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Rio Preto, 170 anos, cada vez 
mais uma cidade inteligente

INSEGURANÇA

Idosa e loja na 
Redentora são 
alvos de ladrões 
de celulares
Um jovem, de 18 anos, foi 
preso em fl agrante por guar-
das civis municipais, na ma-
drugada desta sexta-feira, 
18, após furtar celulares de 
uma loja na Redentora, em 
Rio Preto. Em outra ocor-
rência. Um assaltante, de 49 
anos, foi preso em fl agrante, 
por policiais militares de Rio 
Preto, na tarde desta quinta-
-feira, 17, após roubar uma 
idosa, de 74 anos.
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NA CÂMARA

Alesp discute 
orçamento 
estadual em 
audiência

POLÍTICOS

Autoridades
analisam força 
na conjuntura 
nacional

CENSURADO

Moraes 
determina 
bloqueio do 
Telegram

Se no campo econômico 
Rio Preto apresenta núme-
ros que saltam aos olhos, 
na área política a cidade 
também se faz presente nos 
principais debates no âmbi-
to nacional. O DHoje Inte-
rior ouviu várias lideranças 
políticas que analisaram o 
atual momento e as pers-
pectivas em relação a eleição 
deste ano. Veja o que dizem. 
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O ministro Alexandre de Mo-
raes, do Supremo Tribunal 
Federal (STF), determinou 
a suspensão do aplicativo de 
mensagens Telegram no país.
A ordem atende a um pedi-
do da Polícia Federal e foi 
encaminhada a plataformas 
digitais e provedores de in-
ternet, que devem adotar os 
mecanismos para inviabilizar 
a utilização do aplicativo Tele-
gram no país. 
POLÍTICA Pág.3

AINDA HÁ ESPERANÇA
O Rio Preto entra em campo hoje contra o Barretos em casa 
tentando manter as chances de chegar ao G8 da Série A3 do 
Paulista. A tarefa, no entanto, é difícil já que a equipe está a 5 
pontos da zona de classifi cação e precisa torcer pelo tropeço 
de pelo menos 5 equipes. ESPORTES Pág.5

Praça Adib Muanis é inaugurada
Foram discutidos investi-
mentos para a região, sobre-
tudo o fomento a obras de 
infraestrutura, que impac-
tam a população e também 
geram emprego. Falou-se 
em estímulo ao turismo e 
ao agronegócio, importantes 
setores. POLÍTICA Pág.3
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DIRETOR-PRESIDENTE: EDSON PAZ

Às 18h30, a Orquestra Sinfônica de 
Rio Preto se apresenta em homena-
gem aos 170 anos de fundação de Rio 
Preto, no Anfi teatro Nelson Castro, na 
Represa Municipal
 ESPECIAL. Pág.B2

PROGRAMAÇÃO TEM
ORQUESTRA

Ao completar 170 anos, Rio 
Preto busca intensifi car o uso 
da tecnologia na solução de 
problemas urbanos, na ela-
boração de políticas públicas 
que melhorem a qualidade de 
vida, na gestão dos recursos e 
na infraestrutura. Este tema 
foi discutido no evento “Cida-
des Inteligentes (Smart Cities) 
Tendências, Cases Refl exões” 
realizado no fi nal do ano pas-
sado. É parte da construção da 
cidade inteligente. O DHoje 
traz  uma edição especial mos-
trando os desafi os e avanços 
do principal município da 
Região Metropolitana. 
ESPECIAL Pág.B3

Rio Preto, 170 anos após sua fundação, corre para ser uma cidade inteligente, potencializar a economia, revolucionar os serviços e a qualidade de vida

Entre os 
50 mais 
inteligentes 
municípios 
do país

RANKING

ESPECIAL  Pág.B5

PIONEIRO

Com as presenças de nomes históricos da comunicação de Rio Preto o prefeito Edi-
nho Araújo (MDB) inaugurou na tarde desta sexta-feira, 18, a Praça Adib Muanis, 
homenagem a Adib Abdo Muanis, um dos pioneiros do rádio na cidade. A praça fi ca 
bairro Eldorado e o local passou por uma grande transformação.   POLÍTICA Pág.3
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Às 18h30, a Orquestra Sinfônica de 
Rio Preto se apresenta em homena-
gem aos 170 anos de fundação de Rio 
Preto, no Anfi teatro Nelson Castro, na 
Represa Municipal
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Vivendo a plenitude das 
águas de março que fecham 
o verão, vou me permitir 
esquiar um pouco no reino 
da fantasia. Se não tivesse 
vínculos familiares, inclu-
sive fortes ligações caninas, 
não viveria no Brasil, ao 
menos no período entre 
dezembro e abril. Se o ca-
lor durasse, por exemplo, 
vinte ou trinta dias, seria 
ótimo, fi caria bem feliz. Sei 
que a maioria das mulhe-
res, sobretudo, não pensa 
assim. Talvez seja pelo 
fato de serem mais magras, 
com menos massa, quem 
sabe pelo sabor da sensu-
alidade inerente ao verão, 
não sei mesmo. Tudo bem, 
estou falando de mim, mas 
chamo a atenção para um 
detalhe: as mulheres fi-
cam bem mais elegantes e 
atraentes no inverno. Por 
infelicidade, as mudanças 
climáticas estão diminuin-
do drasticamente os dias 
de frio com relação àqueles 
mais quentes. Lamentável, 
isto que nasci no primeiro 
dia do verão, sou asmático 
e tenho muita rinite. Mas 
nada mais estimulante do 
que um dia bem frio, sem 
chuva e sem muito vento, 
ainda que padeçam a care-
ca e as orelhas - nada que 
uma touca de terrorista 
não resolva, nas situações 
mais extremas. Eu sei, 
eu sei, as mulheres fi cam 
exuberantemente expostas 
no verão, as crianças mais 
à vontade, os velhos mais 
fl exíveis e ativos, mas eu 
sufoco e, sem ar-condicio-
nado, nem sei se estaria 
ainda aqui a escrever para 
os amigos. Antigamente, 
era melhor: três meses 
de calor, com uma breve 
recaída no célebre “vera-
nico” de maio, e três meses 
de bastante frio; no mais, 
equilíbrio, segundo apren-
díamos nas aulas de Geo-
grafi a Geral. Atualmente, 
o clima anda por demais 
irregular, com ênfase nas 
agruras da estiagem ou 
nos horrores de enchentes 
e desmoronamentos. Até 
uma espécie de ciclone ou 
furacão já sofremos por es-
tas bandas. Bem, em 1984, 
nevou em Porto Alegre e 
fi quei bem contente, mas, 
passado o tempo, perdi as 
esperanças. Praia é bom, 
sempre vou, mas não por 
período longo. É a alegria 
dos pequenos. Mas, vejam 
bem, não gosto de pescar, 
de excessiva exposição ao 
sol e não curto os esportes 
náuticos: o meu tempo 
era aquele da planonda de 
isopor e do “jacaré”. Não 
me queiram mal, mas calor 
constante, próximo a 40 
graus, não pode ser uma 
delícia. O gaúcho tem mais 
cara e jeito de inverno, com 
lareira, pinhão e vinho 
tinto. As águas de março 
me deixam, portanto, bem 
mais feliz e disposto. 

Reconhecida por respeita-
das instituições como uma das 
melhores cidades do Brasil em 
qualidade de vida, São José do 
Rio Preto comemora sua fun-
dação neste 19 de março com 
muitos motivos para celebrar. 
Cidade de um povo que honra 
a própria história construída 
em 170 anos de vocação pro-
gressista, que transformou 
o município em capital da 
Região Metropolitana e ponto 
de convergência do Noroeste 
paulista.

Atento à necessidade cons-
tante de buscar novas soluções 
que se impõem naturalmente 
ao passar dos anos, Rio Preto 
nunca parou de se desenvol-
ver. Soube recorrer à energia 
de todo o seu potencial para 
enfrentar e vencer grandes 
batalhas mesmo em tempos 
tão desafi adores. Em paralelo 
aos cuidados com a saúde, 
especialmente na pandemia, 
a cidade não se descuidou das 
demais demandas cotidianas.

Maior obra de mobilidade 
urbana da história do muni-
cípio, o anel viário J. Hawilla 
é uma estrutura que propor-
ciona benefícios em série. Ao 
contornar a cidade, unindo e 
revitalizando bairros, incenti-
va a abertura de novos negó-
cios e melhora a qualidade de 
vida de todos. A conexão com 
as principais avenidas, vias 
marginais e modernos viadu-
tos encurta caminho para os 
veículos e dinamiza o fl uxo do 

Parabéns, Rio Preto !
CRÔNICA Cidade completa 

170 anos vencendo 
desafios e com
muitos motivos 
para comemorar
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A ideia de que a sociedade 
vive o momento da Era da 
Informação e da Tecnologia 
já não é mais novidade. A cha-
mada Sociedade da Informa-
ção, assim denominada pelos 
autores dos temas modernos 
e disruptivos, é a responsá-
vel pela Quarta Revolução 
Industrial, onde o ambiente 
analógico e o virtual se mis-
turam e tornam-se, em alguns 
segmentos, indissociáveis.

E sem dúvida alguma, a 
pandemia do coronavírus 
(Sars-Cov-19) contribuiu para 
que a sociedade desse largos 
passos em direção à mudança 
de alguns comportamentos 
e se permitisse adotar fer-
ramentas tecnológicas que, 
talvez, ainda levassem alguns 
anos para serem consideradas 
rotineiras.

As videoconferências, por 
exemplo, até então, eram 
usadas de forma excepcional. 
Pairava certa desconfiança 
sobre essas ferramentas, um 
desconforto no método e in-
clusive uma certa resistência 
daqueles que apreciavam e 
valorizavam os encontros e 
reuniões presenciais, os aper-
tos de mãos e os diálogos olho 
no olho. 

Ocorreu, porém, que o 
distanciamento obrigatório 
como uma das medidas sani-
tárias de combate e prevenção 
à Covid-19 impossibilitaram o 
modo tradicional de se reunir 
e então, rapidamente, reuni-
ões, aulas e inclusive comemo-
rações festivas passaram a ser 
realizadas em frente às telas de 
computadores.

A barreira havia sido ven-
cida. Os costumes agora acei-
tavam e alguns até preferiam 
os encontros por videoconfe-
rência. Mas uma dúvida ainda 
existia. Qual a legalidade ou a 
legitimidade de uma decisão 
realizada no ambiente virtual, 
quando a lei dispunha expres-
samente sobre uma soleni-
dade realizada no ambiente 
presencial e sequer ventilava 
uma alternativa? 

Dúvida esta que recaiu, 
entre outros setores, sobre 
os gestores de condomínios, 
especialmente quanto à re-
alização de assembleia de 
moradores. Tradicionalmente 
realizada em plenária, com 
envio de correspondências 
pelos correios e com a coleta 
de assinaturas dos presentes, 
procedimentos do ambien-
te analógico, a assembleia 
violava de forma direta as 
recomendações sanitárias de 
distanciamento, tornando-se 
um risco aos seus próprios par-
ticipantes. E assim precisaram 
ser suspensas.

Ocorre que a sua realização 
é exigência legal e a sua supres-
são pode paralisar a adminis-
tração condominial. Seja para 
a prestação de contas, eleição 
de representantes ou mesmo 
para a deliberação de medi-
das excepcionais. Não era, até 

então, possível abandoná-las.
Assim, inicialmente, a Lei 

14.010 de 2020 previu, de 
forma inovadora, mas excep-
cional, que essas votações 
pudessem ocorrer tempora-
riamente por meios virtuais. 
Caso em que a manifestação 
de vontade de cada condômino 
seria equiparada, para todos 
os efeitos jurídicos, à sua as-
sinatura presencial. Mas logo 
a vigência desta nova regra 
se encerrou e mais nenhuma 
foi apresentada em sua subs-
tituição, voltando a valer as 
tradicionais exigências.

Mas na semana passada, 
com a promulgação da lei 
14.309 de 2022, a modalida-
de virtual das assembleias de 
condomínio foi finalmente 
regulamentada. Agora, tanto 
a convocação, a realização e a 
deliberação de quaisquer mo-
dalidades de assembleia pode-
rão dar-se de forma eletrônica.

