
tado de São Paulo é de 23,18 
milhões em 2022, devendo 
adicionar mais um milhão 
até 2050. A continuidade no 
aumento deve ocorre em rit-
mo menor até 2040, quando 
a população deve atingir o 
maior patamar: 24,43 mi-
lhões de mulheres e passará 
a decrescer a partir de então.

Entre 2010 e 2050, as 
projeções mostram que a 
população feminina de até 29 
anos se reduz e aquela com 
mais de 60 anos aumenta. 
Enquanto as gerações mais 
novas refletem os efeitos da 
diminuição dos nascimentos, 
as mais velhas estão associa-
das a padrões de natalidade 
anteriores a esse processo. 
As intermediárias crescem 
e decrescem à medida que 
incorporam gerações mais 
novas e menos numerosas. 
Assim, em 2050, os maiores 
grupos femininos estarão en-

A Patrulha Maria da Pe-
nha, divisão da Guarda Civil 
Municipal (GCM) de Rio Pre-
to, completa dois anos de fun-
dação nesta terça-feira, 8, com 
as atividades em alta: apenas 
nos dois primeiros meses de 
2022, a equipe atendeu 187 
vítimas e conduziu à delega-
cia 22 agressores. A média 
de ações mensais realizadas 
neste ano já supera a dos anos 
anteriores.

Em janeiro de 2022, a Pa-
trulha Maria da Penha atuou 
em 97 medidas de proteção a 
mulheres vítimas de violên-
cia. Em fevereiro, foram 90 
ações, perfazendo uma média 
mensal de 93,5 atendimentos 
por mês. Em todo o ano pas-
sado, a corporação fez 1.036 
atividades desse tipo, o que 
corresponde a uma média 
mensal de 86,3 ações.

O número de agressores 

Em homenagem ao mês da 
mulher a Ceagesp Rio Preto 
promove de 08 a 12 de mar-
ço, das 8h às 17h, a Feira de 
Flores, Artesanatos e Sabores, 
com preços promocionais e 
uma variedade enorme de 
produtos.  O evento será no 
próprio Ceagesp na Avenida. 
João B. Vetorazzo, 1600.

A feira conta com a partici-
pação de permissionários que 
produzem e comercializam 
plantas ornamentais e frutí-
feras, naturais e permanentes, 
artigos florais, acessórios de 
decoração para casa e jardim; 
além de barracas de artesa-
natos com tapetes, panos de 
prato, toalhas, bonecas, biju-
terias,  cartonagem, artigos 
religiosos (pulseiras, camise-
tas e colares), costura criativa, 
brechó de roupas,  almofadas 
personalizadas, acessórios em 
macramé, fitarias, utensílios 
domésticos, artigos em cro-
chê, sousplat e mesa posta.

Na feira o visitante tam-
bém poderá saborear espe-
tinhos de carne, kafta, pão 
com linguiça espalmada, pão 
de queijo, queijos da Serra da 
Canastra, requeijão e provolo-
ne, além das deliciosas balas 
de coco geladas e baianas, 
pão de mel, palha italiana, 
pipocas tradicional e gourmet, 
pamonha, cachaça e licores 
artesanais, água de coco, refri-
gerante, sorvetes e a novidade 
do chopp na kombi.

“A ideia de promover a 

Vinicius LIMA
redacao@dhoje.com.br

Da REDAÇÃO
redacao@dhoje.com.br

Da REDAÇÃO

tre as idades de 45 a 74 anos.
Segundo o Seade, São 

José do Rio Preto conta com 
uma população estimada de 

233.363 mulheres, com média 
de idade de 38,7 anos. Não 
só na população feminina, 
como a população geral, tem 

detidos pela divisão foi de 10 
em janeiro e 12 em fevereiro, 
média de 11 por mês neste 
ano. O número é 76% maior 
que a média mensal de 2021, 
quando foram realizadas 75 
prisões, o que corresponde a 
6,25 por mês.

A Patrulha Maria da Penha 
é um trabalho desenvolvido 

pela GCM em parceria com 
o Tribunal de Justiça (TJ). O 
TJ pode solicitar à Patrulha 
Maria da Penha o acompa-
nhamento de casos, principal-
mente quando há a necessida-
de de medida protetiva.

