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A coleta de lixo em Rio Preto 
terá mudanças no horário a 
partir de abril. Saiba o que 
mudará, segundo informativo
da Constroeste. CIDADES Pág.5

COLETA DE LIXO:
VEJA O QUE MUDA
A coleta de lixo em Rio Preto 
terá mudanças no horário a 
partir de abril. Saiba o que 
mudará, segundo informativo
da Constroeste. 
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Divulgação

EM RIO PRETO

Investimentos da iniciativa privada 
chegam a R$ 196 milhões em 2021
O hospital Beneficência Portuguesa aparece na lista com o maior investimento nem Rio Preto com cerca de R$ 100 milhões

FILMADAS

Creche demite 
professoras 
que agrediram 
criança
Duas professoras foram de-
mitidas de uma creche no 
Jardim Urano, em Rio Pre-
to, nesta semana, depois 
que câmeras de segurança 
da instituição registraram 
agressões a uma criança. As 
profi ssionais também foram 
flagradas dormindo e me-
xendo no celular. Em nota, 
a Secretaria de Educação de 
Rio Preto informou que re-
pudia toda e qualquer forma 
de violência.  CIDADES Pág.4

JBC tem duas apresentações neste sábado
O penúltimo dia do Janeiro Brasileiro da Comédia de Rio Preto é neste sábado (26) e contará com duas apresentações 
de teatro. O primeiro, “Sabiás do Sertão”, é apresentado pela Cia Cênica de Rio Preto e a apresentação acontecerá no 
Centro Cultural Vasco, a partir das 18h30. A segunda apresentação é da Trupe Lona Preta, de São Paulo, com a peça 
“O Perrengue da Lona Preta”, no Teatro Municipal Paulo Moura, a partir das 20h.  
CULTURA Pág.6

CERIMÔNIA

Eni Fernandes e 
Ivan Reis integram 
galeria Aristides 
dos Santos FUTEBOL

Rio Preto joga 
por vitória e  
combinação 
de resultados
Cinco times entram em 
campo neste sábado (26) 
brigando pela última vaga 
do G8 na Série A3 do Cam-
peonato Paulista. O Rio Pre-
to está entre essas equipes 
e terá uma missão extrema-
mente difícil para conseguir 
avançar pela segunda fase. 
O duelo será fora de casa 
contra a Votuporanguense, 
às 15h.
ESPORTES  Pág.6

HOJE

Movimento 
Mulheres 
Republicanas 
faz encontro 
O movimento feminino 
Mulheres Republicanas, 
de São José do Rio Preto, 
realiza neste sábado (26), 
às 15h, na sede do parti-
do, encontro municipal 
em comemoração ao Dia 
Internacional da Mulher. 
Às interessadas, a sede do 
Republicanos fi ca na rua 
Campos Salles, 1800, na 
Boa Vista, em Rio Preto. 
POLÍTICA Pág.3

NA PANDEMIA

TJ mantém 
multas
contra Pub 
de Rio Preto
O Tribunal de Justiça negou 
ação movida pelo Bar Vila 
Dionísio contra a Prefeitura 
de Rio Preto em função de 
autuações e multas recebi-
das durante o período da 
pandemia em que decretos 
municipais disciplinaram 
horários de funcionamen-
tos dos estabelecimentos 
comerciais.As multas foram 
aplicadas em janeiro passa-
do. POLÍTICA Pág.3

A Pesquisa de Investimen-
tos Anunciados no Esta-
do de São Paulo – Piesp, 
elaborada pela Fundação 
Seade (Sistema Estadual de 
Análise de Dados e Estatísti-
cas) identifi cou o montante 
de R$ 196.480.000,00 em 
investimentos anunciados 
pela iniciativa privada em 
São José do Rio Preto no 
ano passado. O número é 
o 4º maior dos últimos 10 
anos, ficando atrás apenas 
de 2012 (R$ 761,2 milhões), 
2014 (R$ 711,4 milhões) e 
2020 (R$ 197,3 milhões). 
Segundo o Seade, a saúde e 
a educação predominaram 
nos investimentos na cidade.
CIDADES Pág.4

AMANHÃ

Vacinação 
contra a gripe 
será na Swift 
e UBSs
CIDADES Pág.4 O penúltimo dia do Janeiro Brasileiro da Comédia de Rio Preto é neste sábado (26) e contará com duas apresentações de teatro

REBAIXADO

Olímpia se 
despede da 
Seria A3 rumo 
à Bezinha
Já rebaixado para a Segun-
da Divisão do Campeona-
to Paulista, o Olímpia se 
despede da Série A3 neste 
sábado (26), às 15h, contra 
o Nacional em São Paulo. 
Para o Galo Azul a única 
motivação é não terminar 
a competição na lanterna, 
posto atualmente ocupado 
pelo próprio Nacional, que 
também foi rebaixado.
ESPORTES Pág.6Jacaré entra em campo hoje pela última rodada da Serie A3

CULTURA

Muller Merlotto Silva

Divulgação

SMCS

Retratos da assistente so-
cial Eni Fernandes e do 
educador Ivan Reis estão na 
Galeria Aristides dos San-
tos. Na foto Eni ao lado do 
Dr Gilberto Luiz, pré-can-
didato a Deputado Federal, 
que prestigou a cerminônia    
CULTURA Pág.6
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Infelizmente, o Brasil não 
tem uma boa fama quando o 
assunto é dinheiro público e 
como ele vem sendo gasto nas 
mãos dos nossos represen-
tantes. Já vimos muita verba 
sendo destinada em compra 
de jatinhos, mansões, carrões 
e sedes luxuosas. Esse fenôme-
no é histórico e, certamente, 
acontece desde a fundação do 
nosso país.

Isso se deve a pouca ins-
trução política que temos por 
aqui. Com a corrupção que 
assombra o governo, o eleito-
rado brasileiro se distanciou 
dos assuntos políticos e pensa 
no tema apenas na hora de 
votar, o que não é sufi ciente 
dentro da complexidade de 
problemas que temos no Bra-
sil e na quantidade de líderes 
que precisamos nomear para 
mudar o curso do nosso país.

As fundações partidárias, 
inclusive, vêm ao encontro 
disso: manter a roda da de-
mocracia girando, capacitando 

os integrantes dos partidos 
políticos para que tragam po-
líticas públicas consistentes. 
Mas poucos sabem o que elas 
fazem, como atuam e seus 
principais objetivos.

Como deve atuar uma Fun-
dação Partidária

Primeiro, é necessário en-
tender que todas as legendas 
de partidos políticos precisam 
ter uma fundação partidária e 
destinar a elas ao menos 20% 
de recursos do Fundo Partidá-
rio para que sejam gastos com 
educação política.

Vale então destacar que 
uma parte da verba pública 
é empregada para o bem da 
democracia brasileira, a fim 
de formar bons líderes que se 
comprometam com a popula-
ção e que estejam dispostos a 
quebrar com a corrupção que 
só se soma por aqui.

Para isso, é evidente que os 
gastos não são poucos, mas de-
vem se resumir em trazer bons 
professores e palestrantes, 

As gerações recentes vivem 
em período de relativa paz des-
de que os nazistas e fascistas 
foram vencidos pelos Aliados 
com a derrota de Hitler. A paz 
desta geração, entretanto, foi 
sacudida com a invasão da 
Ucrânia pela Rússia, colocan-
do em xeque a paz da Europa. 
Apesar disso, a construção da 
União Europeia permanece 
firme, garantindo a saudável 
convivência entre nações tão 
diferentes, porém unidas por 
laços em comum.