Trata-se de um evidente 
avanço. Além de baratear os 
custos envolvidos no evento, 
torna a sua participação pe-
los condôminos ainda mais 
facilitada, possibilitando que 
aqueles que tenham alguma 
limitação de participação pre-
sencial possam efetivamente 
integrar o quorum participan-
te da assembleia.

A lei prevê, porém, que al-
guns requisitos devem obriga-
toriamente ser observados. O 
primeiro, respeitando a auto-
nomia da vontade dos condô-
minos, é que essa modalidade 
não seja vedada na convenção 
de condomínio. E o segundo, 
buscando preservar preceitos 
de oralidade e livre participa-
ção, que sejam garantidos os 
direitos de voz, de debate e de 
voto dos participantes.

Deve-se ter o cuidado, ain-
da, para que no instrumento 
de convocação conste expres-
samente a informação de que 
a assembleia será realiza-
da por meio eletrônico, bem 
como apresente as instruções 
sobre acesso, sobre como as 
manifestações ocorrerão e a 
forma de coleta de votos dos 
condôminos.

É possível, inclusive, a 
realização de assembleias hí-
bridas, quando o condomínio 
preferir manter o costume dos 
encontros presenciais, mas 
quiser oferecer a possibilidade 
de participação remota conco-
mitantemente.

Em conclusão, as novas 
regras apresentam aos ges-
tores de condomínios uma 
ferramenta importantíssima 
para fortalecer a democracia 
condominial, que adequa o 
rito das assembleias às no-
vas tendências tecnológicas. 
Conferindo, assim, agilidade 
e efetividade às decisões, sem 
prejudicar o direito de voto 
e participação, agindo com 
a segurança jurídica de que 
as deliberações ali discutidas 
terão plena validade, agora 
chanceladas pela lei. 

“

“ “

“

“ “

         Temos que estar preparados para fazer o 
melhor, mas equilibrado emocionalmente. O co-
ração tem que bater forte, mas a cabeça tem que 
estar fria. O fato deles ainda estarem brigando 
por algo é um fator complicante, mas também 
estimula o atleta a ter energia no último jogo

        Eternizado em 
uma praça pública 
que essa homenagem 
se torne extensiva a 
todos os profissionais 
de comunicação de 
Rio Preto

        Os dados coletados, 
informações, reivindica-
ções das audiências serão 
discutidos e organizados 
para serem incluídos na 
peça orçamentaria para 
ser executado em 2023

Ivan Baitello, Técnico do Mirassol

Edinho Araújo, Prefeito de  Rio Preto Dirceu Dalben, Deputado

transporte coletivo.
Mobilidade urbana é muito 

mais do que vias rápidas asfal-
tadas para favorecer pessoas 
motorizadas. Signifi ca menos 
tempo perdido, mais tempo 
para os negócios e, princi-
palmente, para estar com a 
família, no descanso e no lazer. 
Mais segurança e agilidade 
para a ambulância levar o pa-
ciente à instituição de saúde. 
Não por acaso, o Hospital da 
Região Norte fi ca às margens 
do anel viário.

Rio Preto é tricampeã do 
programa Município Verde-
Azul, do governo do Estado, 
pela excelência da gestão am-
biental. O Parque Tecnológico, 
em pleno funcionamento, 
incentiva a inovação e abre 
oportunidades. Uma cidade 
que cuida do meio ambiente 
e investe em tecnologia, leva a 
sério os serviços de zeladoria 
e oferece infraestrutura e sa-
neamento, atraindo grandes 
investidores, gerando emprego 
e renda.

O Centro da cidade voltou 
a pulsar, repaginado por uma 
ampla reforma que incluiu 
melhorias em piso com aces-
sibilidade, asfalto, drenagem, 
iluminação, arborização e 
muitas áreas de convivência. 
Um ambiente agradável para 
a circulação de 20 mil consu-

midores diários e atuação de 
500 lojistas. Para completar, o 
Mercadão Municipal ressurge 
totalmente renovado com seus 
atrativos de cultura, lazer e 
gastronomia.

A colaboração de todos os 
setores levou a cidade a en-
frentar as fases mais difíceis 
da pandemia. Ninguém fi cou 
desassistido, e comemoramos 
o aniversário da cidade com 
quase 90% da população imu-
nizada com ao menos duas do-
ses da vacina, um dos maiores 
índices do Estado, superior 
inclusive ao registrado em 
países da Europa.

São José do Rio Preto é o 
resultado dos esforços con-
tínuos e coletivos de muitas 
gerações. Ninguém faz nada 
sozinho. Por isso, devemos va-
lorizar as personalidades que 
ajudaram a construir a nossa 
história, cada um de acordo 
com as circunstâncias de cada 
época. É justo e necessário 
reconhecer as diversas parce-
rias com lideranças públicas, 
iniciativa privada e entidades, 
estabelecidas em nome do 
interesse de uma população 
trabalhadora. 

Parabéns, Rio Preto! 
Que o progresso seja 
permanente e alcance 
todos os rio-pretenses.

Parabéns, Rio Preto !Parabéns, Rio Preto !

Cidade completa 
170 anos vencendo 
desafios e com
muitos motivos 
para comemorar
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Política Voos suspensos
A Latam vai suspender, a partir de 
abril, 21 rotas nacionais por conta do 
aumento dos combustíveis

Dados da Polícia Federal
O Brasil já recebeu 894 ucranianos 
desde o início de guerra do país com a 
Rússia, no dia 24 de fevereiro

Divulgação

A Câmara Municipal de Rio 
Preto sediou nesta sexta-feira, 
18, a segunda audiência pública 
para o Orçamento Estadual de 
2023 realizada pela Assembleia 
Legislativa do Estado de São 
Paulo. 

Durante a audiência foram 
discutidos investimentos para 
a região, sobretudo o fomento 
a obras de infraestrutura, que 
impactam a população e tam-
bém geram emprego. Falou-se 
em estímulo ao turismo e ao 
agronegócio, importantes seto-
res da região. O vice-presidente 

da Comissão de Finanças, 
Orçamento e Planejamento da 
Alesp, o deputado Dirceu Dal-
ben (PL) conduziu a audiência. 

Compuseram a mesa de 

Alesp realiza audiência em Rio Preto 
para discutir orçamento estadual

PARA 2023

Coronel Tadeu também 
prometeu recursos para 
projeto de energia solar 
do Albergue Noturno

Da REDAÇÃO 
redacao@dhoje.com.br

autoridades o vice-prefeito 
Orlando Bolçone; o vereador 
Jean Charles (MDB); o pre-
feito de José Bonifácio, Dilmo 
Rezende; o prefeito de Tanabi, 
Norair Cassiano e a presidente 
da Câmara de Ibirá, Sônia Pal-
ma Beolchi. 

O prefeito Edinho Araújo 
(MDB) destacou a importância 
de se debater pelo interior do 
Estado o Orçamento Público e 
reforçou o pedido de mais in-
vestimentos para a mobilidade 
e para obras nas rodovias que 
cruzam o perímetro urbano da 

cidade. Ele defendeu a necessi-
dade da construção de um anel 
viário para interligar municí-
pios da região. “Nós precisamos 
de ter um estudo, um projeto 
desse anel viário.” 

O presidente da Câmara, 
vereador Pedro Roberto Go-
mes (Patriota), destacou a ne-
cessidade de ações voltadas à 
população idosa, infraestrutura 
em loteamentos recém-regula-
rizados, programa de castração 
de animais e melhorias para es-
tradas. Pedro Roberto também 
fez reivindicações relacionadas 

line (Republicanos) e Bruno 
Marinho (Patriota). 

Ao encerrar o debate o de-
putado Dirceu Dalben lembrou 
que o ciclo de audiências não 
para. Serão 29 ao todo. A próxi-
ma audiência pública acontece 
também nesta sexta, às 19 horas, 
em Barretos, com transmissão 
ao vivo pela Rede Alesp na TV 
e Youtube. “Os dados coletados, 
informações, reivindicações 
das audiências serão discuti-
dos e organizados para serem 
incluídos na peça orçamentaria 
para ser executado em 2023.”

PIONEIRO

Praça Adib Muanis é inaugurada e 
faz homenagem ao comunicador

DEBATES

29
AUDIÊNCIAS estão 
previstas para ocorrer 
no ciclo de debates 
pelo interior 
do estado

Com as presenças de no-
mes históricos da comuni-
cação de Rio Preto o pre-
feito Edinho Araújo (MDB) 
inaugurou na tarde desta 
sexta-feira, 18, a Praça Adib 
Muanis, homenagem a Adib 
Abdo Muanis, um dos pio-
neiros do rádio na cidade.
A praça fi ca bairro Eldorado e 
o local passou por uma gran-
de transformação. No local 
anteriormente era destinado 
ao descarte irregular de lixo.
A Praça Adib Muanis foi cria-
da pela Lei 13.396 aprovada 
pela Câmara Municipal em 
7 de fevereiro de 2020. O fi -
lho do homenageado, Adib 
Muanis, conhecido como 
Adibinho, afi rmou ao Dhoje 
Interior da emoção em ter o 
pai imortalizado na cidade.
“Emoção é grande porque 
meu pai deixou uma história 
na comunicação da cidade, 
em rádio e jornal. Emoção 
porque a praça é um lugar 

acolhedor, que te proporcio-
na refl exão, troca de ideias, 
cheio de paz assim como 
meu pai sempre foi”, disse.
Adibinho afi rmou que fi cou 
honrado com a presença de 
jornalistas, comunicado-
res que assim como seu pai 
continuam o legado da co-
municação em Rio Preto. 
“Eternizado em uma praça 
pública que essa homenagem 
se torne extensiva a todos os 
profi ssionais de comunica-
ção de Rio Preto”, afi rmou.
O prefeito Edinho Araújo 
lembrou do trabalho e dedi-
cação de Adib Muanis. “Um 
homem que dedicou à vida 
para comunicar e contribuir 
com o desenvolvimento da 
cidade. Um home à frente do 
seu tempo”, disse Edinho.
Adibão, como era conhecido 
pelos amigos mais próximos, 
fez parte de uma família que 

se confunde com a história 
do rádio em Rio Preto. Teve 
uma carreira ímpar dentro da 
comunicação em mais de três 
décadas dedicadas à profi ssão, 
na era de ouro das transmis-
sões radiofônicas. 
Começou na icônica PRB-8, 
a mais importante da região 
naqueles tempos. Passou pela 
Cultura, Difusora e Indepen-
dência. Escreveu em jornais 
como o Diário da Região (no 
qual assinava uma coluna so-
bre assuntos gerais), Folha de 
Rio Preto, A Notícia e Correio 
da Araraquarense e ainda ad-
quiriu o Dia e Noite, numa 
empreitada que durou seis 
anos. 
Adib Muanis fez transmissões 
memoráveis, como a inaugu-
ração de Brasília, o enterro 
do prefeito Alberto Andaló e o 
acidente do rio Turvo, que ma-
tou 59 estudantes.

Praça Adib Muanis é inaugurada em Rio Preto

CERIMÔNIA

Filiação de Alckmin vai ser no 
dia 23, diz presidente do PSB

A cerimônia de fi liação do o 
ex-governador Geraldo Al-
ckmin (sem partido) ao PSB 
ocorrerá às 10h30 da próxima 
terça-feira, 23, diz o presidente 
da legenda, Carlos Siqueira. 
“Alckmin me ligou ontem à 
noite para bater o martelo: 
‘agora é para valer’”, disse Si-
queira.  A fi liação do ex-tucano 
ao PSB deve selar na disputa 
pela Presidência da República 
a chapa Lula-Alckmin, que vem 
sendo negociada desde meados 
de 2021. Ex-governador de São 

 O ministro Alexan-
dre de Moraes, do Supremo 
Tribunal Federal (STF), 
determinou a suspensão 
do aplicativo de mensa-
gens Telegram no país. 
A ordem atende a um pe-
dido da Polícia Federal e 
foi encaminhada a plata-
formas digitais e provedo-
res de internet, que devem 
adotar os mecanismos para 
inviabilizar a utilização 
do aplicativo Telegram no 
país. Moraes estabeleceu 
ainda multa diária de R$ 
100 mil para as empresas 
que não cumprirem a de-
terminação de bloqueio do 
aplicativo.