As vítimas recebem visi-
tas regulares de agentes da 
patrulha, tanto para prestar 

assistência, se necessário, 
como para manter os agres-
sores afastados. A corporação 
pode atuar ainda na prisão dos 
agressores se houver flagrante 
ou denúncia de violação da 
medida protetiva.

A Patrulha Maria da Penha 
atende 24h pelo telefone da 
Guarda Municipal: 153.

Jacira e sua neta Milena

Patrulha Maria da Penha monitora mulheres com medidsas protetivas

As cirurgiãs dentistas, Fernanda Fontão Lupino e Ana Cristina Renno Matos

Feira de floes no Ceagesp durante a semana da mulher

Divulgação

Divulgação

Feira de Flores, Artesanatos 
e Sabores da Ceagesp durante 
a semana da mulher incentiva 
e fomenta o comércio, fortale-
cendo ainda mais a economia 
local”, declarou Josildo Perei-
ra de Souza, o Dido, presiden-
te da Aprorio - Associação dos 
Produtores e Comerciantes do 
Mercado de Flores de São José 
do Rio Preto.

Os visitantes poderão 
encontrar uma diversidade 
imensa de flores, tais como: 
orquídeas, rosas, suculentas, 
samambaias, plantas frutífe-
ras e ornamentais, artigos flo-
rais, sem contar na variedade 
de produtos de decoração para 
casa, jardim e flores perma-
nentes para deixar sua casa 
sempre linda e aconchegante.

“O evento é uma impor-
tante ação, pois, aumenta as 
comercializações, divulga e 
consolida o segmento de flores 
e traz ainda mais público ao 
mercado de flores”, explicou 
Carmo Martim Macedo, ge-
rente de operações da Ceagesp 
Rio Preto.

Serviço:  
Semana da Mulher - Fei-

ra de Flores, Artesanatos e 
Sabores

Dias 08, 09, 10, 11 das 8h 
às 17h e 12 de março das 8h 
às 13h.

Entrada gratuita e aberta 
ao público

Local: CEAGESP/CEASA 
– Avenida. João B. Vetorazzo, 
1600 – Distrito Industrial |S. 
José do Rio Preto.

Um estudo de projeções 
populacionais realizado pela 
Fundação Seade indica que 
a população feminina no Es-
tado de São Paulo é de 23,18 
milhões em 2022, devendo 
adicionar mais um milhão 
até 2050. A continuidade no 
aumento deve ocorre em rit-
mo menor até 2040, quando 
a população deve atingir o 
maior patamar: 24,43 mi-
lhões de mulheres e passará 
a decrescer a partir de então.

Entre 2010 e 2050, as 
projeções mostram que a 
população feminina de até 29 
anos se reduz e aquela com 
mais de 60 anos aumenta. 
Enquanto as gerações mais 
novas refletem os efeitos da 
diminuição dos nascimentos, 
as mais velhas estão associa-
das a padrões de natalidade 
anteriores a esse processo. 
As intermediárias crescem 

aumentado proporcionalmente 
o número de idosos com mais 
cidadãos acima de 60 de anos 
do que crianças com menos de 
14 anos, ou seja mais “vovós” 
do que “netinhas”.

Jacira Nicario de Lima, que 
completa 60 anos em abril, ga-
rante que a diferença de idade 
não é obstáculo para ser uma 
avó presente na vida da neta 
Milena Maria Lopes, 7 anos.  
“Somos próximas desde que 
nasceu, pois sempre cuidei 
dela. Adoramos ir ao shopping, 
na piscina, praia, somos bem 
companheiras”, contou a avó.

O sociólogo Araré Carva-
lho falou sobre as possíveis 
consequências do aumento da 
população mais velha em rela-
ção a mais nova. “Com a urba-
nização, as famílias passaram a 
ter menos filhos. Antigamente, 
quando a maioria das pessoas 
moravam na zona rural, ter 
filhos é sinônimo de força de 
trabalha. Já na cidade esse 
conceito mudou. Infelizmente 
deveremos ter conflitos entre 
faixas etárias no futuro, além 
de problemas para a aposen-
tadoria, já que haverão mais 
pessoas aposentadas do que 
trabalhando”, comentou.

e decrescem à medida que 
incorporam gerações mais 

novas e menos numerosas. 
Assim, em 2050, os maiores 

grupos femininos estarão en-
tre as idades de 45 a 74 anos.