Talvez o grande erro da 
Ucrânia, e também de outros 
países como a Moldávia e Ge-
órgia, tenha sido ter esperado 
tanto para solicitar o ingresso 
na União Europeia. Isto tornou 
estes países vulneráveis aos pos-
síveis ataques externos, como 
já vimos no passado na região 
do Cáucaso e hoje nas frontei-
ras da União com a invasão da 
Ucrânia. Um acesso anterior 
à Europa poderia ter mudado 
todo este cenário.

Fato é que o concerto eu-
ropeu conseguiu atingir um 
sucesso que muitos duvidavam. 
A essência do bloco vai muito 
além da economia, que é sua 
pedra angular, mas se estende 
de maneira inteligente para as 
relações pessoais, familiares, 
culturais e educacionais que 
se fundiram de forma estraté-
gica ao longo de décadas. Esta 
construção evitou guerras e 
conseguiu, ao longo do tempo, 
manter o equilíbrio e a paz.

Ao longo deste período, a 
Europa jamais viu ascender ao 
poder um líder com os traços de 
Putin. O continente conseguiu 
um intercâmbio importante de 
valores na medida que seu bloco 
se ampliava, especialmente para 
o leste, com os antigos países da 

A guerra entre Rússia e 
Ucrânia tem efeitos sentidos 
não apenas entre os conten-
dores e seus povos. Há refl exos 
sociais em outros países do 
leste europeu, principais des-
tinos dos refugiados ucrania-
nos, como a Polônia, Hungria 
e Eslováquia. Mas existem 
também os efeitos econômicos 
que ultrapassam as fronteiras e 
mares, e já podem ser sentidas 
em nações por todo o mundo.

Isso se dá pelo fato das cor-
rentes econômicas atualmente 
serem globalizadas. O impacto 
mais imediato sentido de ma-
neira generalizada é o aumento 
do valor do barril de petróleo 
que chegou ao patamar de US$ 
130 há poucos dias. Por ser um 
produto essencial para a ativi-
dade econômica, o aumento foi 
imediatamente sentido no bol-
so da população, ao abastecer 
os seus carros.

De fato, o fl uxo comercial 
da Rússia com o Brasil e outros 
países está comprometido, ao 
menos enquanto durar o confl i-
to, devido às sanções aplicadas 
à Rússia. No caso do Brasil, os 
impactos mais graves poderão 
se abater sobre um setor extre-
mamente importante para a 
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Os disruptores endócrinos 
(DEs) (endocrine disruptors 
chemicals, em inglês) são 
uma gama de substâncias 
químicas que interferem no 
sistema hormonal, alterando 
a forma natural de comuni-
cação do sistema endócrino 
e causando distúrbios na 
vida selvagem e também na 
saúde do próprio ser humano.
Estudos  apontaram os danos 
à saúde e ao meio ambiente 
que esses compostos xeno-
bióticos (estranhos ao nosso 
organismo) podem causar. 
Os danos são muitos ,  in-
toxicação , obesidade , cân-
cer , entre muitas outras.

Como agem osdisrup-
tores endócrinos no 
organismo humano?

Os DEs atuam no organis-
mo humano por meio da imi-
tação dos hormônios naturais 
(como o estrogênio). Dessa 

forma, ocorre um bloqueio 
da ação hormonal natural 
e uma alteração dos níveis 
de hormônios endógenos.

Onde podemos encon-
trá-los? 

Em  pesticidas, produtos 
eletrônicos, produtos de hi-
giene pessoal, cosméticos, 
aditivos alimentares, deri-
vados do plástico e princi-
palmente em embalagens 
de produtos alimentícios.

C o n c l u s ã o :  E s t u d o s 
apontam que não  exis-
tem  doses segura para 
os disruptores endócrinos 
A água  envasada de len-
çóis freáticos é a única re-
almente segura e sem DES
Evite alimentos com pesti-
cidas, fungicidas em geral.
Prefira cosméticos naturais 
ou ao menos sem os com-
ponentes químicos listados.

Suélen Tavares Polachini, secretária das Mulheres Republicanas Rodrigo Fonseca, Técnico do Rio Preto

nossa economia: o agronegócio.
Em tempos de seguidas cri-

ses econômicas, o agronegócio 
tem garantido o saldo positivo 
da nossa balança comercial 
há anos. Em 2021, esse saldo 
superavitário do comércio exte-
rior do agronegócio foi de US$ 
87,76 bilhões. As exportações 
brasileiras do agronegócio so-
maram US$ 100,81 bilhões em 
2020, segundo maior valor da 
série histórica, atrás somente 
de 2018 (US$ 101,17 bilhões). 
Em relação a 2019, houve cres-
cimento de 4,1% nas vendas 
externas do setor.

Um dos principais insumos 
utilizados nesse setor produ-
tivo são os fertilizantes, que 
são responsáveis por fornecer 
nutrientes para as plantas. 
Devido ao grande volume da 
nossa produção, o Brasil ocupa 
a 4ª posição mundial com cerca 
de 8% do consumo global de 
fertilizantes. No entanto, cerca 
de 85% dos fertilizantes utiliza-
dos no Brasil são importados, 
e desse montante, 50% vem de 
Belarus e Rússia.

Com o advento da guerra e 
a ameaça de restrição no forne-
cimento acendeu-se um alerta 
que escancarou a escandalosa 
e inexplicável dependência 
brasileira da importação des-

ses produtos essenciais para a 
atividade agrícola. A vulnera-
bilidade do país num setor tão 
estratégico, até mesmo para a 
nossa segurança alimentar, é 
algo inaceitável e precisa ser 
enfrentada.

Segundo dados da Agência 
Nacional de Mineração, as 
reservas ofi ciais de sais de po-
tássio no Brasil são da ordem 
de 13,03 bilhões de tonela-
das (silvinita e carnalita), das 
quais 64,9% medidas, 24,6% 
indicadas e 10,5% inferidas. 
Essas reservas estão localiza-
das nos Estados de Sergipe 
(Bacia Sedimentar de Sergipe) 
e Amazonas (Bacia Sedimentar 
do Amazonas-Solimões).

Todo esse potencial ainda 
não foi devidamente explorado 
pela falta de visão estratégica 
dos governos brasileiros, o que 
atrasou investimentos para 
desenvolver a tecnologia neces-
sária na extração do produto, 
que em alguns locais está a 2 
quilômetros de profundidade. 
Por outro lado, há também o 
engessamento da atividade 
por conta de restrições legais, 
sobretudo na Amazônia, onde 
há, por exemplo, a necessidade 
de consulta a povos indígenas 
afetados pela exploração.

Ainda que com atraso, o 

melhorar o site da fundação 
para realizar um EAD efi ciente, 
produzir conteúdos de quali-
dade, comprar computadores, 
além de materiais e subsídios 
necessários para que aconteça 
uma boa formação.

São investimentos que de-
vem ser bem empregados para 
que aconteçam mudanças sig-
nifi cativas em nosso país.