Telegram

A Praça Adib Mua-
nis foi criada pela 
Lei 13.396 apro-
vada pela Câmara 
Municipal em 
7 de fevereiro 
de 2020

Alesp realiza audiência em Rio Preto para discutir orçamento estadual

à Região Metropolitana de Rio 
Preto, que foi ofi cializada em 
2021. 

“Nesse momento, precisa-
mos do Plano Diretor da Região 
Metropolitana de Rio Preto. Eu 
acredito no crescimento de for-
ma programada, sustentável, 
planejada. Temos que pensar 
no crescimento de Rio Preto e 
da nossa região.” 

Também participaram da 
audiência os vereadores Renato 
Pupo (PSDB), Odélio Chaves 
(Progressistas), Paulo Pauléra 
(Progressistas), Karina Caro-

      A Petrobras afi rmou 
nesta sexta-feira (18) que 
não pode antecipar “de-
cisões sobre manutenção 
ou ajustes de preços”, in-
dicando que os preços dos 
combustíveis não devem 
sofrer novos ajustes no 
curto prazo. Na última 
sexta-feira (11), em meio 
à disparada dos preços 
internacionais do petró-
leo, a Petrobras reajustou 
o preço da gasolina em 
18,8%, e o do diesel, em 
24,9%. Já o gás de cozinha 
fi cou 16,1% mais caro. No 
início da mesma semana, 
o preço do barril se apro-
ximou dos US$ 140.

Petrobras
 O presidente do 

MDB, deputado federal Ba-
leia Rossi, afi rmou em uma 
reunião da Executiva Na-
cional do partido, há cerca 
de 20 dias, que o prefeito 
de Jaguariúna, Gustavo 
Reis, é um dos políticos 
cotados para ser vice na 
chapa do tucano Rodrigo 
Garcia ao governo de São 
Paulo. “É um dos cotados 
para possivelmente ser o 
vice, o candidato a vice do 
Rodrigo Garcia lá em São 
Paulo. É um grande prefei-
to e assumiu a presidência 
da Associação Nacional dos 
Prefeitos e dos Vice-Prefei-
tos do MDB”, disse Baleia.

Vice de Garcia

Paulo por quatro vezes, Alck-
min deixou o PSDB no fi nal de 
2021, após 33 anos na sigla, e é 
apontado como principal nome 
para constituir a chapa presi-

dencial com o petista. 
O evento de fi liação será realiza-
do na sede da fundação do PSB. 
Ainda não se sabe se Lula 
vai participar da cerimônia.

Raphael FERRARI
redacao@dhoje.com.br

Raphael FERRARI
redacao@dhoje.com.br

Decks do 
Mercadão 
são ativados 
neste sábado

O prefe i to  Edinho 
Araújo (MDB) realizou 
visita técnica ao Mercado 
Municipal na tarde desta 
sexta-feira, 18. Ao lado do 
secretário de Agricultura 
e Abastecimento, Pedro 
Pezzuto, Edinho acompa-
nhou a chegada de mesas 
e cadeiras e também dos 
ombrelones, que estão 
sendo instalados nos de-
cks na área externa ao 
Mercadão. 

Serão 90 lugares em 
cada um dos ambientes, 
nas entradas das ruas Jor-
ge Tibiriçá e Silva Jardim, 
totalizando acomodações 
para 180 pessoas. 

O espaço de convivên-
cia para o público e uso 
comum aos concessioná-
rios faz parte do projeto 
de reforma e revitalização 
deste que é um dos prin-
cipais cartões-postais de 
Rio Preto. 

Em celebração aos 170 
anos do município, na 
manhã de sábado (19), 
os decks serão palco de 
shows musicais com Pedro 
Moreno e Soledad. “Esta-
mos fi nalizando as obras 
da parte elétrica e das 
câmaras frias. Além disso, 
está em curso a licitação 
das seis áreas comerciais 
restantes”, comenta Pe-
zzuto. A expectativa é que 
o Mercadão seja reinaugu-
rado na comemoração de 
seu aniversário, em julho.

Da REDAÇÃO
redacao@dhoje.com.br

Ainda não se sabe se Lula vai participar da cerimônia
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CIDADES Eu, sozinho, não
O ministro Marcelo Queiroga disse que 
não vai tomar sozinho a decisão de de-
terminar o fim da emergência sanitária

Dados do IBGE
A taxa de desemprego no Brasil recuou 
de 14,5% para 11,2% no trimestre en-
cerrado em janeiro deste ano

RIO PRETO

Ocorrências envolvendo motos 
têm tráfico e idoso atropelado
Osvaldino Lelis de Brito, de 
83 anos, foi atropelado por 
uma motocicleta, na manhã 
desta quinta-feira, 17, no Re-
sidencial Bom Sucesso, em 
Rio Preto. 
Para a PM, o piloto afirmou 
que não viu o aposentado sair 
de trás de uma árvore e aca-
bou atingindo-o quando ten-
tava cruzar a rua Celene Caf-
fagni Roma. 
O Resgate socorreu a víti-
ma até o Hospital de Base. O 
Dhoje entrou em contato com 
a assessoria do HB e aguarda 
retorno sobre o estado de saú-
de do paciente. 
O acidente será investiga-
do pelo 4º DP rio-pretense. 

      Drogas
Em patrulhamento de rotina, 
policiais militares abordaram 
e prenderam por tráfico de 
drogas, na noite desta quinta-
-feira, 17, um entregador, de 
30 anos. O flagrante aconte-
ceu no Jardim Conceição, em 
Rio Preto. 
Segundo a corporação, a 
guarnição viu o suspei-
to mexendo em uma bolsa 
de entregas e dispensan-
do algo ao ver a viatura. 
Em revista pessoal, nada foi 
encontrado, mas ao localiza-
rem o objeto os pms viram que 
era uma porção de maconha. 
Os militares iniciaram pes-
quisa no sistema Prodesp 

para verificar se o acusado já 
possuía passagens pela polícia 
e foram verificar a mochila. 
O indiciado tentou fugir, 
mas foi detido na rua Osval-
do Cuz. Dentro da mochi-
la foram apreendidas seis 
porções de maconha pron-
tas para comercialização. 
Na casa do autuado foram 
achadas mais 39 porções 
do entorpecente, uma ba-
lança de precisão e R$ 100. 
Levado à delegacia de plan-
tão o entregador teve a prisão 
confirmada, sendo transferi-
do à carceragem local, onde 
aguardará decisão judicial. 
Colaborou – Sarah 
BELLINE 

Um assaltante,  de  49 
anos, foi preso em flagrante, 
por policiais militares de 
Rio Preto, na tarde desta 
quinta-feira, 17, após roubar 
uma idosa, de 74 anos, nas 
imediações do viaduto João 
Mesquita. 

A vítima estava falando 
ao celular quando o marginal 
se aproximou e arrancou o 
telefone de suas mãos. 

Em patrulhamento nas 
imediações do roubo os pms 
conseguiram abordar o cri-
minoso na rua Pedro Amaral 

esquina com a Rua Coronel 
Spínola de Castro, na área 
central da cidade. 

Em revista  pessoal ,  a 
guarnição encontrou o apa-
relho na cintura do bandi-
do. Para tentar escapar da 
prisão, o acusado alegou que 
um desconhecido passou e 
deixou o celular com ele sem 
maiores explicações. 

No Plantão, a aposentada 
e uma testemunha foram 

Idosa e loja na Redentora são 
alvos de ladrões de celulares

ROUBO E FURTO

Em patrulhamento nas 
imediações do roubo 
os pms conseguiram 
abordar o criminoso

Da REDAÇÃO
redacao@dhoje.com.br

Marido bebe, 
bate na esposa 
e ameaça 
o sogro

chamadas para fazer o re-
conhecimento do suspeito 
e a testemunha confirmou 
que o homem detido era o 
assaltante. 

Em consulta ao sistema 
Prodesp foi verificado que o 
indiciado já tinha passagem 
por crimes patrimoniais e 
envolvimento com tráfico 
de drogas. Após ser autua-
do, o marginal foi encami-
nhado à carceragem local. 

Furto
Um jovem, de 18 anos, 

foi preso em flagrante por 
guardas civis municipais, na 
madrugada desta sexta-feira, 
18, após furtar celulares de 
uma loja na Redentora, em 
Rio Preto. 

A guarnição fazia patru-
lhamento no bairro quando 
desconfiou do comporta-
mento do suspeito, que car-
regava uma sacola e fingia 
falar ao telefone. 

Nada de ilícito foi apreen-
dido na revista pessoal, mas 
dentro da sacola havia qua-
tro celulares, três da marca 

A Delegacia de Defesa 
da Mulher (DDM) de Rio 
Preto vai investigar uma 
denúncia de violência 
doméstica contra uma 
moradora, de 35 anos, da 
Vila Maceno. 

Conforme o registro 
policial, o agressor, de 41 
anos, se casou com a víti-
ma, com quem tem filhos 
gêmeos de cinco meses, há 
um ano e quatro meses. 

Segundo a dona de 
casa, quando ela chegou 
na residência encontrou 
o marido bebendo cerveja 
e sem motivo algum ele 
passou a agredi-la. 

O suspeito desferiu 
socos no rosto da esposa, 
torceu um de seus braços 
e a jogou no chão. O pai 
da vítima, que é vizinho, 
ouviu os gritos e foi até a 
casa da filha, sendo ame-
açado pelo genro. 

A guarnição fazia 
patrulhamento 
quando descon-
fiou do comporta-
mento do suspei-
to, que carregava 
uma sacola e fala-
va ao telefone.

Motorola e um da Samsung. 
Questionado sobre os 

aparelhos o rapaz começou 
a se contradizer,  motivo 
pela qual os guardas fizeram 
uma ronda nas imediações 
e descobriram uma loja de 
aparelhos eletrônicos com o 
portão danificado. 

Segundo a GCM, o la-
drão teve ajuda de outros 
três cúmplices, que estão 
sendo procurados, e o dono 
da loja informou que fo-
ram furtados 15 telefones. 
O acusaod foi preso.

NA LOJA

15
APARELHOS  celulares 
foram furtados, se-
gundo o dono da loja; 
com o acusado 
havia quatro

Com o acusado, dentro da sacola havia quatro celulares, três da marca Motorola e um da Samsung

Depois de matar a mulher, 
de 42 anos, a facadas, um 
homem foi preso em flagran-
te após ser denunciado pela 
própria mãe. O feminicídio 
aconteceu na noite desta quin-
ta-feira, 17, na residência do 
casal, em Monte Aprazível. 

Caída na calçada
Segundo o boletim de ocor-

rência, a Polícia Militar foi 
acionada e quando chegou no 
endereço encontrou a vítima 
ensanguentada, caída na cal-
çada. Ela foi esfaqueada nos 

FEMINICÍDIO

Mãe entrega filho que 
matou mulher a facadas

braços, na barriga e no peito. 
A mãe do suspeito foi quem 

acionou a PM e avisou que ele 
estava dentro da casa. Ao en-
trarem no imóvel os policiais 
foram ameaçados pelo homem 
com um pedaço de madeira. 
Após ser imobilizado, ele foi 
encaminhado à delegacia de 
Mirassol. 

A vítima chegou a ser so-
corrida pelo Samu até o hospi-
tal da cidade, mas não resistiu 
aos ferimentos. 

Colaborou – Sarah 
BELLINE 

Caso aconteceu em Monte Aprazivel

Mais um golpe do WhatsApp
Uma dona de casa rio-pre-

tense, de 54 anos, esteve na 
Central de Flagrante na noite 
desta quinta-feira, 17, para re-
gistrar queixa de estelionato. Ela 
teve um prejuízo de quase R$ 2 
mil.  Segundo a vítima, recebeu 
uma mensagem pelo aplicativo 
WhatsApp de um número des-
conhecido, mas com a foto do 

Mega-assalto 
em Araçatuba 
tem mais 
um preso

Policiais civis da 5ª 
Delegacia Patrimônio (In-
vestigações sobre Roubos 
a Bancos) da DEIC, em 
conjunto com policiais de 
Santa Catarina, prende-
ram nesta quarta-feira, 
16, no município de Ta-
boão da Serra, um homem 
suspeito de participar ao 
mega-assalto a três agên-
cias bancárias em Araça-
tuba, no dia 30 de agosto 
do ano passado. 