Arquivo PESSOAL

Divulgação/Guarda Civil Municipal
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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. 
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
 
EXTRATO DE CONTRATO 
PROCESSO SICOM Nº 23/2022 
CONTRATO Nº 05/2022 
PREGÃO ELETRÔNICO N° 03/2022 
Contratada: B27 COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE ELEVADORES 
Objeto: Aquisição de peças para modernização e melhoria das condições de uso do 
elevador social da Câmara Municipal, com mão de obra. Vigência: 04 (quatro) meses a 
partir da data da assinatura. Data da assinatura: 07 de março de 2022. Valor Global: R$ 
48.100,00 (quarenta e oito mil e cem reais). Recursos orçamentários: 3390.39 – Outros 
Serviços de Terceiros e 3390.30 – 3390.30 – Material de Consumo. 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, 07 de março de 2022.VER. PEDRO 
ROBERTO GOMES. Presidente da Câmara Municipal de São José do Rio Preto 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 
08 DE MARÇO DE 2022 – TERÇA-FEIRA – 09:00 HORAS 

 

ORDEM DO DIA 
 

VETOS: 
 
01 - Veto Total nº 53/21,  ao autógrafo nº 15.467/21, originado do Projeto de Lei nº 180/21, de autoria do 
Ver. Anderson Branco, que dispõe sobre a sinalização vertical e horizontal de toda fiscalização eletrônica 
de velocidade efetuada por meio de lombada eletrônica e radar móvel ou fixo nas vias urbanas do 
município. (QUÓRUM: MAIORIA ABSOLUTA)  
 
02 – Veto Total nº 04/22 ao autógrafo nº 15.634/21, originado do Projeto de Lei nº 069/21, de autoria do 
Ver. Renato Pupo, que altera o § 3º, do art. 154 da Lei Municipal Nº 13.509 de 15 de junho de 2020 que 
dispõe sobre o Código Sanitário do Município de São José do Rio Preto.  
(QUÓRUM: MAIORIA ABSOLUTA)  
 
PROJETOS DE LEI COMPLEMENTAR 
 
03 – 33/17 – VER. JORGE MENEZES – 2ª DISC./VOT 
Dispõe sobre a suspensão por 4 anos de qualquer inclusão de área no Perímetro Urbano do Município 
(QUÓRUM: TRÊS QUINTOS)  
 
04 – 06/22 – VER. JEAN CHARLES O. D. SERBETO – 1ª DISC./VOT 
Dispõe sobre a alteração da Lei Complementar nº 5, de 28 de dezembro de 1990, que trata do Estatuto dos 
Servidores Públicos, acrescentando o inciso x, no art. 134 da referida lei.  
(QUÓRUM: MAIORIA ABSOLUTA)  
 
PROJETO DE LEI 
 
05 – 002/22 – DO EXECUTIVO – 2ª DISC./VOT 
Retifica o artigo 1º da Lei nº 5.555/94, que autorizou o Município a alienar, mediante doação ao Tribunal 
de Contas do Estado de São Paulo, imóvel de sua propriedade.. (QUÓRUM: DOIS TERÇOS)  
 
III – EXPLICAÇÃO PESSOAL  
 
 

                                                                                  Ver. PEDRO ROBERTO GOMES 
        Presidente da Câmara – 04/03/2022 
 
 
 
 
 
 

 

14ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 
08 DE MARÇO DE 2022 – TERÇA-FEIRA – 14:00 HORAS 

 

ORDEM DO DIA 
 

VETO 
 
01 – Veto Total nº 03/22 ao autógrafo nº 15.589/21, originado do Projeto de Lei nº 295/21, de autoria do 
Ver. Robson Ricci, que cria a Doação Solidária da Saúde, que possibilita ao contribuinte, no pagamento de 
dívidas municipais, da Administração Direta e Indireta, que doe a diferença entre o valor da conta até a 
próxima unidade de real, ao Fundo Municipal da Saúde. (QUÓRUM: MAIORIA ABSOLUTA)    
 
PROJETOS DE LEI 
 
02 – 297/21 – VER. ROBSON RICCI – 2ª DISC./VOT 
Dispõe sobre a possibilidade da substituição da prestação pecuniária originada de infração ambiental pelo 
plantio de mudas. (QUÓRUM: MAIORIA  SIMPLES)  
 
03 – 416/21 – VER. PAULO PAULÉRA – 2ª DISC./VOT 
Retifica o artigo 1º da Lei nº 13.801, de 15 de julho de 2021.  (QUÓRUM:DOIS TERÇOS) 
 