Gastos e prestação de con-
tas

E como saber se a verba 
pública foi destinada para 
formação de líderes políticos? 
Ainda falta esse acesso para a 
que a sociedade civil faça sua 
cobraça. Entretanto, todo o 
investimento é justifi cado!

Uma vez ao ano, as funda-
ções precisam prestar contas 
por meio de relatórios, balan-
cetes e comprovantes, que de-
vem ser registrados no SICAP, 
um sistema de gerenciamento 
e contabilidade de contas pú-
blicas, e enviados ao Ministério 
Público. Posteriormente, esses 
mesmos documentos são apre-
sentados ao partido político, 
que prestam contas ao TSE 
(Tribunal Superior Eleitoral).

Ainda, as fundações são 
obrigadas a realizar uma audi-
toria externa e colocar o laudo 

junto à prestação de contas, 
que também é encaminhado 
aos órgãos citados acima.

Esse processo é efi caz, uma 
vez que qualquer tipo de falha 
na apresentação dos docu-
mentos, como falta de dados 
de comprovação, a suspeita 
de algum desvio, é aberta uma 
diligência que pode obrigar a 
devolver o dinheiro usado aos 
cofres públicos.

Transparência sempre
Falei no começo sobre a má 

fama do nosso país quando o 
assunto é dinheiro público e 
quero terminar dizendo que é 
possível empregar essa verba 
para o bem do Brasil e de ma-
neira transparente.

Esse é um comprometi-
mento que todas as fundações 
partidárias devem ter com 
os brasileiros. Se queremos 
mudar o país, apostando em 
formações políticas que tra-
gam bons líderes, também 
devemos empregar o recurso 
público de maneira adequada 
e isso é possível.

Usar verba com transpa-
rência é um dever!

*Maria Izabel é direto-
ra fi nanceira da Fundação 
1° de Maio 

Brasil busca viabilizar medidas 
que poderão reverter esse qua-
dro nos próximos anos. Nesse 
sentido, o Governo Federal 
lançou o Plano Nacional de 
Fertilizantes, que tem o obje-
tivo de readequar o equilíbrio 
entre a produção nacional e 
a importação ao atender sua 
crescente demanda por pro-
dutos e tecnologias de fertili-
zantes. Pretende-se diminuir 
a dependência de importações, 
até 2050, de 85% para 45%, 
portanto, uma estratégia de 
longo prazo. E enquanto essa 
autonomia não chega, a busca 
por alternativas a curto e médio 
prazo também é importante, 
como a ampliação de exporta-
ções de fertilizantes de outros 
fornecedores, como o Canadá, 
cujas tratativas nesse sentido 
foram anunciadas recentemen-
te pela ministra da Agricultura, 
Tereza Cristina.

Pena que tenha sido preciso 
eclodir uma guerra para que 
houvesse esse despertamento. 
Como brasileiros, esperamos 
que não se perca mais essa 
oportunidade de tirar o país do 
atraso e da inefi ciência. A vul-
nerabilidade do país num setor 
tão estratégico, até mesmo para 
a nossa segurança alimentar, é 
algo inaceitável e precisa ser 
enfrentada. Afi nal, é na crise 
que surgem as oportunidades!

Ismael Almeida, con-
sultor Político e especia-
lista da Fundação da Liber-
dade Econômica. 

Cortina de Ferro que optaram 
pela infl uência europeia, esca-
pando da ascendência russa 
-- a prova inequívoca que a 
construção do concerto euro-
peu se tornou um êxito.

Com as economias entre-
laçadas, livre circulação de 
pessoas e intercâmbios na área 
de educação, o bloco se fi rmou 
como elemento integrador 
entre as diversas nações, que 
passaram a se unir também 
por laços familiares, avanços 
na área de pesquisa e trocas 
culturais. As economias pas-
saram a conversar na mesma 
medida que outros elementos 
passaram a se unir e a união 
monetária se consolidou.

Neste sentido é que enten-
do que a ampliação do bloco 
poderia ter levado estabilidade 
para a Ucrânia antes das ações 
violentas da Rússia que violam 
sua soberania. A entrada na 
OTAN seria uma blindagem 
militar para uma realidade 
econômica pujante, algo que 
certamente teria ampliado 
a percepção de um número 
cada vez maior de ucranianos, 
especialmente em Luhansk e 
Donetsk, que viveram sob do-
mínio indireto de Moscou nos 
últimos anos.

Certamente a alma da Eu-
ropa é a maior construção do 
pós-guerra, um movimento 
que aos poucos criou harmonia 
entre diversas nações e países 
que durante muito tempo vi-
veram em conflito. Estender 
esta obra talvez seja o melhor 
caminho para evitar outras 
guerras no futuro. O confl ito 
na Ucrânia, que pode trans-
bordar para os domínios da 
União Europeia e da OTAN é o 
melhor exemplo disso. O bloco 
europeu mostrou ao longo de 
décadas que é possível encon-
trar convergência mesmo entre 
culturas diferentes e visões úni-
cas como forma de preservar a 
liberdade e a democracia.

           Para o nosso líder e presiden-
te nacional, Marcos Pereira, a mu-
lher na política é necessária. Aqui 
não somos cota. E com o apoio 
dele formamos um movimento 
que trabalha continuamente para 
alcançar ainda mais mulheres

          Infelizmente deixamos a cor-
da esticar de mais, porém fazer um 
jogo assim é melhor do que jogar 
para não cair. Tivemos jogos em 
que desperdiçamos muitas chan-
ces de gol e em outros que vacila-
mos e levamos os gols no fim.
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Política Economia
 A bolsa de valores  fechou com leves 
ganhos, próxima da estabilidade. O 
dólar comercial encerrou a R$ 4,747

Parcelamento
Os micro e pequenos empresários e os 
microempreendedores individuais terão até 
29 de abril para aderirem ao parcelamento 

O movimento feminino 
Mulheres Republicanas, de 
São José do Rio Preto, realiza 
neste sábado (26), às 15h, na 
sede do partido, encontro mu-
nicipal em comemoração ao 
Dia Internacional da Mulher.

Além de comemorar a data, 
o encontro abordará assuntos 
importantes que destacam o 
papel da mulher na sociedade, 
entre eles, a inserção na políti-
ca com o tema “Mulheres que 
Constroem”. 

Para a secretária das Mu-
lheres Republicanas, Suélen 
Tavares Polachini, o partido 
tem muitas razões para co-

Movimento Mulheres Republicanas 
realiza encontro neste sábado

RIO PRETO

memorar. “Temos hoje uma  
liderança feminina política 
muito forte que é a Coronel 
Helena, que teve mais de 55 
mil votos na última eleição 
para prefeitura de Rio Preto, 
uma mulher incrível que já 
ocupou a posição mais alta 
da Polícia Militar, ao chefi ar a 
Casa Militar do Estado de São 
Paulo. Na Câmara temos uma 
vereadora de terceiro mandato 
consecutivo, Karina Caroline, 
a mulher mais bem votada ao 
Legislativo na última eleição. 
Tivemos uma chapa repleta de 
candidatas maravilhosas que 
elevaram o nome do partido e 
temos um grupo de mulheres 
fortes e talentosas de vários 

setores da sociedade”, afi rma. 
A secretária afirma que 

o Republicanos considera a 
participação da mulher na 
política um dos pilares da 
democracia e o caminho para 
uma sociedade mais justa e 
democrática. “Para o nosso 
líder e presidente nacional, 
Marcos Pereira, a mulher na 
política é necessária. Aqui não 
somos cota. E com o apoio dele 
formamos um movimento que 
trabalha continuamente para 
alcançar ainda mais mulheres 
que queiram fazer a diferença 
e servir através da política”, 
disse Suélen. 