O acusado foi localiza-
do em uma residência e 
com ele foram apreendi-
dos um fuzil calibre 5,56, 
colete tático balístico, 
capacete tático balístico, 
carregadores, munição, 
lanterna e luva tática, 
além de documentos fal-
sos. 

Ainda durante as di-
ligências, os policiais ci-
vis conseguiram prender 
outros dois membros de 
organização criminosa: 
um era procurado por 
roubo e o outro foi preso 
em flagrante com 1,5 quilo 
de maconha 

Colaborou – Sarah 
BELLINE

seu filho. O criminoso se passan-
do pelo familiar pediu dinheiro e 
ela fez três PIX, totalizando R$ 
1.936,79. A mulher só percebeu 
que havia sido enganada quando 
sua filha entrou em contato com 
o irmão para perguntar sobre 
o empréstimo, descobrindo a 
fraude. O caso será investigado 
pela Polícia Civil.

Arquivo Dhoje
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Está com Covid
O piloto alemão Sebastian Vettel não 
vai participar da abertura da Fórmula 1 
em Bahrein neste fim de semana

Reforço no Timão
O Corinthians segue negociações com 
o Shakhtar e espera ter o meio-cam-
pista Maycon nas quartas de final

Mirassol decide classificação para 2ª fase 
do Paulistão hoje contra a Ferroviária

JOGO DECISIVO

O Palmeiras segue invicto 
no Paulistão. Na noite desta 
quinta-feira, o time alviverde 
derrotou o Corinthians por 2 a 
1, no Allianz Parque, pela sexta 
rodada. Com isso, confirma 
a primeira colocação geral 
do torneio. Com o resultado, 
o Palmeiras chegou aos 29 
pontos, na primeira posição 
do Grupo C. Na liderança do 
Grupo A, o Corinthians fi cou 
com 20. 

O jogo
O jogo começou quente. 

O Palmeiras foi para o abafa 
e deu trabalho para o goleiro 
Cássio, que teve que trabalhar 
para impedir que o time man-
dante inaugurasse o marcador 
logo de cara. O Corinthians 
respondeu com Fagner, em 
grande jogada de Renato Au-
gusto. A bola foi para fora. 

O Palmeiras abriu o placar 
aos 28 minutos. Danilo invadiu 
a área e foi derrubado por Gil, 
pênalti. Raphael Veiga foi para 

PAULISTÃO

Palmeiras garante 
a liderança geral

a cobrança e marcou. O time 
alviverde continuou melhor e 
conseguiu levar boa vantagem 
para o intervalo. 

Segundo tempo
No segundo tempo, o Pal-

meiras voltou mais desligado, 
enquanto o Corinthians foi 
para cima e empatou. Roger 
Guedes foi derrubado por Pi-
querez dentro da área, pênalti. 
O próprio atacante bateu e 
recolocou a equipe alvinegra 
na partida. 

Após o gol, o Palmeiras vol-
tou ao ataque e fez o segundo. 
Aos 23 minutos, Rony cabe-
ceou e exigiu grande defesa 
de Cássio. No rebote, Danilo 
apenas completou para o gol. 
Depois foi só segurar para con-
fi rmar a classifi cação. 

Na última rodada, o Pal-
meiras enfrenta o Red Bull 
Bragantino no domingo, às 
16h, no estádio Nabi Abi Che-
did, em Bragança Paulista. 
No mesmo dia e horário, o 
Corinthians visita o Novori-
zontino, no Jorge Ismael de 
Biasi, em Novo Horizonte.

A primeira fase do Campe-
onato Paulista termina neste 
fim de semana e o Mirassol 
chega brigando por uma vaga 
na segunda fase. Neste sábado 
(19), o Leão visita a Ferroviária 
em Araraquara, precisando 
vencer para assumir a vice-li-
derança do Grupo C. Se perder 
ou empatar estará eliminado.

A Ferroviária não tem 
mais chance de classifi-
cação, porém ainda corre 
risco de ser rebaixada

Vinicius LIMA
redacao@dhoje.com.br

JACARÉ

Rio Preto enfrenta o Barretos 
para se manter na briga pelo G8

O Rio Preto entra em cam-
po neste sábado (19) contra 
o Barretos em casa tentando 
manter ainda as chances de 
chegar ao G8 da Série A3 
do Campeonato Paulista. A 
tarefa, no entanto, é difícil já 
que a equipe está a 5 pontos 
da zona de classificação e 
precisa torcer pelo tropeço de 
pelo menos 5 equipes. 

Se o Jacaré perder ou 
empatar, estará automatica-
mente eliminado. Caso Mato-
nense e Capivariano ganhem 
os seus jogos, o time também 
estará eliminado mesmo que 
ganhe do Barretos. Além de 
Matonense e Capivariano, 
o esmeraldino também pre-

cisa secar o Bandeirante, a 
Votuporanguense e o próprio 
Barretos, adversários que 
também lutam pela vaga. 

“Nossas conversas estão 
na mesma sintonia, que é vol-
tar a vencer no campeonato, 
porque ainda temos chances 
de classifi cação e eu acredito 
que podemos ganhar os jogos 
que restam”, afi rmou o meio-
-campista Scheppa.

Sem vencer
 O Jacaré não vence há 

7 partidas e vem de derrota 
para o São Bernardo por 3 a 
1 no último jogo. Para o duelo 
contra o Touro, o time terá 
o retorno do meio-campista 
Pedro Favela, que cumpriu 
suspensão na última rodada 
e do técnico Rodrigo Fonseca, 

expulso contra o Desportivo 
Brasil. O treinador afi rmou 
que o time tem criado bas-
tante jogadas nos jogos, mas 
pecando na hora de concluir. 

“Contra o São Bernardo 
tivemos quatro lances cara a 
cara com o goleiro e uma bola 
na trave. Contra o Desportivo 
a mesma coisa. Também tive-
mos pênaltis que deixaram de 
ser marcado nos jogos fora de 
casa. Se essas bolas tivessem 
entrado, nós estaríamos em 
uma situação bem melhor 
na classificação”, afirmou 
Fonseca. 

O Barretos também briga 
pela vaga no G8 e vem de 
derrota por 4 a 3 para a Ma-
tonense. O time é 11º com 16 
pontos, três a mais que o Rio 
Preto.

A primeira fase do Campeonato Paulista termina neste fim de semana e o Mirassol chega brigando por uma vaga

Para o jogo decisi-
vo, o Mirassol conta 
com os retornos do 
zagueiro Thalisson 
e do atacante Zeca, 
um dos destaques 
desse Paulistão

Rio Preto enfrenta o Barretos para se manter na briga pelo G8

Da REDAÇÃO

Vinicisu LIMA

Além de ganhar da Ferroviária, 
o Mirassol precisa que Ituano e 
Botafogo empatem ou percam 
seus respectivos jogos. O Itu-
ano joga contra a Ponte Preta 
em Campinas. Já o Botafogo 
pega o São Paulo no Morumbi. 

Se um desses times ganhar, o 
Mirassol está eliminado in-
dependente do resultado em 
Araraquara. 

Sem Eduardo
Desde a saída de Eduardo 

Baptista, o Leão perdeu para 
o Azuriz e para o São Paulo e 
empatou com o São Bernardo, 
caindo para a lanterna do 

grupo C. “A equipe vem bus-
cando a classifi cação desde a 
primeira rodada, mas o grupo 
nosso pontuou muito. Se es-
tivéssemos em outro grupo já 
estaríamos classifi cados e isso 
nos colocou em uma situação 
que em qualquer resultado que 
não fosse a vitória nos deixasse 
com risco de perder a vaga”, 
afi rmou o técnico Ivan Baitello. 

Para o jogo decisivo, o Mi-
rassol conta com os retornos 
do zagueiro Thalisson e do ata-
cante Zeca, um dos destaques 
desse Paulistão. “O Zeca tem 
uma característica que a equi-
pe já está acostumada a atuar 
com ele. É um dos artilheiros 
do Paulista, um atleta que tem 
uma primeira bola ofensiva, 
que faz você sair da pressão 

do adversário e um defi nidor 
nato”, comentou Baitello. 

A Ferroviária não tem mais 
chance de classificação, po-
rém ainda corre risco de ser 
rebaixada caso seja derrotada 
pelo Mirassol e Santos e Ponte 
Preta vençam os seus jogos. 
Um empate garante o time de 
Araraquara na elite. 

“Temos que estar prepara-

dos para fazer o melhor, mas 
equilibrado emocionalmente. 
O coração tem que bater forte, 
mas a cabeça tem que estar 
fria. O fato deles ainda estarem 
brigando por algo é um fator 
complicante, mas também es-
timula o atleta a ter energia no 
último jogo. É uma partida de 
fi nal de campeonato”, afi rmou 
Baitello.

Rio-pretenses 
disputam 
provas em 
Brotas

Três atletas de Rio Pre-
to disputam no final de 
semana o Trirex Endu-
rence, em Brotas. O Trirex 
é o maior festival espor-
tivo realizado no interior 
paulista, com duas etapas 
anuais que acontecem nos 
meses de março e setem-
bro com as modalidades 
Trail Run, Maratona Aquá-
tica, Triathlon, Duathlon e 
Aquathlon. 

Participam Fernando 
Melo, no aquathlon (1,5 
Km de natação, 1 volta nas 
boias) + 10 km de corri-
da, Carlos Alexandre  na 
maratona aquática, com 
a distancia de 3000 m e 
Luciana Felix no trail run. 
Luciana ainda está avalian-
do se disputa a prova de 20 
km ou 30 km.  “Como ela 
ainda está se recuperando 
da Covid, estamos avalian-
do. Ela iria disputar a ma-
ratona de 42 km, no início, 
mas optamos por começar 
com um percurso menor”, 
comentou o treinador, Alex 
Briani. As provas serão 
realizadas hoje.

Da REDAÇÃO

Divulgação

Herison Pauan Alastico

Leo Roveroni Agência Mirassol

César Greco

Divulgação
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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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EXTRATO DE CONTRATO  
PROCESSO SICOM Nº 24/2022 
CONTRATO Nº 06/2022 
PREGÃO ELETRÔNICO N° 04/2022 
Contratada: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA. 
Objeto: Prestação de serviços especializados de administração, gerenciamento e fornecimento, sob 
demanda, de vale-alimentação em formato de cartões eletrônico/magnéticos personalizados, com 
chip de segurança e senha individual, para recarga mensal, destinados aos servidores públicos da 
Câmara Municipal, pelo período de 12 (doze) meses. 
Vigência: 12 (doze) meses a partir da data da Ordem de Serviço. 
Data da assinatura: 17 de março de 2022.  
Valor Global: R$ 893.646,00 (oitocentos e noventa e três mil, seiscentos e quarenta e seis reais). 
Recursos orçamentários: 3390.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica. 
Base Legal: Leis Federais nº 10.520/02 e nº 8.666/93, Decretos Municipais nº 13.552/07 e nº 
16.427/12, Resolução nº 1056/06 e Lei Complementar nº 05/90. São José do Rio Preto, 17 de março 
de 2022. VER. PEDRO ROBERTO GOMES Presidente da Câmara Municipal. 
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EXTRATO DE ADITIVO PROCESSO Nº 16/2022 ADITIVO CONTRATUAL Nº 06/2022 PRIMEIRO 
ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 01/2022 CONTRATADA: ERICA APARECIDA DE SOUZA LIMA 
EIRELI. Objeto: Acréscimo quantitativo ao Contrato nº 01/2022, que tem como objeto a aquisição de 
materiais de limpeza, com entrega parcelada, conforme descrição e quantidades constantes do saldo 
do consumo da Ata de Registro de preços nº 07/2021, com a respectiva alteração de valor, de 
acordo com a cláusula 1.5 do referido Contrato. Vigência: 15 de março de 2022 a 15 de abril de 
2022. Data da Assinatura: 14 de março de 2022. Valor do Aditivo: R$ 183,55 (cento e oitenta e 
três reais e cinquenta e cinco centavos). Recursos Orçamentários: 3390.30 – Material de 
Consumo. Base Legal: Artigo  65, I, “b” e § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93. São José do Rio Preto, 17 
de março de 2022. Ver. PEDRO ROBERTO GOMES Presidente da Câmara Municipal de 
São José do Rio Preto 
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TERMO DE REGISTRO DA
FRENTE PARLAMENTAR EM DEFESA DOS SERVIDORES PÚBLICOS 

DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSE DO RIO PRETO.