04 – 237/21 – VER. PAULO PAULÉRA – 1ª DISC./VOT 
Dispõe sobre Alvará de Funcionamento Provisório no Município de São José do Rio Preto – SP. 
(QUÓRUM: MAIORIA  SIMPLES)   
(VOTAR O PARECER DA COMISSÃO DE JUSTIÇA E REDAÇÃO)  
 
05 – 293/21 – VER. JOÃO PAULO RILLO – 1ª DISC./VOT (SUBSCRITO P/ VERª. JÉSSICA 
COLETIVAS) 
Altera o art. 4º da Lei Municipal nº 10.205, de 5 de setembro de 2008, que dispõe sobre a criação do Fundo 
Municipal de Defesa do Meio Ambiente, para adequá-lo às disposições da Lei Estadual nº 3.201, de 23 de 
dezembro de 1981. (QUÓRUM: MAIORIA  SIMPLES) 
 
PROJETO DE RESOLUÇÃO 
 
06 – 19/21 – VER. RENATO PUPO – 2ª DISC./VOT   
Altera a redação do § 2º do artigo 81 da Resolução 712/90 – Regimento Interno, e Revoga o § 3º do mesmo 
artigo. (QUÓRUM: MAIORIA ABSOLUTA)  
 
III – EXPLICAÇÃO PESSOAL  
 
 

                                                                                  Ver. PEDRO ROBERTO GOMES 
        Presidente da Câmara – 04/03/2022 
 

 
 

DEPARTAMENTO DE PESSOAL 
EXTRATO DE PORTARIAS 

 

PORTARIA Nº 6910 DE 07 DE MARÇO DE 2022. 

EXONERA o servidor THIAGO SANTOS DE OLIVEIRA, do cargo em comissão de livre nomeação e 
exoneração de Assessor Chefe de Gabinete de Vereador, Referência C-3, lotado no Gabinete da 
Vereadora Jéssica Daiana de Oliveira, a partir de 07 de março de 2022. 

 

PORTARIA Nº 6911 DE 07 DE MARÇO DE 2022. 

EXONERA a servidora LILIANE SANTANA, do cargo em comissão de livre nomeação e exoneração 
de Assistente Legislativo de Gabinete, Referência C-4, lotado no Gabinete da Vereadora Jéssica 
Daiana de Oliveira, a partir de 07 de março de 2022. 

 

PORTARIA Nº 6912 DE 07 DE MARÇO DE 2022. 

Nomeia o servidor DOUGLAS SILVA SENDEM, ao cargo em comissão de livre nomeação e 
exoneração de Assistente Legislativo de Gabinete, Referência C-4, lotado no Gabinete da 
Vereadora Jéssica Daiana de Oliveira, a partir de 07 de março de 2022. 

 

PORTARIA Nº 6913 DE 07 DE MARÇO DE 2022. 

Nomeia a servidora LILIANE SANTANA, ao cargo em comissão de livre nomeação e exoneração, de 
Assessor Chefe de Gabinete de Vereador, Referência C-3, lotado no Gabinete da Vereadora Jéssica 
Daiana de Oliveira, a partir de 07 de março de 2022. 

 

VER. PEDRO ROBERTO GOMES. 
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
 

 