O evento contará com a 
presença da coronel Helena 

Para a secretária do 
Mulheres Republicanas, 
Suélen Tavares Polachi-
ni, o partido tem muitas 
razões para comemorar

Movimento Mulheres Republicanas realiza encontro neste sábado em Rio Preto
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redacao@dhoje.com.br

VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Bolsonaro 
assina MP 
que regula 
home office

O presidente da Re-
pública, Jair Bolsonaro, 
assinou nesta sexta-feira 
(25) a medida provisória 
(MP) que regulamenta as 
regras para o trabalho em 
home offi ce, também cha-
mado de trabalho remoto 
ou teletrabalho. 

Medidas provisórias 
têm força de lei assim que 
publicadas no “Diário Ofi -
cial da União”. No entanto, 
precisam ser aprovadas 
pelo Congresso Nacional 
para se tornar leis em defi -
nitivo. A MP ainda não foi 
publicada. 

O objetivo é ajustar a 
legislação às necessidades 
dessa forma de trabalho, 
que ganhou força durante 
a pandemia devido à neces-
sidade de distanciamento 
social. 

Entre as mudanças no 
trabalho remoto está a 
possibilidade de adoção 
do modelo híbrido (alter-
nância entre o home offi ce 
e trabalho presencial) e a 
contratação com controle 
de jornada ou por produ-
ção. 

Reis, pré-candidata a deputada 
estadual pela sigla. Ela contará 
um pouquinho sobre a sua 
história e discorrerá também 
sobre políticas públicas em 
favor da mulher, em todas as 
áreas. 

Segundo Jackelliny Lima, 
secretária regional do Mulhe-
res Republicanas, o movimen-
to é formado por mulheres de 
todos os setores da sociedade 
e busca aumentar a partici-
pação feminina na política, 
bem como no número de can-
didatas a cargos eletivos. Às 
interessadas, a sede do Repu-
blicanos fi ca na rua Campos 
Salles, 1800, na Boa Vista, 
em São José do Rio Preto.

DECIDE STJ

O proprietário do veículo 
que levou a multa tem direito a 
apresentar o condutor respon-
sável pela infração ainda que 
fora do prazo. 

Com esse entendimento, a 
1ª Seção do Superior Tribunal 
de Justiça deu provimento ao 
pedido de uniformização de 
interpretação de lei (PUIL) no 
âmbito das turmas recursais dos 
juizados especiais da Fazenda 
Pública. 

A ação foi ajuizada pelo 
proprietário de um veículo que 
perdeu o prazo para transferir 
a pontuação imposta por multa 
para a carteira de habilitação 
do condutor, no momento da 
infração. Segundo o CTB, esse 
prazo é de 30 dias, contado da 
notifi cação da autuação. 

A 2ª Turma Recursal da 
Fazenda Pública do Tribunal de 

Justiça do Estado de São Paulo 
entendeu que, perdido o prazo, 
não caberia fazer esse mesmo 
pedido via ação judicial. 

A posição contrariou a for-
ma como o tema é decidido em 
outras turmas recursais – 1ª 
Turma Recursal Mista do Mato 
Grosso do Sul, colégio recursal 
de Minas Gerais e 2ª Turma 
Recursal do Rio Grande do Sul. 
Com isso, tornou-se cabível o 
PUIL. 

Relator, o ministro Francisco 
Falcão aplicou a jurisprudência 
pacífi ca do STJ no sentido de 
que o prazo do CTB atrai pre-
clusão administrativa, sendo 
cabível a ação para discutir a 
apresentação do condutor res-
ponsável pela infração. 

Com isso, o processo volta 
para a 2ª Turma Recursal da 
Fazenda Pública do Tribunal de 
Justiça do Estado de São Paulo, 
para que dê sequência ao julga-
mento.

Multa de trânsito pode ser 
questionada na Justiça

Concursados comemoram a posse das tão esperagas vagas  

Da REDAÇÃO

O Tribunal de Justiça de 
São Paulo negou ação movida 
pelo Bar Vila Dionísio contra 
a Prefeitura de Rio Preto em 
função de autuações e multas 
recebidas durante o período 
da pandemia em que decre-
tos municipais disciplinaram 
horários de funcionamentos 
dos estabelecimentos comer-
ciais da cidade. 

O acórdão
Consta no acórdão publi-

cado pelo TJ que o estabele-

cimento foi “autuado duas 
vezes, sob o fundamento de 
que estava exercendo suas 
atividades além do horá-
rio permitido pelas normas 
editadas para o combate do 

TJ mantém multas aplicadas contra 
bar de Rio Preto durante a pandemia
Autuações da equipe 
da vigilância sanitária 
ocorreram nos dias 15 e 
27 de janeiro de 2021

Raphael FERRARI
redacao@dhoje.com.br

novo coronavírus”. Na ação 
o bar se defende afirman-
do que “prestava serviços 
exclusivos de “delivery” e 
“drive-thru”, sem público no 
local. Ato administrativo que 
não se mostra ilegal e que 
se reveste de presunção de 
legitimidade, a qual não foi 
elidida”. 

Além do horário

As autuações por parte da 
equipe da vigilância sanitária 
ocorreram nos dias 15 e 27 
de janeiro de 2021, e foram 
emitidas em descumprimen-
to ao horário permitido que 
impedia o funcionamento 
após as 20 horas. O decreto 
da época afi rmava que “Bares 
e outros estabelecimentos 
especializados em servir 
bebidas, com entretenimen-

Encontro aborda-
rá assuntos que 
destacam o pa-
pel da mulher na 
sociedade, entre 
eles, a inserção 
na política

to” têm “Funcionamento 
permitido: durante 8 (oito) 
horas diária, divididas ao 
longo do dia a critério de 
cada estabelecimento (entre 
6h00min e 20h00min). Proi-
bido atendimento presencial 
ao público”. 

Desembargador
O desembargador e re-

lator do caso Aroldo Viotti 

APÓS 

20h
NA DECISÃO  consta 
que o pub foi flagrado 
duas vezes além do 
horário permitido para 
estipulado no decreto

TJ mantém multas aplicadas pela prefeitura de Rio Preto a bar  durante a pandemia; infração foi atender após horário permitido

afirmou na decisão que o 
estabelecimento avançou no 
horário previsto por decreto 
“uma vez que funcionava em 
horário posterior as 22 horas. 
Deve prevalecer, portanto, a 
presunção de legalidade, ve-
racidade e legitimidade dos 
atos administrativos questio-
nados, uma vez que aludida 
presunção não foi elidida no 
caso dos autos”.