A Mesa Diretora da Câmara Municipal de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, em 
cumprimento ao disposto no artigo 5º do Ato da Mesa nº. 01/2021, oficializa através do presente 
instrumento o REGISTRO da FRENTE PARLAMENTAR EM DEFESA DOS 
SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSE DO RIO PRETO, instalada 
em 23 de Fevereiro de 2021, conforme a Ata de Fundação, Estatuto, composição e assinaturas 
de apoiamento devidamente apresentados e arquivados na Diretoria Legislativa, sob a 
presidência e responsabilidade do Ver. João Paulo Rillo – PSol. 

São José do Rio Preto/SP, 10 de março de 2022.

Ver. PEDRO ROBERTO GOMES
Presidente da Câmara 

Ver.ª KARINA CAROLINE DE SOUZA
Vice-Presidente

Ver. RENATO PUPO DE PAULA
1º Secretário

Ver. ROBSON LEANDRO RICCI
2º Secretário

Ver. JORGE MENEZES SILVA
3º Secretário
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ATO DA MESA DIRETORA DA CÂMARA N° 6/2022 
 

Promove alterações do Ato da Mesa nº 14/2021. 
 

CONSIDERANDO a necessidade de adequar as normas internas de combate à 
COVID-19 às atualizações do regramento estadual e municipal; 

CONSIDERANDO que a esta Mesa Diretora compete tomar todas as medidas 
necessárias à regularidade dos trabalhos legislativos (art. 19, I, do RI) 

 

A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO 
PRETO, no uso de suas atribuições legais e regimentais, por este ato RESOLVE: 
 

Art. 1º  O Ato da Mesa nº 14/2021 passa a vigorar com as seguintes alterações: 
 

“Art. 1º  ................................................................................................................ 
............................................................................................................................... 
§3º  É facultativo o uso de máscara durante a permanência nas dependências da 
Câmara. 
§4º Fica permitida a presença de público nas galerias durante a realização de 
Sessões e Audiências Públicas, limitada a 50% (cinquenta por cento) da ocupação 
máxima dos assentos fixos, computada, neste percentual, a presença de 
assessorias de Gabinete, sendo, no máximo, 1 (um) assessor ou estagiário por 
Vereador. 
....................................................................................................................” (NR) 
 
“Art. 16-A. Fica restabelecido o controle de ponto digital nas dependências da 
Câmara, para servidores efetivos e estagiários, a partir de 1º de abril de 2022, 
conforme orientações a serem expedidas pelo Departamento de Pessoal.” (NR) 

 
Art. 2º  Este Ato entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Registre-se, publique-se e cumpra-se. 

Câmara Municipal de São José do Rio Preto, 18 de março de 2022. 
 

 
Ver. PEDRO ROBERTO GOMES 

Presidente da Câmara  
 
 

Ver.ª KARINA CAROLINE DE SOUZA 
Vice-Presidente 

 
 

Ver. RENATO PUPO DE PAULA 
1º Secretário 

 
 

Ver. ROBSON LEANDRO RICCI 
2º Secretário 

 
 

Ver. JORGE MENEZES SILVA 
3º Secretário 

  
 

PROCESSO ELEITORAL PARA ESCOLHA DOS REPRESENTANTES 
DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NOS CONSELHOS DA 

RIOPRETOPREV 
EDITAL nº. 03/2022 

 
A Comissão Eleitoral para escolha dos representantes dos Servidores Públicos 
Municipais nos Conselhos da RioPretoPrev vem tornar pública as normas destinadas 
ao processo de organização e realização de eleições entre servidores ativos e 
inativos do Município de São José do Rio Preto: 
 
1. Os pedidos de inscrição e respectivas candidaturas deverão ser apresentados de 
forma eletrônica, online e virtual através de link e endereço eletrônico 
disponibilizados nos sites e redes sociais do Sindicato dos Servidores Públicos 
Municipais de São José do Rio Preto e Região (SSPM) e do Sindicato dos 
Trabalhadores em Educação Municipal (ATEM). 
 
2. As inscrições para as candidaturas destinadas no processo de eleição, escolha e 
preenchimento de vagas junto aos Conselhos da RioPretoPrev serão realizadas de 
20 de março de 2022 (domingo), a partir das 07h00; até às 16h00 do dia 28 de 
março de 2022 (segunda-feira), de forma eletrônica em endereço eletrônico 
divulgado no site de ambas as entidades sindicais, redes sociais e mediante 
compartilhamento em grupos de aplicativos de comunicação de servidores, bem 
como publicação na imprensa local. No ato do pedido de inscrição deverão ser 
informados (anexados): documento com foto, matrícula funcional e lotação, 
certificado de antecedentes criminais; nos seguintes endereços eletrônicos:  
 

 
 

 
 
3. O resultado das inscrições, deferidas e indeferidas, será divulgado em 30 de 
março de 2022 (quarta-feira). Os recursos, quanto ao deferimento e indeferimento 
de inscrição, poderão ser apresentados de 31 de março de 2022 (quinta-feira) a 01 

02 (duas) vagas de titulares e 02 (duas) vagas de suplentes, destinados ao 
Conselho Municipal de Previdência, entre servidores e servidoras efetivos e 
ativos: 

https://votaweb.com.br/opcoesvoto/cadastrarcandidato/c87389 

 

01 (uma) vaga de titular e 01 (uma) vaga de suplente, destinados ao 
Conselho Fiscal do Regime Próprio de Previdência, entre servidores e 
servidoras ativos ou inativos: 
https://votaweb.com.br/OpcoesVoto/cadastrarcandidato/cfa3ce 

 

de abril de 2022 (sexta-feira), até às 16 horas, através de link a ser disponibilizado e 
amplamente divulgado quando da divulgação do deferimento das inscrições. 
 
4. Em retificação ao EDITAL nº. 01/2022, as eleições irão ocorrer de 07 de abril de 
2022 (quinta-feira) a partir das 07h00 até 12 de abril de 2022 (terça-feira) às 16h59 
com votações de forma eletrônica, online e virtual através de link e endereço 
eletrônico a ser amplamente divulgados.  
 

São José do Rio Preto, 19 de março de 2022. 

 
Comissão Eleitoral 

EDITAIS DE PROCLAMAS – Silvio Augusto Pellegrini de Oliveira, Oficial do 3º 
Cartório de Registro Civil Pessoas Naturais de São José Rio Preto, SP, faz saber 
que pretendem casar, apresentando os documentos exigidos pelo art. 1525 do 
Cód. Civil, os pretendentes: 

1. LUIZ FERNANDO OURIDES e JÚLIA ARAÚJO BORGES, sendo ELE filho de 
EDISON LUIS OURIDES e de CLAUDENICE DA CRUZ e ELA filha de FLÁVIO 
VINÍCIUS BORGES e de ALESSANDRA ARAÚJO ROQUE BORGES; 

2. ALEXANDRE LIBERALI e HELAINE DA SILVA CARDOSO, sendo ELE filho de 
ALENCAR LIBERALI e de IVANILDE BUOSI LIBERALI e ELA filha de WILLIAM 
CESAR BESSA CARDOSO e de MARIA DE JESUS DA SILVA CARDOSO; 

3. ALEXANDRE VINICIUS ESTEVANATO e CINTIA SUMITANI, sendo ELE filho 
de ROBERTO MARCOS ESTEVANATO e de ANA LUCIA DE CAMPOS 
ESTEVANATO e ELA filha de ROBERTO SUMITANI e de APARECIDA DE 
LOURDES SUMITANI; brasileiros, residentes neste 3º subdistrito. Se 
alguém souber de algum impedimento, oponha-o em Cartório (R. São 
Paulo, 2200 – Tel: 3202-9090). 18/03/2022. 

 

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAODRINÁRIA – GRAHAN BELL S/A – 
07/04/2022  

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO E CONVOCAÇÃO  
Senhores Condôminos Proprietários 

 Em cumprimento ao disposto no Estatuto Social da empresa 
GRAHAN BELL ADMINISTRADORA E INCORPORADORA S/A., com sede social nesta cidade 
e comarca de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, onde com 
endereço na Rua Adib Buchala, n.º 150, bairro Jardim Pinheiros – CEP 15.091-
320, inscrita no CNPJ-MF sob nº 71.744.858/0001-09, com seus atos constitutivos 
devidamente registrados na E. Junta Comercial do Estado de São Paulo sob nº 
569.673/15-0 - NIRE 35.300.48673-1, em sessão de 18/12/2015, bem como nos 
termos da lei 6.404/76, em seus artigos 123, parágrafo único, letra “b”; 294, 
incisos I e II, venho por intermédio desta para informar o quanto segue: 

 
 1. às 19:00 horas do dia 07/04/2022, com a presença da maioria 
simples dos acionistas, e às 19:30 horas com a presença de qualquer número, 
na sede da sociedade acima descrita, será realizada Assembleia Geral  
Extraordinária, sendo a ordem do dia  a deliberação sobre os seguintes 
assuntos: 

 
 Aprovação para disponibilidade de venda das 5 (cinco) lojas 

pelo valor de mercado; 
 

 
 Atenciosamente, 

 
MARCELLO LUÍS MOI – DIRETOR PRESIDENTE 

 

São José do Rio Preto, 16 de março de 2022. 

 

 
                                                                                                                                    

                                         

 

EDITAL DA SANTA CASA DE MISERCICÓRDIA DE 
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 

 
EDITAL DE 18 DE MARÇO DE 2022 

SELEÇÃO DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA- 
ANO 2022 

 
A IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE 
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO-ISCMSJRP torna público a 
abertura das inscrições para a seleção de candidatos ao 
preenchimento de 02 vagas remanescentes para  o Programa de 
Residência Médica de Ortopedia e Traumatologia credenciado 
pela Comissão Nacional de Residência Médica- CNRM/MEC. O 
Processo Seletivo de ingresso reger-se à Lei nº 6.932/81 e 
posteriores alterações, além das Resoluções complementares 
pertinentes, da  Comissão Nacional de Residência Médica- 
CNRM/MEC. O Edital do Certame está disponível integralmente 
no site www.santacasariopreto.com.br. As inscrições deverão ser 
realizadas das 8h  (horário de Brasília) de 21 de março de 2022 
às 17h  (horário de Brasília) de 24 de março de 2022. 
 

Dr Felipe André Carreira Feijó 
Coordenador da COREME 
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SAMPAIO
SÉRGIO

amaralsampaio@hotmail.com

SETH
Fechado Acordo de 
Entidades Beneficiente, 
Religiosas e Filantrópicas

O SETH (Sindicato dos Empregados em Turismo 
e Hospitalidade) fechou o Acordo Coletivo deste ano 
para os empregados em Entidades Beneficentes, Re-
ligiosas e Filantrópicas.

Segundo Sergio Paranhos, presidente do SETH, as 
tratativas tiveram inicio no mês de dezembro do ano 
passado e o Acordo foi finalizado no começo de março, 
o reajuste é retroativo a data base dia 1º de fevereiro.

O percentual alcançado foi de 10% para os pisos e 
salários – por sua vez o Tíquete Refeição ou Alimen-
tação no valor de R$ 23,00 por dia trabalhado e o Va-
le-Cesta ou Cartão Alimentação de R$ 310,00/ mês. 

A tabela completa com os novos pisos salariais está 
disponível no site: 

www.sindicatoseth.com.br 

Motoristas iniciam 
conversas com 
categoria

O Sindicato dos Moto-
ristas de Rio Preto e região 
iniciou na última segunda-
-feira, dia 14 as reuniões 
para debater junto com os 
trabalhadores a pauta de 
reinvindicações deste ano 
da Campanha Salarial da 
categoria.

Segundo Daniel Rodri-
gues, presidente do sindi-
cato, a previsão é que as 
reuniões sigam acontecendo 
até o dia 04 de abril e que as 
negociações serão difíceis, 
pois a inflação está passan-
do dos dois dígitos. 