Prefeitura Municipal de
GUAPIAÇU

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIAÇU
AVISOS  DE LICITAÇÃO - O município de Guapiaçu/SP torna público aos interessados a realização do 
Pregão Presencial nº 017/2022; Processo nº 030/2022. TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM OBJETO: 
Constitui objeto do presente pregão o REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS 5 PARA ATENDER A 
POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO, conforme especificações constantes no Anexo I do edital.DATA, HORÁRIO E 
LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA: 28 de março de 2022, as 09:00 horas, na Prefeitura Municipal de Guapiaçu.
EDITAL DISPONÍVEL: a partir de 08/Março/2022 das 09:00 horas às 17:00 horas, no Setor de Licitações 
da Prefeitura Municipal de Guapiaçu, sito à Avenida Abrahão José de Lima, nº 572, Centro, Guapiaçu/
SP, Cep: 15.110-000, ou no site eletrônico www.guapiacu.sp.gov.br. DATA: 08/03/2022.PREGOEIRO: 
ANDERSON PULICI
O município de Guapiaçu/SP torna público aos interessados a realização do Pregão Presencial nº 
016/2022; Processo nº 029/2022. TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM OBJETO: Constitui objeto do presente 
pregão o REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS 4 PARA ATENDER A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO, 
conforme especificações constantes no Anexo I do edital. DATA, HORÁRIO E LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA: 
25 de março de 2022, as 09:00 horas, na Prefeitura Municipal de Guapiaçu. EDITAL DISPONÍVEL: a partir 
de 08/Março/2022 das 09:00 horas às 17:00 horas, no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de 
Guapiaçu, sito à Avenida Abrahão José de Lima, nº 572, Centro, Guapiaçu/SP, Cep: 15.110-000, ou no 
site eletrônico www.guapiacu.sp.gov.br. DATA: 08/03/2022. PREGOEIRO: ANDERSON PULICI
O município de Guapiaçu/SP torna público aos interessados a realização do Pregão Presencial nº 
015/2022; Processo nº 028/2022. TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM OBJETO: Constitui objeto do presente 
pregão o REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS 3 PARA ATENDER A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO, 
conforme especificações constantes no Anexo I do edital. DATA, HORÁRIO E LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA: 
23 de março de 2022, as 09:00 horas, na Prefeitura Municipal de Guapiaçu. EDITAL DISPONÍVEL: a partir 
de 08/Março/2022 das 09:00 horas às 17:00 horas, no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de 
Guapiaçu, sito à Avenida Abrahão José de Lima, nº 572, Centro, Guapiaçu/SP, Cep: 15.110-000, ou no 
site eletrônico www.guapiacu.sp.gov.br. DATA: 08/03/2022. PREGOEIRO: ANDERSON PULICI
O município de Guapiaçu/SP torna público aos interessados a realização do Pregão Presencial nº 
014/2022; Processo nº 027/2022. TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM OBJETO: Constitui objeto do presente 
pregão o REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS 2 PARA ATENDER A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO, 
conforme especificações constantes no Anexo I do edital. DATA, HORÁRIO E LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA: 
21 de março de 2022, as 09:00 horas, na Prefeitura Municipal de Guapiaçu. EDITAL DISPONÍVEL: a partir 
de 08/Março/2022 das 09:00 horas às 17:00 horas, no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de 
Guapiaçu, sito à Avenida Abrahão José de Lima, nº 572, Centro, Guapiaçu/SP, Cep: 15.110-000, ou no 
site eletrônico www.guapiacu.sp.gov.br. DATA: 08/03/2022. PREGOEIRO: ANDERSON PULICI

Prefeitura Municipal de
TANABI

Prefeitura do Município de Tanabi. 

Pregão Presencial n° 07/2022. Objeto: Registro de Preços 
para aquisição futura e parcelada de material de enferma-
gem, conforme especificações e quantitativos estimados nos 
anexos I. Fica designada para o dia 22 de março de 2022, as 
09h30min, a sessão de entrega de envelopes e credencia-
mento. O edital poderá ser adquirido na Prefeitura do Muni-
cípio de Tanabi, sito à Rua Dr. Cunha Jr. nº 242 – Centro – 
TODOS OS DIAS ÚTEIS DAS 09H00 ÀS 15H00 ou pelo site: 
www.tanabi.sp.gov.br. Tanabi, 08 de março de 2022. João 
Paulo da Silveira – Pregoeiro - Norair Cassiano da Silveira – 
Prefeito do Município.

AVISO DE ABERTURA
 
Centro de Progressão Penitenciária "Dr. Javert de Andra-
de" COMUNICA a abertura de LICITAÇÃO na modalidade 
CHAMADA PUBLICA sob o nº. 001/2022 CPPSJRP, objeto 
do processo nº. SAP-PRC-2022/08775, que trata da des-
pesa com a compra de Gêneros Alimentícios Hortifrutigran-
jeiros, leite e derivados através do Programa Paulista de 
Agricultura e Interesse Social – PPAIS, (entrega parcelada 
a critério da Administração), para uso no preparo das refei-
ções aos funcionários e sentenciados desta Unidade Prisio-
nal e do CDP de São José do Rio Preto durante o período 
de 30/03/2022 a 30/04/2022 (32) trinta e dois dias. Os do-
cumentos de habilitação e as propostas de venda apresen-
tadas serão analisados, na data de 23/03/2022, a partir das 
09:00h, em uma única etapa, pela Comissão de Avaliação 
e Credenciamento, que verificará sua conformidade com os 
requisitos do edital e na legislação vigente. As informações 
que se fizerem necessárias serão fornecidas através do te-
lefone (17) 3234-5522 ramal 236, no Centro de Progressão 
Penitenciária "Dr. Javert de Andrade" sito à Rod. BR 153, km 
47,5 São José do Rio Preto - SP ou pelo endereço eletrôni-
co: cpp@sjrp.sap.sp.gov.br. O edital na integra será dispo-
nibilizado para leitura e impressão na internet no endereço: 
www.sap.sp.gov.br, www.itesp.sp.gov.br e www.imesp.com.
br, e ainda poderá ser consultado e ou retirado na Diretoria 
do Núcleo de finanças e Suprimentos desta Unidade.