Divulgação

Divulgação
Divulgação

Divulgação

Divulgação
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CIDADES Vacinação  em Monte
Monte Aprazível inicia vacinação contra 
a gripe em idosos a partir de domingo no 
Posto Central das 7h30 às 13h30

Páscoa mais salgada
Pesquisa realizada pela Associação Pau-
lista de Supermercados revelou que os 
ovos de páscoa estão 40% mais caros

A PARTIR DE AMANHÃ

Vacinação contra a gripe será 
realizada na Swift e UBSs
A Vacinação contra a Gripe foi 
antecipada no estado de São 
Paulo, com início agendado 
para este domingo (27). Em 
Rio Preto, as doses estarão dis-
poníveis neste dia para todos 
os idosos de 80 anos ou mais, 
na Swift, das 8h às 18h, e em 17 
UBS, das 8h às 12h. A partir de 
segunda-feira (28), a vacinação 
contra gripe segue na Swift, das 
8h às 18h, e também em todas 
as 28 unidades básicas de saú-
de do município, das 7h30 às 
16h30. 
Na primeira etapa da Campa-
nha, estão incluídos apenas os 
idosos de 80 anos ou mais. 
A programação segue partir de 
4/4 para idosos de 60 a 79 anos 

e trabalhadores da saúde; a par-
tir de 2/5 crianças de 6 meses a 
menores de cinco anos; gestan-
tes e puérperas; a partir de 9/5: 
povos indígenas, professores, 
pessoas com defi ciências e co-
morbidades e a partir de 16/5 
serão caminhoneiros, traba-
lhadores do transporte coletivo 
rodoviário, urbano, portuários, 
funcionários do sistema pri-
sional e população privada de 
liberdade. 
As UBSs que estarão vacinando 
neste domingo são: Anchieta, 
Eldorado, Estoril, Engenheiro 
Schmitt, Gonzaga de Campos, 
Jardim Gabriela, Jaguaré, Le-
aldade e Amizade, Luz da Es-
perança, Maria Lúcia, Parque 

Industrial, Rio Preto I, São De-
ocleciano, Santo Antonio, Solo 
Sagrado, Talhado e Vetorazzo.

      Covid
Para a próxima semana, a Swift 
permanece aberta durante a 
semana, das 8h às 18h, para 
vacinação contra a Covid-19 de 
adolescentes (12 anos ou mais), 
adultos e idosos. No local, estão 
sendo aplicadas D1, D2, D3 e D4.
Nas 28 UBS de Rio Preto, a 
vacinação contra Covid conti-
nua de segunda a sexta-feira, 
das 7h30 às 15h, para todos os 
públicos incluídos na campa-
nha: crianças (a partir de cinco 
anos), adolescentes, adultos e 
idosos. 

A Pesquisa de Investimen-
tos Anunciados no Estado de 
São Paulo – Piesp, elaborada 
pela Fundação Seade (Sistema 
Estadual de Análise de Dados e 
Estatísticas) identifi cou o mon-
tante de R$ 196.480.000,00 
em investimentos anunciados 
pela iniciativa privada em São 
José do Rio Preto no ano pas-
sado. O número é o 4º maior 
dos últimos 10 anos, fi cando 
atrás apenas de 2012 (R$ 
761,2 milhões), 2014 (R$ 711,4 
milhões) e 2020 (R$ 197,3 

milhões). 
Segundo o Seade, a saúde 

e a educação predominaram 
nos investimentos na cidade. O 
Benefi cência Portuguesa apa-
rece com o maior investimento 
com cerca de R$ 100 milhões. 
Segundo o hospital, uma parte 
do montante será utilizado 
para a construção de uma nova 
unidade na avenida Juscelino 
Kubistchek de Oliveira, com 
entrega prevista para 2023. 

Pesquisa indica R$ 196 mi investidos 
pela iniciativa privada em 2021

EM RIO PRETO

Em 2022 os investimen-
tos da iniciativa priva-
da no município devem 
continuar acelerados.

Vinicius LIMA
redacao@dhoje.com.br

Aluna leva 
martelo à escola 
para agredir 
professora

Os demais investimentos não 
foram revelados. 

Na sequência da lista apa-
rece a escola Sesi com o mon-
tante de R$ 48 milhões, que 
abriu uma nova escola no fi nal 
do ano passado. O local conta 
com 27 salas de aula, dois 
laboratórios de informática, 
biblioteca com acervo atuali-
zado, laboratório de Ciência e 
Tecnologia, um laboratório de 
Química e Biologia e labora-
tório de Física. Com um total 
de 1.152 alunos, sendo 834 no 
Ensino Fundamental e 199 no 

Ensino Médio, a escola ainda 
conta com 119 estudantes na 
Educação Infantil, que foi im-

Uma professora, de 43 
anos, acionou a Polícia 
Militar após descobrir que 
uma aluna, de 16 anos, 
havia levado um martelo 
na aula para agredi-la. 

Polícia
O caso aconteceu na 

manhã da última quarta-
-feira, 23, na Escola Mu-
nicipal Maestro Antônio 
Amato, em Potirendaba. 

Conselho Tutelar
A escola acionou o 

Conselho Tutelar e a mãe 
da adolescente, e na pre-
sença das autoridades, foi 
tirado o objeto de dentro 
da mochila da estudante. 

A ocorrência foi re-
g i s t r a d a  n a  d e l e g a -
cia da Polícia Civil e o 
martelo foi apreendido.
C o l a b o r o u  –  S a -
r a h  B E L L I N E 

Na lista também 
aparece a escola 
Sesi com o 
montante de 
R$ 48 milhões 
investidos|

plantada na unidade este ano. 
“Nada é mais importante 

que investir nas pessoas, dar 
conhecimento a elas”, decla-
rou Paulo Skaf em visita a Rio 
Preto em novembro, na época 
como presidente da Fiesp. No 
mesmo dia, ele também anun-
ciou um investimento de R$ 
13,7 milhões para a unidade 
do Senai. 

Em 2022 os investimen-
tos da iniciativa privada no 
município devem continuar 
acelerados. Um exemplo é do 
empresário rio-pretense Rui 

RESULTADOS

4º
MELHOR POSIÇÃO  
dos últimos 10 anos, 
o recorde foi em  2012  
com R$ 761,2 milhões 
em investimentos

Segundo o Seade, a saúde e a educação predominaram nos investimentos ; o Beneficência Portuguesa aparece com cerca de R$ 100 milhões

Duas professoras foram demi-
tidas de uma creche no Jardim 
Urano, em Rio Preto, nesta se-
mana, depois que câmeras de 
segurança da instituição regis-
traram agressões a uma crian-
ça. As profi ssionais também 
foram fl agradas dormindo e 
mexendo no celular. 
A demissão foi por justa causa, 
pois os fatos aconteceram du-
rante o expediente. 
A direção recebeu uma denún-
cia e checou as imagens. Em 
seguida, na segunda-feira, 21, 
as duas profi ssionais foram 
demitidas. 
Em nota, a Secretaria de Edu-
cação de Rio Preto informou 

JARDIM URANO

Creche demite professoras 
por maltratar criança

que repudia toda e qualquer 
forma de violência. “Infor-
mamos ainda que a Educação 
mantém parceria com a OSC 
Centro Social do Estoril, res-
ponsável pela creche Irmã Ju-
lieta”. 
A unidade é supervisionada 
pela Secretaria de Educa-
ção e a diretoria foi orienta-
da com relação ao Estatuto 
da Criança e do Adolescente 
sobre os casos de violência. 
Todas as providências legais 
foram tomadas pela OSC.
O Ministério Público está 
acompanhando o caso e vai 
notifi car o juiz da Infância e 
Juventude.