Ele destaca que inde-
pendente disso irá buscar 
o fechamento dos acordos 
e caso não aconteça outras 
medidas deverão ser toma-
das não sendo destacada se 
for necessário um Estado 
de Greve.

Rodrigues salienta que a 
participação dos trabalha-
dores na campanha salarial 
deste ano deve fazer a di-
ferença entre uma vitória 
ou uma derrota. “Quando o 
trabalhador ver o sindicato 
na porta da empresa – apro-
xime-se do sindicato, ouve 
as propostas – junte-se ao 
sindicato e fortaleça luta 
–para que o patrão possa 
ver e sentir que a classe 
esta unida e que o sindicato 
esta junto com a categoria”, 
finalizou o presidente. 

Alimentação
O Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Alimen-

tação de Rio Preto e região está finalizando a montagem a 
pauta de setor de usinas de Açúcar deste ano de 2022.

Segundo Tiago Gonçalves, presidente do sindicato, a 
pauta final será entregue no final deste mês de março para 
os representantes do setor patronal.

Ele destaca que nos próximos dias irão fazer um assem-
bleia com os trabalhadores da usina Cofco de Potirendaba.

À campanha salarial dos fren-
tistas teve a sua primeira rodada de 
negociação na última quarta-feira, 
dia 16 com a participação de repre-
sentantes do sindicato patronal e da 
Federação dos Frentistas do Estado 
de São Paulo.

Segundo Antônio Marco dos 
Santos, presidente do Sindicato dos 
Frentistas de Rio Preto e região, in-
felizmente nesta primeira conversa 
o patronal trouxe a informação qu 
eles  estão tendo prejuízos por conta 
da guerra na Ucrânia fato que elevou 
o preço dos combustíveis e afetou as 
vendas e por conta disso ofereceram 
apenas 50% da inflação do período.

“Eles fizeram a proposta e clara-
mente que nós não aceitamos – é bom 
o trabalhador entender que acha que 
pode seguir sozinho sem sindicato – 
acha que o patrão é bonzinho – acha 
que o patrão dá tíquete, dá cesta 
(básica), dá seguro de vida, paga o 
domingo e o feriado em dobro – e não 
é assim não – isso só existe pois o sin-
dicato tem uma convenção assinada”, 
destacou o presidente do sindicato.

A segunda rodada de negociação 
vai acontecer na próxima quinta-fei-
ra, dia 24 e será online como foi a 
primeira.

O sindicalista salienta que não 

Primeira rodada de negociação
FRENTISTAS

pode ter pressa para fe-
char o Acordo Coletivo, 
pois eles estão negocia-
ções as cláusulas econô-
micas por um ano e as 
sociais por dois ano.

“A culpa não pode cair 
nas costas do trabalha-
dor, se é difícil para eles 

(patrões) imagina para os 
trabalhadores que tem que 
levar o alimento para a famí-
lia”, finalizou Santos.

Representando os fren-
tistas participam das ne-
gociações diretores dos 17 
sindicatos da categoria do 
Estado.

Sérgio SAMPAIO - Jornal Dhoje
amaralsampaio@hotmail.com 

CAMPANHA SALARIAL

Sindalquim conclui assembleias nas 
usinas com aprovação integral de pauta 

O Sindalquim (Sindicato 
dos Trabalhadores nas Indús-
trias da Fabricação do Álcool, 
Químicas e Farmacêuticas) 
concluiu nesta sexta-feira, 
dia 18 as assembleias com os 
trabalhadores do setor sucro-
alcooleiro.

Foram ao todo duas sema-
nas de assembleias no qual os 
diretores do sindicato percor-
ram as 15 usinas da região. A 
data base da categoria é o dia 
01º de maio. 

Segundo João Pedro Alves 
Filho, presidente do Sindal-
quim, a recepção dos tra-
balhadores foi positiva em 
todas as assembleias, todas 
elas aconteceram na entrada 
do turno, por volta da 6h30 e 
durou entre uma e uma hora e 
meia. “Nós sabemos que se os 
trabalhadores não estiverem 
unidos e juntos conosco na 
negociação – com certeza a 
negociação não vai adiantar 
– estamos muito otimistas – 
queremos agradecer todos os 

trabalhadores por onde pas-
samos”, salientou o presidente 
do sindicato.

A pauta aprovada pelos 
trabalhadores foi o pedido do 
INPC (Índice Nacional de Pre-
ços ao Consumidor) do perío-
do que deve ficar em torno dos 
11% e mais 2% de ganho real.

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

Entrega da Pauta- A 
pauta que foi aprovada pelos 
trabalhadores vai ser entregue 
para os representantes do se-
tor patronal no dia 04 de abril 
na sede do Sindalquim em 
Rio Preto. A entrega contará 
com a presença do presidente 
da Fequimfar (Federação dos 
Químicos do Estado de São 
Paulo), Sérgio Leite e do se-
cretário geral Edson Bicalho.

Acordo Fechado
SinSaúde fecha Acordo Coletivo com Unimed 

O SinSaúde (Sin-
dicato dos Emprega-
dos da Saúde) de Rio 
Preto e região fechou 
o Acordo Coletivo 
2022 com a Unimed 
após aprovação fei-
ta pelo trabalhado-
res do P.A. (Pronto 
Atendimento) por 
de assembleia reali-

zadas nos dias 09 e 
10 de março.

Segundo Reinal-
do Dalur, presidente 
do sindicato, 88% 
dos trabalhadores 
que participaram 
da assembleia apro-
varam a proposta e 
com isso o acordo 
foi fechado, com um 

reajuste de 8% sendo 
pago 6% no próximo 
pagamento referente 
a folha de março e 
mais 2% a partir de 
junho.

Com estes per-
centuais o salário 
normativo passa 
para R$ 1.321,21 a 
partir de 1º de março 

e R$ 1.346,13 a partir 
de 1º de junho.

Por sua vez o Adi-
cional de Insalubri-
dade subiu para R$ 
264,20 em março e 
em junho vai para R$ 
269,00.

Segundo o sindica-
lista uma grande con-
quista nestas negocia-

ções feita de forma 
individual com a 
empresa foi a con-
quista de um Bônus 
de Reconhecimen-
to no valor de R$ 
150,00 a ser pago 
em cota única agora 
em maço – esse pa-
gamento será feito 
para os trabalha-

dores que atuaram 
no atendimento di-
reto ou indireto a pa-
cientes suspeitos ou 
contaminados pela 
Covid-19 – essa bo-
nificação será pago 
aos trabalhadores 
admitidos até o dia 
31 de dezembro de 
2021.
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Autoridades analisam força de 
Rio Preto na conjuntura nacional

RIO PRETO 170 ANOS

São José do Rio Preto com-
pleta 170 anos neste sábado, 
dia 19, com números que im-
pressionam até mesmo as 
grandes metrópoles do Brasil. 
Localizado no noroeste do 
estado, a 442 km da Capital, 
exerce influência direta sobre 
uma região com mais de 100 
cidades. É a sede da Região Me-
tropolitana de São José do Rio 

Emancipada de Jaboticabal 
na década de 1890, o nome 
do município homenageia o 
padroeiro, São José

Raphael FERRARI
redacao@dhoje.com.br

Rio Preto completa 170 anos neste sábado, dia 19, com números que impressionam até mesmo as grandes metrópoles do Brasil

É importante en-
troncamento rodo-
viário, cortada pelas 
rodovias BR-153, 
Washington Luís 
(SP-310) e Assis 
Chateaubriand

Divulgação SMCS

Preto que reúne 37 municípios 
da região. 

É importante entroncamen-
to rodoviário, cortada pelas 
rodovias BR-153, Washington 
Luís e Assis Chateaubriand. 

Ocupa uma área de 431,963 
km². A população estimada 
para 2020, segundo o Instituto 
Brasileiro de Geografia e Esta-
tística, é de cerca de 460 mil 
habitantes, o décimo segundo 
mais populoso de São Paulo e 
o 52º do país. 

Emancipação

Emancipada de Jaboticabal 
na década de 1890, o nome do 
município homenageia o pa-
droeiro, São José, e o Rio Preto, 
rio que banha o município. 
Hoje, é formada pelos distritos 
de Engenheiro Schmitt e Ta-
lhado, e subdivide-se em cerca 
de 360 bairros, loteamentos e 
residenciais. 

É um dos principais polos 
industriais, culturais, educa-
cionais e de serviços do interior 
de São Paulo. Sua história 
econômica esteve por muito 
tempo ligada à cafeicultura, 
também presente em grande 
parte do estado de São Paulo, 
principalmente no início do 
século XX. 

Em 2020
Em 2020 Rio Preto foi 

considerada em um estudo do 
Desafios da Gestão Municipal 
como segunda melhor cidade 
do país. O levantamento con-
siderou as 100 maiores cidades 
brasileiras, todas com mais de 
250 mil moradores. 

Se no campo econômico 

Rio Preto apresenta números 
que saltam aos olhos, na área 
política a cidade também se faz 
presente nos principais debates 
no âmbito nacional. O Dhoje 
Interior ouviu várias lideran-
ças políticas que analisaram 
o atual momento da cidade e 
as perspectivas em relação a 
eleição deste ano.

Estamos em clima de festa. São 170 anos de fundação de 
São José do Rio Preto. Os pioneiros foram importantes acre-
ditaram. Muitos nasceram aqui, outros vieram de fora carre-
gando seus sonhos, mas todos nós Rio Preto de coração. Quero 
celebrar estes 170 anos. Agora região metropolitana, sempre 
buscando uma cidade integrada, inteligente sem preconceitos, 
que diz não a violência. Uma cidade de todos. Portanto, Rio 
Preto,  cidade democrática, moderna, com tudo aquilo que 
pode ensejar aqueles que moram aqui alegria e aqueles que 
nos visitam a vontade de retornar a elaEdinho  Araújo, 

Prefeito de Rio Preto “

“

Por sua grandeza histórica no cenário político estadual, Rio Pre-
to sempre terá peso nas decisões sobre os grandes temas. A cidade, 
sede de uma vasta região metropolitana, com um PIB de cerca de 
R$ 32 bilhões, seguirá fortalecendo sua representatividade política. 
Por sua relevância econômica, social e política, a cidade terá, com 
certeza, representantes tanto na Assembleia quanto na Câmara 
dos Deputados. Rio Preto sempre teve boa e efetiva representativi-
dade no plano político, e creio que deverá seguir assim, pois é um 
município forte que possui uma capacidade de interlocução muito 
importante junto aos governos estadual e federalOrlando Bolçone, 

Vice-prefeito “

“

O grande legado do município é a própria hospitalidade do povo 
rio-pretense que abraça com carinho e respeito todos aqueles que 
chegaram aqui e juntos construíram essa cidade maravilhosa que 
hoje é considerada uma das principais cidades do país para se viver. 
Infelizmente na eleição de 2018 tivemos uma redução na represen-
tatividade dos nossos deputados, tendo eleito apenas um deputado 
federal com domicílio eleitoral na cidade o que provoca uma crise de 
representatividade. Não creio que a avalanche de votos de pessoas 
que não são da cidade se repita neste ano. Particularmente espero 
que nossa representatividade possa ser ampliadaPedro Roberto, 

Presidente da Câmara “

“

Rio Preto sempre foi tema importância no desenvolvimento so-
cial, agricultura e industrial. O PIB de Rio Preto atingiu a marca de 
R$ 18,7 bilhões em 2019. Já no âmbito nacional, sempre se manteve 
em evidencia por sua colocação como uma das principais cidade 
do Brasil em qualidade de vida e de moradia entre os 100 maiores 
municípios, de acordo com dados do Índice de Desafios da Gestão 
Municipal 2021. Em relação ao aumento da representatividade 
é uma incógnita dizer agora, mas esperamos que a população 
saiba votar e escolher quem os melhor representa e aqueles que 
realmente projetam pra cidade de rio preto e regiãoSebastião Santos, 