Editais de
CONVOCAÇÃO

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:
RONALDO DA SILVA TIBÉRIO e VIVIANE NOGUEIRA DE MENE-
ZES, sendo ELE filho de JOSÉ APARECIDO TIBÉRIO e de EDINA 
APARECIDA DA SILVA TIBÉRIO e ELA filha de CASSIONIDIO 
NOGUEIRA DE MENEZES e de JOANA DARQUE TEODORO DE 
MENEZES;
VAGNER CARDOSO DE SOUZA JÚNIOR e ANGÉLICA DE PAU-
LA SOUZA, sendo ELE filho de VAGNER CARDOSO DE SOUZA e 
de NEUSA DE FÁTIMA FRATANTONIO DE SOUZA e ELA filha de 
PAULO CESAR DE SOUZA e de CARMEN PAULA DE SOUZA;
GUILHERME BORGES MOREIRA e LUCIANA VERA CREPALDI, 
sendo ELE filho de GERSON FRANCISCO MOREIRA e de SONIA 
REGINA BORGES MOREIRA e ELA filha de EDISON CREPALDI e 
de MARIA DE LOURDES VERA CREPALDI; 
DIOGO DE MORAES RODRIGUES QUARESMA e YASMIN 
LEMES DA CRUZ DE ALENCAR, sendo ELE filho de ADVENTINO 
QUARESMA e de TERESINHA PINTO DE MORAES e ELA filha de 
ANTONIO LIMA DE ALENCAR e de ALDENICE LEMES DA CRUZ;
SIDINEY SOUSA DA SILVA PEREIRA e KAMILLY MATOS DE JE-
SUS, sendo ELE filho de SILVAN DE LIMA PEREIRA e de FABIA-
NA DE SOUSA DA SILVA e ELA filha de IVANILTON EVANGELISTA 
DE JESUS e de MARIA DAS DORES GOMES DE MATOS;
LUIZ GONÇALO DA SILVA e SILMARA APARECIDA PEREIRA, 
sendo ELE filho de DONATO GONÇALO DA SILVA e de NICÉA 
MARIA DA SILVA e ELA filha de JORGE LUIZ PEREIRA e de SUE-
LI RAMOS PEREIRA; brasileiros, residentes neste 3º subdistrito. 
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o em Cartório 
(R. São Paulo, 2200 – Tel: 3202-9090). 07/03/2022
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Dra. Célia Regina Moreno 
Cury, primeira dama do Clu-
be Monte Líbano, e cirurgiã 
dentista. Nossa homenagem 
ao Dia da Mulher

Dra. Miriam Delbem Bellon, re-
quisitada dermatologista. Feliz 
Dia Internacional da Mulher

A médica Dra. Ângela Cris-
tina Jalles, radiologista. 
Nossa homenagem ao Dia 
Internacional da Mulher

Dra. Luciana Secches Freitas, 
requisitada cirurgiã dentista 
na área de estética oral, da 
Clínica Ateliê da Imagem 
(Nova Redentora). Feliz Dia 
Internacional da Mulher 

SOL E MAR
o empresário da noite 
Renato Carmo, Luciane 
Marteli e Juliana Lero 
Tebar curtiram muito no 
feriado prolongado na 
cidade praiana de Riviera 
de São Lourenço.

ALMOÇO FESTIVO
a oncologista, Dra. Thais 
Baccili Cury Megid, come-
morou mais um aniversá-
rio no domingo passado, 
na residência dos seus 
pais, os médicos, Dr. Jorge 
Cesar Cury Megid e Dra. 
Cecília Baccili Megid, no 
Condomínio Damha IV.