Secretaria da Educação emitiu nota e diz que acompanha o caso

Idosa perde R$ 1,9 mil em golpe
Uma idosa rio-pretense, 

de 62 anos, esteve na Central 
de Flagrantes, na noite desta 
quinta-feira, 24, para denunciar 
um golpe de estelionato que 
lhe causou um prejuízo de R$ 
1.980,00. 

À polícia, ela disse que re-
cebeu uma mensagem em seu 
aplicativo de WhatsApp de um 

Mãe agride 
fiho de 
5 anos com 
garrafada

Uma mulher será in-
vestigada pela polícia por 
agredir o filho de cinco 
anos com uma garrafa de 
vidro. O caso aconteceu 
no bairro Água Branca 3, 
no município de Araça-
tuba, na tarde da última 
quarta-feira, 23. 

Segundo o boletim de 
ocorrência, a criança apa-
receu chorando e com 
o rosto machucado na 
casa de uma vizinha. Em 
seguida, disse que tinha 
sido agredida pela mãe 
com uma garrafa de vidro. 

A Polícia Militar foi 
acionada e encontrou a 
mãe do menino deitada 
em uma calçada, com si-
nais de embriaguez. 

Ainda segundo o regis-
tro policial, o garoto foi 
atendido no pronto-so-
corro e fi cou sob cuidados 
da avó. 

A  m u l h e r  f o i  e n -
caminhada para a de-
legacia, onde foi ouvi-
da e liberada. Ela será 
investigada pela Polícia 
Civil por abandono de 
incapaz e maus-tratos.
Colaborou – Sarah 
BELLINE 

número desconhecido, mas com 
a foto de perfi l de sua fi lha. 

O golpista pediu dinheiro 
à vítima e ela fez duas transfe-
rências via PIX. Pouco depois 
o marginal solicitou novo de-
pósito e a aposentada desco-
briu que havia sido enganada.
Colaborou – Sarah BELLI-
NE 

Arquivo Dhoje

Lucato, que no início de março 
anunciou que pretende abrir 
duas escolas novas na cidade: 
uma unidade do Colégio Carlos 
Chagas Filho (R$ 14 milhões) 
e uma escola de natação Wave 
(R$ 3,5 milhões).

“Estou muito feliz em am-
pliar o nosso projeto educa-
cional, podendo reafirmar 
a cada dia nossa qualidade 
nos processos educacionais 
para atender às novas de-
mandas, em busca de formar 
alunos para o mundo contem-
porâneo”, declarou Lucato.

Divulgação

Arquivo Dhoje

Arquivo Dhoje

São José do Rio Preto | sábado, 26 de março de 2022

Páscoa mais salgada
Pesquisa realizada pela Associação Pau-
lista de Supermercados revelou que os 
ovos de páscoa estão 40% mais caros

Divulgação

Arquivo Dhoje Cláudio Lahos
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WhatsApp bloqueando
O WhatsApp está bloqueando contas 
que acessarem a versão alternativa do 
aplicativo, o WhatsApp GB

Carnaval em abril
Começam a ser vendidos hoje na bilhe-
teria do Portão 1 do Sambódromo do 
Anhembi os ingressos para o desfile

Já rebaixado para a Segun-
da Divisão do Campeonato 
Paulista, o Olímpia se despede 
da Série A3 neste sábado (26), 
às 15h, contra o Nacional em 
São Paulo. Para o Galo Azul a 
única motivação é não termi-
nar a competição na lanterna, 
posto atualmente ocupado 
pelo próprio Nacional, que 
também foi rebaixado. O alvi-
celeste possui 8 pontos contra 
6 do time da capital. 

Na última rodada, o Olím-
pia perdeu em casa por 2 a 0 
para Votuporanguense. Em 
14 jogos, o time soma apenas 
uma vitória e para duelo con-
tra o Nacional, o técnico Vil-
son Taddei terá uma série de 
desfalques. O zagueiro Luisão, 
o lateral esquerdo Cleidson e o 
atacante Romão, artilheiro do 
time, estão no departamento 
médico se recuperando de 
lesão. 

Por motivo de terceiro car-
tão amarelo, o meio-campista 
Regino e o atacante Felipe 
Fumaça também não estarão 
à disposição. Além disso, o 

ESPORTES

Já rebaixado, Olímpia 
cumpre tabela hoje

Rio Preto joga por vitória e 
combinação de resultados

atacante Titico pegou um 
gancho de dois jogos do STJD 
e terá que cumprir suspensão 
novamente pela expulsão 
contra o Suzano. O meia Jean 
Natal também não joga, pois 
já se desligou do clube. O la-
teral direito Vitinho é dúvida 
e poderá ser substituído por 
Veloso. 

Assim como o Olímpia, o 
Nacional só ganhou um jogo 
na Série A3 e tenta a vitória 
para não terminar o campe-
onato na lanterna. A equipe 
vem de derrota por 1 a 0 contra 
o Desportivo Brasil.

Cinco times entram em 
campo neste sábado (26) bri-
gando pela última vaga do G8 
na Série A3 do Campeonato 
Paulista. O Rio Preto está en-
tre essas equipes e terá uma 
missão extremamente difícil 
para conseguir avançar pela 
segunda fase. O duelo será fora 
de casa contra a Votuporan-
guense, às 15h. 

Para se classifi car o Jacaré 
precisa vencer o CAV por uma 
diferença de no mínimo 4 gols, 

já que igualaria em número 
de pontos e ultrapassaria no 
saldo. Além disso, o esmeral-
dino precisa torcer para que a 
Matonense seja derrotada pelo 
São José e o Bandeirante não 
vença o Sertãozinho. 

A missão fica ainda mais 
difícil considerando que o 
Rio Preto ainda não venceu 
em casa na Série A3 e que em 
nenhum jogo marcou mais de 
dois gols. Para o jogo, o Jacaré 
não poderá contar com o go-
leiro Lúcio e o volante Felipe 
Recife, ambos suspensos pelo 
terceiro cartão amarelo. Já o 
atacante Pedro se desligou do 

clube.  No departamento médi-
co estão o zagueiro Guilherme 
Dias, o volante Viturino e o 
atacante Maycon. 

Técnico
“Infelizmente deixamos a 

corda esticar de mais, porém 
fazer um jogo assim é melhor 
do que jogar para não cair. 
Tivemos jogos em que desper-
diçamos muitas chances de gol 
e em outros que vacilamos e le-
vamos os gols no fi m. Caso isso 
não tivesse ocorrido, talvez a 
gente entraria precisando só de 
uma vitória simples”, afi rmou 
o técnico Rodrigo Fonseca.