Deputado estadual “

“

Rio Preto é uma cidade que, desde seus capítulos inaugu-
rais, não esperou para progredir. Nasceu e vem crescendo, 
ao longo destes 170 anos, sob o símbolo do desenvolvimento. 
É uma cidade que sempre teve sede de progresso, aberta a 
oportunidades e com um povo acolhedor. Em sua trajetória, 
Rio Preto também sempre foi bem representada politicamente, 
em todas as esferas (municipal, estadual e federal) por grandes 
homens e mulheres, pessoas com espírito público e vocação 
para a liderançaLuiz Carlos Motta, 

Deputado federal “

“

O maior legado de Rio Preto  é a cidade ter se consagrado 
como referência em diversas áreas, como saúde, tecnologia e 
prestação de serviços, sendo cidade acolhedora que recebe a to-
dos, indistintamente. Com relação aconjuntura política, podemos 
dizer que Rio Preto tem apoios representativos e de destaque no 
cenário atual que podem e deverão exercer grande influência 
na indicação de repasses, convênios e recursos que beneficiarão 
não só a cidade, mas toda a região. No tocante às eleições, para 
Rio Preto, será um período de muito desenvolvimento visto que 
o novo governador neste período será Rodrigo Garcia.Geninho Zuliani, 

Deputado federal “

“

A capital da minha região, o Noroeste Paulista, oficial-
mente reconhecida como metrópole com a criação da Região 
Metropolitana, para a qual tive imenso orgulho de participar 
ativamente como único deputado estadual da cidade. Rio Preto 
é incontornável para qualquer político. Veja o caso do prefeito 
Edinho Araújo, que já foi ministro, do vice-governador Rodrigo 
Garcia, do ex-senador e ex-ministro Aloysio Nunes. É difícil 
um governador ou mesmo presidente que ignore agendas na 
cidade. Rio Preto é influente regionalmente. O que se decide e 
se discute aí repercute para uma centena de municípiosItamar Borges, 

Secretário estadual “

“

Hoje às 9h, o prefeito e a pri-
meira-dama Maria Elza parti-
cipam de missa solene de São 
José na Sé Catedral com posse 
canônica do novo bispo para a 
Diocese de Rio Preto dom An-
tônio Emidio Vilar, transferido 
da sede de São João da Boa 
Vista (SP) e será empossado 
oficialmente. 
Em seguida, às 11 horas, o pre-
feito participa de inauguração 
da Casa de Oração da Igreja 

Missa, teatro e orquestra 
na programação hoje

ANIVERSÁRIO

Às 18h30, a Orquestra 
Sinfônica de Rio Preto 
se apresenta em home-
nagem aos 170 anos de 
fundação de Rio Preto

do Evangelho Quadrangular, 
na av. Alberto Andaló, 2657 
(antigo Viamor). 
Às 18h30, a Orquestra Sinfô-
nica de Rio Preto se apresenta 
em homenagem aos 170 anos 
de fundação de Rio Preto, no 

Anfiteatro Nelson Castro, na 
Represa Municipal 
E encerrando a programação, 
às 20 horas tem início no Tea-
tro Paulo Moura, no Complexo 
da Swift, o festival Janeiro 
Brasileiro da Comédia

Orquestra se apresenta hojem em comemoração aos 170 anos

Da REDAÇÃO 
redacao@dhoje.com.br

Divulgação
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Avanços da tecnologia para 
uma cidade inteligente

RIO PRETO 170 ANOS

Ao completar 170 anos, Rio 
Preto busca intensificar o uso 
da tecnologia na solução de 
problemas urbanos, na ela-
boração de políticas públicas 
que melhorem a qualidade de 
vida, na gestão dos recursos e 
na infraestrutura. Este tema foi 
discutido no evento “Cidades 
Inteligentes (Smart Cities) 
Tendências, Cases Reflexões” 

Uma rede formada por 
smartphones, câmeras 
públicas e particulares 
vão identificar dados 

Da REPORTAGEM
redacao@dhoje.com.br

Ser uma cidade inteligente, potencializar a economia, revolucionar os serviços e a qualidade de vida

Segundo Mariano, o 
5G “não é essencial-
mente necessário, 
mas permitirá uma 
conectividade infini-
tamente mais efi-
ciente”

Divulgação SMCS

realizado ainda no final do 
ano passado. É parte da cons-
trução da cidade inteligente. 
Organizado pela Associação 
dos Profissionais e Empresas 
de Tecnologia da Informação 
(Apeti) e Associação Comercial 
e Empresarial de Rio Preto 
(Acirp), com o apoio da Prefei-

tura e do Parque Tecnológico 
(Partec). 

Alto nível
“Uma discussão de alto 

nível neste momento do avan-
ço da inovação tecnológica, 
especialmente para a melhoria 
dos serviços prestados à popu-
lação, ampliando a conexão en-
tre o poder público, os órgãos 
municipais e a comunidade 
em áreas como mobilidade, 
economia, governança e meio 
ambiente”, diz o vice-prefeito 
e secretário de Planejamento 

Orlando Bolçone. 
Uma das principais defini-

ções de Cidade Inteligente (ou 
Smart City) “é a de um ecossis-
tema urbano inovador, carac-
terizado pela utilização maciça 
de tecnologia e inovação na 
gestão municipal. Tratamos de 
projetos em elaboração e das 
ações que já foram implanta-
das com sucesso em cidades 
brasileiras”, explica Gilberto 
Mariano, vice-presidente do 
Conselho Gestor do Parque 
Tecnológico. 

Uma Cidade Inteligente é 

a que usa tipos diferentes de 
sensores eletrônicos para co-
letar dados e empregá-los para 
gerenciar recursos e ativos efi-
cientemente. Incluindo dados 
coletados de cidadãos, dispo-
sitivos que são processados e 
analisados para monitorar e 
gerenciar sistemas de tráfego e 
transporte, usinas de energia, 
redes de abastecimento de 
água, gerenciamento de sane-
amento básico, detecção de cri-
mes, sistemas de informação, 
escolas, livrarias, hospitais e 
diversos. 

TEIA VIRTUAL

Celulares em rede com 
informações em tempo real
O vice-presidente do Conse-

lho Gestor do Parque Tecnoló-
gico, Partec, Gilberto Mariano, 
acredita que “toda cidade é 
inteligente, se considerarmos 
que os cidadãos são inteligen-
tes”. Com a construção de uma 
Smart City consegue-se “supe-
rar as dificuldades, utilizando 
menos recursos, otimizando 
sempre, de maneira a resolver 
mais problemas, entregar mais 
benefícios aos cidadãos, ofere-
cer melhor infraestrutura, com 
menos recursos públicos”.

Mariano sugere que, em Rio 
Preto, ela vem sendo construída 
há uma década. Compara a ci-
dade que temos hoje, utilizando 
o nosso acumulo de expertise 
e infraestrutura na área, com 
a que tínhamos há 10 anos.  
Questiona o que era a nossa “in-
fraestrutura, serviços públicos, 
participação da sociedade civil 
na gestão pública”. E responde: 
“Evoluímos muito”. 

A percepção de que a tec-
nologia vai tomar o lugar do 
homem e resolver problemas 
e propor políticas públicas de 
longo prazo a partir de dados 
que produz é equivocada. “Pelo 
contrário”, vaticina. “Quando 
pensamos no futuro de uma 
cidade” ouvimos “os cidadãos, 
as entidades setoriais, insti-
tuições de ensino, enfim, toda 
sociedade organizada, os acer-
tos são maiores, os benefícios 
atendem melhor as expectativas 
da cidade”. 

Mariano cita a discussão 
e atualização do texto do Pla-
no Diretor. “Foi um processo 
democrático e participativo”, 
afirma. “Dois anos discutindo 
em audiências públicas todas as 

questões de cada uma das regi-
ões da cidade”. Ele foi aprovado 
pela Câmara e está e vigor.

A princípio, a proposta pare-
ce necessitar de uma infraestru-
tura tecnológica que não temos 
ou que ainda esteja inacessível. 
No entanto, Mariano diz que “a 
tecnologia a ser implementada 
só faz sentido se for pensada 
de maneira ampla e integrada” 
e que “os melhores equipa-
mentos e sistemas do mundo 
não servem para nada se não 
soubermos o que queremos”.

Admite que a tecnologia 
evolui muito rapidamente. 
“Dizer que uma cidade tem toda 
tecnologia necessária seria uma 
ilusão. O importante é viabilizar 
os projetos que fazem mais 
sentido para a vida do cidadão”, 
diz. O custo (da implantação) 
deverá ser menor do que o de 
hoje, quando não conseguimos 
atenuar nossos problemas, 
acredita. 

Para ser mais didático, ele 
cita a mobilidade urbana e o 
transporte coletivo como exem-
plos que serão bastante impac-
tados com a Cidade Inteligente. 
“Grande parte da população 
já utiliza smartphones. Com a 
chegada do sistema de telefonia 
móvel 5G nos próximos anos, 
podemos imaginar uma cidade 
onde cada um desses aparelhos 
sendo um sensor, sinalizarão os 
pontos onde há maior deman-
da de passageiros, em tempo 
real, permitindo um rápido 
remanejamento de frota para 
melhor atender a população”. 
Para que isso seja realidade, 
pergunta: “Qual o investimento 
necessário? Praticamente só a 
infraestrutura citada. 
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Em comemoração aos 170 
anos de fundação de Rio Pre-
to, hoje, 19 de março, o Jornal 
DHoje Interior conversou 
com o historiador e jornalista 
Fernando Marques. Ele fala da 
história do munícipio e da sua 
fundação. 

Jornal DHoje - Fernan-
do, como foi o início da 
cidade antes mesmo da 
sua fundação?

O nascimento de uma metrópole
RIO PRETO 170 ANOS

Divulgação

Da REPORTAGEM 
redacao@dhoje.com.br

Fernando Marques-
-Muito bom dia, o início da 
cidade antes de sua fundação 
se deu a partir do momento 
em que sertanejos vindos do 
sul de Minas Gerais, da Vila 
de Nossa Senhora do Carmo de 
Tocos, (também denominada 
Escaramuço, hoje Paraguaçu) 
e da Vila de Pouca Massa, 
exploraram a extensa área da 
Província de São Paulo, entre 
os Rios Tietê, Grande e Paraná. 
As famílias Ferreira Lemos, 
Gonçalves de Souza, Soares, 

Fernandes, Costa, Rodrigues 
entre outras, aqui se fixaram 
e demarcaram suas proprie-
dades. Formou-se o bairro de 
São José do Rio Preto, parte 
do munícipio de São Bento de 
Araraquara.

Jornal DHoje - E como 
foi a fundação?

Fernando Marques: 
Ela aconteceu, por meio, da 
doação dos patrimônios à São 
José (entre os córregos Canela, 
Borá e Rio Preto) e à Nossa 
Senhora do Carmo (entre 

os córregos Borá e Piedade) 
pelos irmãos Luiz Antônio da 
Silveira e Antônio de Carvalho 
e Silva. Aproveito para comen-
tar também sobre a “Lenda do 
Pássaro Azul”, ela narra os pe-
rigos vividos pelos irmãos e seu 
amigo Vicente Ferreira Neto. 
Perdidos na mata, motivando 
as doações dos patrimônios já 
mencionados, em pagamento 
às promessas feitas. Segundo, 
a verdadeira história, para 
marcar posse dos patrimônios 
pela Igreja, foi construído um 
cruzeiro de madeira no centro 
do patrimônio de São José e 
partir daí, inicia-se a constru-
ção de uma pequena capela 
em homenagem a São José, o 
padroeiro de Rio Preto. Tra-
balhos realizados por Manoel 
Pompeu e José Pedro do Nas-
cimento. Ao redor da capela, o 
povoado começa a se formar, 
por isso é este o “Marco Zero” 
do munícipio de São José do 
Rio Preto.

Jornal DHoje- E quan-
do começou a povoação e 
a primeira casa construída 
na cidade?

Fernando Marques- Em 
1852, João Bernardino de Sei-
xas Ribeiro, foi considerado o 
fundador da cidade, por ser o 
primeiro a levantar uma casa, 
onde hoje é a esquina da Rua 
Voluntário de São Paulo com 
a Rua Tiradentes. Ele veio de 
Ibirá, cujo seu pai foi o fun-
dador. 

Jornal DHoje - Qual era 
a população da cidade nas 
duas primeiras décadas 
após a fundação em 1873?