A ADVOGADA
Dra. Cidinha Pasqualon 
já está curtindo férias na 
Austrália. Foi conhecer seu 
primeiro netinho, Lucas, 
e chegou bem no dia do 
aniversário de 1 aninho, 
na residência de sua filha, 
Gabriela Pasqualon casa-
da com o australiano Ryan 
James.

MINUTO DE SILÊNCIO
Que descanse em paz o 
digníssimo juiz de direito 
Dr. Osni Assis Pereira, aos 
74 anos, sepultado no do-
mingo, no Jardim da Paz.

CRIS ARCANGELI
marcará presença no 8ª 
Seminário Acirp de Empre-
endedorismo, Liderança & 
Inovação, no próximo dia 
18 de março, a partir das 
8h30.

MARCIA AFFINI
Bagdasaryan, Wayta Dalla 
Pria e a médica Dra. Maria 
Flávia Vetorasso foram as 
aniversariantes deste final 
de semana. Parabéns!

EM BREVE UMA
loja novinha da Cacau 
Show na Avenida Fortu-
nato Ernesto Vetorasso, 
próximo ao Banco Itaú, no 
bairro Jardim Vetorasso. 
Agora só falta um super-
mercado Muffato lá.

TENDÊNCIA MUNDIAL
Na Europa, a Dinamarca, 
a Noruega e o Reino Unido 
acabaram há dez dias com 
todas as restrições rela-
cionadas à covid.

DETALHESNÃO 
TÃOPEQUENOS

Pérola do dia

ROBERTO
TOLEDO

A ESPERANÇA É A ÚLTIMA QUE MORRE... 
E A MINHA PACIENCIA É A PRIMEIRA.

Sorria, beba muita 
água e seja feliz!

Fique sabendo...

Fique sabendo 2

Investimento

Fique por Dentro

Leilão no
Monte Líbano

Investimento (2)

Posse oficial
Bairro inteligente

Ricardo Freire Sanches, manda avisar que em homena-
gem ao mês da mulher a CEAGESP Rio Preto promove de 
08 a 12 de março a Feira de Flores, Artesanatos e Sabores, 
com preços promocionais e uma variedade enorme de pro-
dutos. A feira conta com a participação de permissionários 
que produzem e comercializam  plantas ornamentais e 
frutíferas, naturais e permanentes, artigos fl orais, acessó-
rios de decoração para casa e jardim; além de barracas de 
artesanatos com tapetes, panos de prato, toalhas, bonecas, 
bijuterias,  cartonagem, artigos religiosos (pulseiras, camise-
tas e colares), costura criativa, brechó de roupas,  almofadas 
personalizadas, acessórios em macramê, fi tarias, utensílios 
domésticos, artigos em crochê, sousplat e mesa posta.

Na feira o visitante também poderá saborear espetinhos 
de carne, kafta, pão com linguiça espalmada, pão de queijo, 
queijos da Serra da Canastra, requeijão e provolone, além das 
deliciosas balas de coco geladas e baianas, pão de mel, palha 
italiana, pipocas tradicional e gourmet, pamonha, cachaça 
e licores artesanais, água de coco, refrigerante, sorvetes e a 
novidade do chopp na kombi.

Rui Lucato, empresário e diretor do Colégio Carlos Cha-
gas Filho, vai investir R$ 14 milhões em uma nova unidade 
do Colégio Carlos Chagas Filho, em Rio Preto. A escola vai 
atender até 1,2 mil estudantes e será construída numa área 
de 6 mil m² no Complexo Eplenum, da Emais.

Empresários de diversos 
segmentos se reuniram para 
assinar o Pacto pela Inclusão 
Econômica da Favela Marte, 
que visa zerar a taxa de de-
semprego entre os morado-
res da comunidade, iniciativa 
da Gerando Falcões, Valquí-
rias World e TV TEM e faz 
parte do projeto Favela 3D. 
O Riopreto Shopping foi con-
vidado para fazer parte desse 
movimento pelo compromis-
so social que desempenha em 
seus 33 anos de história. “Faz 
parte do nosso DNA abrir as 
portas para ações voltadas à 
educação, cultura e geração 
de emprego importantes 
para a manutenção de proje-
tos sociais da região Noroeste 
Paulista.