Jacaré entra em campo hoje pela última rodada do Paulista Séie A3

Olíompia joga hoje

Vinicius LIMA 
redacao@dhoje.com.br

Vinicius LIMA

Em uma cerimônia carregada 
de emoção ocorreu a inclusão 
dos retratos da assistente so-
cial Eni Fernandes e do edu-
cador e ativista Ivan Reis na 
Galeria Aristides dos Santos, 
da Secretaria da Mulher, Pes-
soa com Defi ciência, Raça e 
Etnia, na manhã desta sexta-
-feira, 25. 
Eni Fernandes, vereadora por 
duas legislaturas, funcionária 
pública e militante de causas 
populares. A homenageada 
contou sua história desde que 
chegou em Rio Preto, suas lu-
tas para erradicar favelas, seu 
empenho em atender associa-
ções de recuperação do ser hu-
mano e outras batalhas. “Eni 
Fernandes não fazia coisas só 
para a comunidade negra. Ela 
fazia pela cidade toda,” disse o 
vereador e presidente da Câ-
mara Municipal Pedro Rober-
to. 

      Eni Fernandes
Eni Fernandes comoveu pela 
sua história de vida, começan-
do com erradicação de favelas, 
salvando cerca de 500 famílias 
das condições sub-humanas 
que viviam. “Eu não me sinto 
eu. Eu me sinto nós. Tudo o 
que sou tem um pouco de cada 
pessoa que me deu a mão, me 
ajudou nos momentos tristes 
da vida e nas ações comunitá-
rias,” afi rmou. 
Como assistente social, traba-

Eni Fernandes e Ivan Reis integram 
galeria Aristides dos Santos

NOVOS INTEGRANTES

lhou na área da saúde, na or-
ganização popular dos favela-
dos, na criação do movimento 
de mulheres, negras/os, coleta 
coletiva, a partir dos catadores 
de recicláveis e outros. 
Em 1985, ingressou no serviço 
público estadual no cargo de 
assistente social, aposentan-
do-se em 2019. Em 1981 coo-
perou na fundação do Partido 
dos Trabalhadores em Rio 
Preto, tornando-se dirigente 
municipal e estadual da legen-
da, por diversas gestões. 
Em 1996, foi eleita vereadora 
pela primeira vez. Em 2000, 
foi eleita a vereadora mais 
votada na história da cidade. 
Em 2002, recebeu o título de 
melhor vereadora da cidade e 
região. Foi considerada uma 
das 100 melhores vereadoras 
do Brasil. 

       Ivan Reis
Ivan Reis discursou com a tô-
nica da alegria, sua marca re-
gistrada, contou sua vida, os 
preconceitos que enfrentou 
na adolescência e as supera-
ções. “Nasci na favela, fui da 
Fundação Casa, fui espancado 
na rua. Não era para eu estar 
aqui hoje, falando com vocês 
e muito menos recebendo ho-
menagem,” disse. Ivan é gra-
duado em Sociologia e Litera-
tura, é educador sociocultural 
na Fundação CASA, escritor, 
poeta, pesquisador de literatu-
ra negra, ativista editorial, foi 
conselheiro no Conselho Afro 
de Rio Preto por 12 anos, sen-
do também vice-presidente.

Eni Fernandes foi vereadora por duas legislatu-
ras, funcionária pública e militante de causas 
populares; Ivan Reis contou sobre sua vida, 
os preconceitos que enfrentou na 
adolescência e as superações 

Eni Fernandes e Ivan Reis na galeria Aristides dos Santos

Da REDAÇÃO
redacao@dhoje.com.br

JBC tem mais espetáculos hoje

O penúltimo dia do Janeiro 
Brasileiro da Comédia de Rio 
Preto é neste sábado (26) e con-
tará com duas apresentações 
de teatro. 

O primeiro, “Sabiás do Ser-
tão”, é apresentado pela Cia 
Cênica de Rio Preto e a apre-
sentação acontecerá no Centro 
Cultural Vasco, a partir das 
18h30. 

O espetáculo “Sabiás do 
Sertão” nasceu de uma pesquisa 
desenvolvida desde o início da 

Companhia e tem como objeti-
vo olhar para as histórias que 
permeiam o ‘povo’. Baseado 
na história de Cascatinha & 
Inhana, Sabiás do Sertão traz 
o circo e o rádio, que foram 
muito presentes na trajetória 
da dupla. 

Expoentes da música caipi-
ra, Cascatinha & Inhana foi a 
primeira dupla sertaneja for-
mada por marido e mulher que, 
em sua trajetória, reverencia 
com primazia a cultura de raiz. 
A duração é de 70 minutos com 
faixa etária livre.

A segunda apresentação é 

da Trupe Lona Preta, de São 
Paulo, com a peça “O Perrengue 
da Lona Preta”, no Teatro Mu-
nicipal Paulo Moura, a partir 
das 20h, também neste sábado 
(26). 

O Perrengue da Lona Preta 
fala sobre o “sagrado” direito à 
propriedade privada, símbolo 
da cultura ofi cial, inspirado na 
tradição circense. Nele os pa-
lhaços Rabiola e Chico Remela 
reconstroem, de forma diverti-
da, os símbolos, pretensamente 
eternos da ordem vigente. 

A duração da peça é de 60 
minutos com faixa etária livre.

TEATRO

Andressa ZAFALON 

Sofrido,
Corinthians 
vence Guarani 
nos pênaltis

O Corinthians avançou 
à semifi nal do Paulisão ao 
derrotar o Guarani nos 
pênaltis após empate no 
tempo normal por 1 a 1, 
em jogo realizado na noite 
desta quinta-feira (24), na 
Neo Química Arena. O Co-
rinthians terá pela frente o 
São Paulo. 

O Corinthians entrou 
em campo pressionando 
o Guarani. No entanto, o 
Corinthians abriu o palcar 
aos 42 minutos.

No segundo tempo, 
o Guarani enfim equili-
brou as ações  e aprovei-
tou o bom momento para 
igualar o marcador. Nas 
cobranças, o Corinthians 
acertou com Fábio Santos, 
Giuliano, Renato Augus-
to, Júnior Moraes, João 
Victor, Fagner e Adson. O 
Guarani marcou com Gio-
vanni Augusto, Maurício 
Kozlinski, Lucas Venuto, 
Lucão do Break, Bruno 
Silva e Ronald. Madison 
bateu o último, mas Cássio 
defendeu.

Interfacu Colors 
terá Pocah e 
mais sete 
atrações hoje

Pocah, G15, DJ Piu, 
Mc Don Juan, JottaPê, 
Rahd, Larissa Lawn e 
Gabi Cavallin vão desfi lar 
sucessos no palco princi-
pal da festa temática mais 
esperada deste mês. Em 
sua 1ª edição, o Interfacu 
Colors acontecerá hoje no 
Recinto de Exposições Al-
berto Bertelli Lucatto, em 
Rio Preto, e deve atrair 7 
mil pessoas, segundo a Al-
deia Sonora, empresa es-
pecializada na realização 
de eventos universitários. 

Além dos shows e da 
moderna infraestrutura, 
um destaque importante 
do Interfacu Colors, que 
terá mais de 60 atléticas 
participantes, são as chu-
vas programadas de Zim, 
um pó a base de amido 
colorido e testado der-
matologicamente que se 
tornou febre entre jovens 
e adultos. 

Com 15 anos de estra-
da no setor de entreteni-
mento, os empresários 
Marcus Lyra e Fausto Mi-
lani também reservaram 
um open bar completo 
para a festa. 

Os ingressos para a fes-
ta podem ser adquiridos 
com os comissários cre-
denciados ou pelo portal 
Ingresso Live (igressolive.
com.br). Informações pelo 
telefone (17) 98825-2615. 