Fernando Marques- A 
população de Rio Preto, na 
época, um distrito; era de 
2.639 habitantes, dos quais 
209 escravos de ambos os 
sexos. 

Jornal DHoje: Qual foi 
o fato mais importante 
para a cidade no século 
XIX?

Fernando Marques - Em 
1894, pois, através da Lei n° 
294, de 19 de julho, o muní-
cipio de Rio Preto, foi des-
membrado do de Jaboticabal. 
As divisas são as mesmas do 
distrito. Área: 26.363 kms2. 
E 3.221 habitantes. A povoa-
ção de São José do Rio Preto 
é designada sede municipal, 
conta com 72 casas, sendo 
apenas sete em alvenaria, 25 
ruas, a praça central, onde está 
erguida a Capela de São José e 
o cruzeiro. Foi também nesse 
ano que houve a Eleição da pri-
meira Câmara Municipal, seis 
vereadores são empossados 
em 27 de novembro, sendo es-
colhido Pedro Amaral Campos 
seu presidente e Luiz Francisco 
da Silva, o Intendente (hoje 
Prefeito Municipal).

Jornal DHoje - E após a 
virada do século XX?

Fernando Marques - Em 

1902 é lançado “O Porvir” o 
primeiro jornal de Rio Preto. 
E em 1904 ocorre a criação da 
Comarca da cidade (Lei n° 903, 
de 5 de junho) sancionada por 
Jorge Tibiriçá, presidente do 
Estado, desmembrada da de 
Jaboticabal. Instalada no dia 
05 de outubro daquele ano. 
Já no ano de 1908 foi eleito 
pelo voto popular o primeiro 
prefeito municipal: Adolpho 
Guimarães Corrêa. Durante o 
período de 1911, a cidade foi 
composta dos distritos de Rio 
Preto, Tanabi, Ibirá (antiga, 
São Sebastião da Cachoeira), 
Avanhandava (atual Planalto), 
Itapirema, Itapura e Vila Adol-
fo (atual Catanduva). Nos anos 
de 1912 e 1913 foi autorizada a 
demolição da capela e o início 
da construção da Matriz, sob 
o comando do Padre Joaquim 
Antônio do Canto. Ainda em 
1912 é inaugurado oficialmente 
o tráfego ferroviário. A Estrada 
de Ferro Araquariense man-
tém seu ponto terminal em Rio 
Preto de 1912 a 1933. 

São José do Rio Preto pas-
sou a ter um intenso desenvol-
vimento comercial. Em 1919 foi 
fundado o Rio Preto Esporte 
Clube. No ano seguinte foi 
fundado o Colégio Santo An-
dré, para a educação feminina 
em regime de internato. No 
mesmo ano de 1920 é fundado 
o Rio Preto Automóvel Clube e 
a Associação Comercial de São 
José do Rio Preto (ACIRP). 
Também ocorre a Instalação 
de clubes e sociedades de 
estrangeiros e de agências 
consulares (Espanha, Itália, 
Portugal). Época marcada por 
uma rica expansão cafeeira na 
região. 

Ainda em 1920 o Recensea-
mento sinaliza uma população 
de 126.796 habitantes dos 
quais 6.021 são estrangeiros, 
distribuídos por uma área de 

26.126 kms2. O Município 
conta com os seguintes distri-
tos: Rio Preto, Cedral, Inácio 
Uchoa, Ibirá, Potirendaba (ex- 
povoado de Três Córregos), 
Itapirema, Cerradão (atual 
José Bonifácio), São Jerôni-
mo, Monte Aprazível, Miras-
sol, Tanabi e Nova Granada 
(ex-Pitangueiras). No ano de 
1924 – Desmembramento 
dos Municípios de Mirassol, 
Monte Aprazível, Tanabi e José 
Bonifácio. Em 1925 ocorre a 
separação do Município de 
Nova Granada, Potirendaba e 
Uchoa. O ano de 1926 é mar-
cado pela Fundação da Socie-
dade de Medicina e Cirurgia. 
Em 1929 advém a separação 
do Município de Cedral. Na-
quele mesmo ano o Padre 
Joaquim Manoel Gonçalves, 
coordena a criação do Ginásio 
São Joaquim, futuro Ginásio 
Diocesano e atual Instituto 
Estadual de Educação Monse-
nhor Gonçalves. 

O restante de 1929 é mar-
cado pela criação da Diocese 
de Rio Preto, desmembrada de 
São Carlos e por D. José Mar-
condes Homem de Mello após 
a instalação da Diocese de Rio 
Preto, lançar a pedra funda-
mental do Palácio Episcopal na 
Boa Vista. Para concluir: 1931 
– O primeiro bispo a tomar 
posse no recém-criado bispado 
entra em Rio Preto acompa-
nhado de numerosa comitiva 
vinda pela composição especial 
da estrada de ferro. Tem início 
a magnífica festa de posse de 
Dom Lafayette Libânio, no dia 
22 de janeiro de 1931 na matriz 
de São José com a participação 
de autoridades civis e religiosas 
e fiéis. Nomeação do Vigário 
Geral, Monsenhor. Joaquim 
Manoel Gonçalves e do Chan-
celer, Monsenhor. Brás Baffa.

Em 1932 com a Revolução 
Constitucionalista participa-
ram centenas de voluntários 
da cidade e região. E em 1933 
– O município se constitui 
dos distritos de Rio Preto, 
Borboleta (atual Bady Bassitt), 
Engenheiro Schmitt, Ipiguá, 
Itapirema (sede Monte Belo), 
Nova Aliança e Ribeirão Claro 
(atual Guapiaçu).  E no ano de 
1938 Mudanças urbanas signi-
ficativas foram feitas como, 
o início da verticalização 
com a inauguração do pri-
meiro prédio de 5 andares, o 
Edifício Caramurú na praça 
Rui Barbosa (atual Edifício 
“Fauaz e Biasi”), do prédio 
do Cine Rio Preto (atual Praça 
Shopping). 

Colaborou Vitor ALTINO 

“          O restante de 1929 é marca-
do pela criação da Diocese de Rio 
Preto, desmembrada de São Car-
los e por D. José Marcondes Ho-
mem de Mello após a instalação 
da Diocese de Rio Preto, lançar 

a pedra fundamental do Palácio 
Episcopal na Boa Vista

Fernando Marques, historiador e jornalista “
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Entre 700, Rio Preto no ranking das 
50 melhores cidades inteligentes

RIO PRETO 170 ANOS

No Brasil, quase 700 mu-
nicípios com mais de 50 mil 
habitantes fazem parte do 
ranking das cidades inteligen-
tes feito pelo Connected Smart 
Cities, da Consultoria Urban 
Systems. Rio Preto está no 
41º lugar. Já estivemos me-
lhor. Em 2019 éramos a 34ª. 
Em 2020, a 32ª. O ranking é 
feito com base na inteligência, 

Rio Preto está no 41º 
lugar, já foi melhor: em 
2019 éramos a 34ª. 
Em 2020, era a 32ª

Da REDAÇÃO
redacao@dhoje.com.br

Cidades de países 
emergentes estão 
investindo em pro-
dutos e serviços 
inteligentes para 
sustentar o cresci-
mento econômico 

Arquivo DHoje

Divulgação

conexão e sustentabilidade. 
Para se chegar a ele, avalia-se 
11 conjuntos de indicadores 
(dimensões). 

Governança
IESE Business School na 

Espanha aponta 10 dimensões: 
governança, administração 
pública, planejamento urbano, 

tecnologia, o meio-ambiente, 
conexões internacionais, coe-
são social, capital humano e a 
economia.

FGV
Texto no site da Fundação 

Getúlio Vargas (FGV) diz que 
“apesar de ser um conceito 

relativamente recente, o con-
ceito de Smart City (Cidades 
Inteligentes) já se consolidou 
como assunto fundamental 
na discussão global sobre o 
desenvolvimento sustentável e 
movimenta um mercado global 
de soluções tecnológicas, que é 
estimado a chegar em US$ 408 
bilhões”.

Investimentos
A FGV diz ainda que “atual-

mente, cidades de países emer-
gentes estão investindo bilhões 
de dólares em produtos e servi-
ços inteligentes para sustentar 
o crescimento econômico e 
as demandas materiais da 
nova classe média.  Ao mesmo 
tempo, países desenvolvidos 

precisam aprimorar a infraes-
trutura urbana existente para 
permanecer competitivos. Na 
busca por soluções para esse 
desafio, mais da metade das 
cidades europeias acima de 
100.000 habitantes já pos-
suem ou estão implementando 
iniciativas para se tornarem de 
fato Smart Cities”.

Criar uma rede entre cidades 
deve ser o próximo passo

Gilberto Mariano, do Par-
tec, e o presidente da Associa-
ção Comercial e Empresarial 
e Rio Preto (Acirp) Kelvin 
Kaiser propõem a formação 
de uma Comissão, com es-
pecialistas das cidades de 
Campinas, Florianópolis, São 
Caetano do Sul e São José 
dos Campos para potenciali-
zar o uso do conhecimento e 
das tecnologias de cada um, 
nas demais cidades. O pre-
feito Edinho Araújo aceitou.  
“Deveremos formalizar um 
termo de cooperação entre 
esses municípios para facilitar 
essa troca. Alguns resultados 
certamente serão imediatos, 
enquanto outros dependerão de aprovações, o que levará 

um pouco mais de tempo”, 
informa.

Para Mariano, é impor-
tante que a população saiba o 
passo a passo para participar, 
dar sugestões, apontar as ne-
cessidades e contribuir para a 
melhoria da qualidade de vida 
de toda a cidade. Embora o 
processo seja de longo prazo, 
as conquistas são sentidas 
rapidamente.  

É muito importante nesse 
processo, que é de longo prazo, 
termos conquistas de curto 
prazo, assim a população se 
conscientizará do quanto a 
sua participação é importante. 
“Não é necessário ser um espe-
cialista, basta olhar à sua volta 
e identificar o que poderia ser 
feito para o bem comum, em 
sua rua, em seu bairro” e “estar 
disposto a se dedicar para uma 
causa comunitária”

UNIÃO

Uma rede de cidades inteligentes deve ser o próximo passo

Da REDAÇÃO
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Para Mariano, é 
importante que a 
população saiba o 
passo a passo para 
participar, dar su-
gestões, apontar as 
necessidades

Sistema 
integra 
trânsito e dá 
segurança

Para descrever de forma 
mais didática o que é uma 
cidade inteligente é usado 
o termo “Muralha Eletrôni-
ca”. Imagine como cenário 
um carro que é roubado em 
Rio Preto. A informação é 
disparada em tempo real 
pelos sensores e câmeras 
próximas para a Guarda 
Civil Municipal, as Polícias 
Militar, Civil, Federal e para 
as Policias Rodoviárias. 
O veículo é acompanhado 
via remota. A ação contra 
o crime e a solução são 
imediatas. Se ele deixar a 
“muralha” e entrar numa 
rodovia será interceptado 
pelas Polícias Rodoviárias. 

Em São José dos Cam-
pos e Florianópolis o sis-
tema já funciona. Cem por 
cento dos carros e seus 
devidos dados são flagrados 
entrando na cidade, na área 
urbana e ao sair. Chapas são 
verificadas. Se ele estiver 
com documentos irregula-
res, o sistema denuncia na 
hora e ele é abordado..

Da REDAÇÃO

Rio Preto iniciará a apli-
cação da quarta dose da va-
cina contra a Covid-19 neste 
sábado (19). Para receber o 
imunizante, o munícipe deve 
ter 80 anos ou mais e ter 
completado intervalo de 4 
meses (122 dias) da terceira 

SAÚDE

Vacinação entra na 4ª dose hoje
dose. O horário da imuniza-
ção na Swift é das 8h às 18h. 
A estimativa é de que 9,5 
mil idosos recebam a quar-
ta dose até o fim de março. 
No domingo, 20/3, e na pró-
xima semana, a vacinação 
continua na Swift, no mesmo 

horário. Adolescentes (12 
anos ou mais) e adultos tam-
bém podem se vacinar no 
local. Na próxima semana, as 
doses continuam disponíveis 
na Swift, das 8h às 18h, e nas 
unidades de saúde, das 7h30 
às 15h.

ESPECIAL
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