O presidente do Clube Monte 
Líbano, Dr. Nadim Cury, man-
dou avisar que no próximo dia 
21 de março, será realizado mais 
um Leilão de Títulos, com valor 
mínimo de R$ 2.500,00 (à vista 
e taxa de transferência inclusa).  
As propostas deverão ser entre-
gues na secretaria do clube sede 
cidade ou enviadas por e-mail, 
até às 17 horas do dia do leilão.  
Mais detalhes e informações: 
(17) 35193444, (17) 3512-2750.

Rui Lucato também está 
trazendo para o Eplenum 
uma unidade da escola de 
natação Wave, que usa a me-
todologia desenvolvida pelo 
nadador brasileiro Gustavo 
Borges e terá capacidade 
para atender até 800 alunos. 
Serão mais de R$ 3,5 milhões 
de investimentos.

HenryAtique assumiu 
no começo de janeiro a ca-
deira de presidente da 22ª 
subsecção da OAB de Rio 
Preto. Vencedor das últimas 
eleições, Henri, mesmo sem 
a chamada posse social, tra-
balha sem se preocupar com 
o ato social e festivo. Não é 
hora pra festejar, mas pra tra-
balhar me disse o causídico.

Além das duas escolas, o 
Complexo Eplenum contará 
com outros empreendimen-
tos comerciais, como open 
mall, centro médico e praça 
gastronômica, entre outros. 
O Eplenum será o primeiro 
bairro inteligente de Rio Preto.

Entramos em março. E a população brasileira vai per-
ceber os efeitos práticos da queda acentuada, em fevereiro, 
de casos e mortes relacionados à covid. No Brasil, despencou 
de 189,5 mil para 77,4 mil casos e de 951 para 678 óbitos, 
em média. Como em várias localidades mundo afora, logo o 
Brasil adotará medidas de relaxamento.

Besta quadrada! Co-
nhecido como ‘Mamãe Falei’, 
o deputado e pré-candidato do 
Podemos ao governo de São 
Paulo Arthur do Val ganhou 
apelido novo depois da divul-
gação de suas falas machistas 
sobre mulheres ucranianas: 
‘Mamãe Falei Me#rd@”.

#DIÁRIODOBOB 

Bússola femininar. 
Lugar de mulher é centro 
que a margem não ignora, 
é leste, norte, sul, também 
oeste de noite, a tarde e na 
aurora. Mulher é a minha, 
que tenho dentro e fora de 
casa porque ela mora no 
mesmo lugar que eu moro.

Hoje é o dia da Mulher. Poderosa, guerreira e empreen-
dedora, que assume seus defeitos e fragilidades, mas luta todos 
os dias por ser alguém melhor. Sem pisar ninguém, vai construin-
do seu caminho vitorioso, vivendo intensamente cada momento.

Mulher de caráter. É cheia de determinação que luta por 
quem ama até à exaustão. O dia da mulher é o dia da sutileza, da 
alegria, da elegância, da dedicação, da paixão, da sensibilida-
de, da emoção, da luta, da beleza, da sedução. Hoje é o dia da 
Mulher e lugar de mulher é dentro, mas também pode ser fora.

Mantendo a tradição.  Há anos, desde 1980, portanto 
há 4 décadas, a Associação Comercial e Empresarial de Rio 
Preto (ACIRP), vem mantendo a tradição de competentes 
presidentes, formadores de diretorias homogêneas. A prova 
disso é que praticamente todos eles foram eleitos e reeleitos 
no cumprimento da missão.

A reeleição de Kaiser.  
Presidente dos últimos 2 anos, 
também sem disputa, Kelvin 
vai continuar na presidência 
da entidade com apoio literal. 
Completam a chapa os direto-
res: Gilberto Perez Mariano (1º 
Vice-presidente), Osvaldo Luís 
do Nascimento (2º Vice-presi-
dente), Daniela Brandi Fontes 
(Secretária Geral) e Janaína 
Vanisia Franco (Tesoureira 
Geral). Felicitações a todos.

Xô máscara! O governa-
dor João Doria se prepara para 
anunciar amanhã o fi m do uso 
das máscaras, em ambientes 
abertos em todo o estado de São 
Paulo e, pra fi car bem claro, a 
nova postura deverá acontecer 
em pleno jardim do palácio 
bandeirantes. A princípio a 
máscara só poderia ser tirada 
em via urbana e em ambientes 
a céu aberto, como áreas ex-
ternas de bares e restaurantes, 
além de parques e praças.