Pocah
Um dos nomes de 

maior destaque do funk 
brasileiro contemporâ-
neo, Pocah tem 30 milhões 
de seguidores nas redes 
sociais e é um fenômeno 
nas plataformas digitais. 
Em dez anos de carreira 
já acumulou números 
superlativos e inúmeros 
hits como ‘Nem On Nem 
Off’ e ‘Não Sou Obrigada’.

Divulgação

Muller Merlotto Silva

Divulgação

SMCS



| A7DHOJE INTERIOR
São José do Rio Preto | sábado, 26 de março de 2022

 
 
 

Página 1 de 1 
 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO – SP 

EXTRATO DE ADITIVO 
PROCESSO Nº 17/2022 
ADITIVO CONTRATUAL Nº 05/2022 
TERCEIRO ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 02/2019 
CONTRATADA: LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA EPP. 
OBJETO: Prorroga por 12 (doze) meses o prazo e reajusta o valor do Contrato nº 
02/2019, que tem como objeto a divulgação, publicação e gerenciamento do 
compêndio dos atos oficiais, de efeito externo, do Município supra descrito (Lei 
Orgânica, Leis Complementares, Leis Ordinárias, Decretos Legislativos, Decretos 
Regulamentadores e Resoluções) por este fornecidos, dispostos no site 
LeisMunicipais.com.br com link direcionado à página eletrônica da Câmara, em  menu 
específico denominado “LEIS MUNICIPAIS”, cuja URL de conexão será fornecida pela 
CONTRATADA ao setor técnico da CONTRATANTE. Valor Global: R$ 10.922,59 (dez 
mil, novecentos e vinte e dois reais e cinquenta e nove centavos).Vigência do aditivo: 
01 de abril de 2022 a 31 de março de 2023.Data da assinatura do Aditivo: 15 de março 
de 2020.Recursos orçamentários nº 3390.40 – Serviços de Tecnologia da Informação 
e Comunicação – Pessoa Jurídica. Base Legal: artigo 57, IV, da Lei 8.666/93. São 
José do Rio Preto, 23 de março de 2022.Ver. PEDRO ROBERTO GOMES - 
Presidente da Câmara Municipal de São José do Rio Preto. 
 
 
 

Prefeitura do Município de Tanabi. Pregão Presencial n° 09/2022. 
Objeto: Registro de preços objetivando a locação de caçamba para 
a retirada de entulhos, resíduos inertes e resíduos de construção ci-
vil, incluindo serviços de colocação e retirada, por meio de caminhão 
poli guindaste, mão de obra e descarte/destinação final em aterro 
licenciado por órgão ambientalmente correto, em diversos locais no 
município de Tanabi, Estado de São Paulo, pelo prazo de 12 (doze) 
meses, de acordo com as especificações e quantitativos estimados 
nos anexos do presente edital, ficando designada para o dia 07 de 
abril de 2022, as 09h15min, à sessão de entrega, credenciamento e 
abertura dos envelopes proposta. O edital completo poderá ser obtido 
na Prefeitura do Município 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, 25 de março de 2022. João Paulo da 
Silveira. Pregoeiro. Norair Cassiano da Silveira. Prefeito do Município.

EDITAIS DE PROCLAMAS– Silvio Augusto Pellegrini de Oliveira, Ofi-
cial do 3º Cartório de Registro Civil Pessoas Naturais de São José Rio 
Preto, SP, faz saber que pretendem casar, apresentando os documen-
tos exigidos pelo art. 1525 do Cód. Civil, os pretendentes:
1. GUSTAVO RODOLFO DE CASTRO PERFEITO e ELIANE 
NORCINI, ELE filho de VICENTE DONIZETI PERFEITO e de MARIA 
APARECIDA DE CASTRO PERFEITO e sendo ELA residente e domi-
ciliada no 2º subdistrito desta cidade, filha de CELESTINO NORCINI e 
de MARLENE DOS SANTOS;
2. FLÁVIO RENATO MACHADO e LARA DA SILVA DOS SAN-
TOS, sendo ELE filho de CLÓVIS RENATO MACHADO e de CLEIDE 
IZABEL NUNES MACHADO e ELA filha de SÉRGIO ROSA DOS 
SANTOS e de JULIANA DA SILVA DOS SANTOS;
3. VINICIUS FERNANDES CARIDÁ e JERUSA MENEGAL-
DO SILVA, sendo ELE filho de VITOR CARIDÁ e de ROSIMEIRE 
FERNANDES CARIDÁ e ELA filha de JOÃO ALVES DA SILVA e de 
VALQUIRIA APARECIDA MENEGALDO DA SILVA;
4. ANDRÉ ANDRADE LOURENÇO e IVANILDE GONÇAL-
VES DE MATOS, sendo ELE filho de JOÃO PEREIRA LOURENÇO e 
ROSANE MARIA ANDRADE LOURENÇO e ELA filha de TEODORO 
FERREIRA DE MATOS e de TERESINHA GONÇALVES DE MATOS;
5. JOSÉ RENATO MACIEL e GISELE PATRÍCIA TANZI, sendo 
ELE filho de JOSÉ ROBERTO MACIEL e de MARIA LÚCIA MATIUSSI 
MACIEL e ELA filha de VANDERLEI TANZI e de ANDREIA PERPÉTUA 
PERINI TANZI;
6. RODRIGO DE OLIVEIRA FERRANTE e FABIELEN MAZA-
RO DA SILVA, sendo ELE filho de OLICIO FERRANTE e de DIRCE 
DE OLIVEIRA FERRANTE e ELA filha de JOSÉ OLIVEIRA DA SILVA e 
de MARLENE APARECIDA MAZARO DA SILVA; brasileiros, residentes 
neste 3º subdistrito. Se alguém souber de algum impedimento, opo-
nha-o em Cartório (R. São Paulo, 2200 – Tel: 3202-9090). 11/03/2022.

EDITAIS DE PROCLAMAS
1º REGISTRO CIVIL DA COMAR-

CA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
Rua Tiradentes nº 3355, Centro. 

Tel: (17)3214-5330

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

THIAGO SIMÕES BRAGA e 
NATALIA CRISTINA CALIXTO 
DA COSTA. Ele, de naciona-
lidade brasileira, comerciante, 
solteiro, nascido em Santos, SP, 
no dia 23 de março de 1984, 
filho de JOÃO BRAGA FILHO 
e de NEIDE SIMÕES BRAGA. 
Ela, de nacionalidade brasileira, 
professora, divorciada, nascida 
em São José do Rio Preto, SP, 
no dia 04 de junho de 1985, 
filha de BENEDITO BATISTA 
DA COSTA e de CREUZA DAS 
NEVES CALIXTO DA COSTA.

Assim, lavra-se o presente edi-
tal de proclamas para que seja 
afixado neste 1º Registro Civil 
em lugar de costume e publica-
do pela imprensa local.  
Se alguém souber de impedi-
mento, oponha-o na forma da 
lei.
São José do Rio Preto, 25 de 
março de 2022.
David Yamaji Valença, Oficial.

VIVÁ AGRI-ASSETS S/A 

CNPJ/MF nº 28.858.858/0001-00 – NIRE 35.300.509.544 

Convocação – Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária 

 

A Presidência do CAD (Conselho de Administração) da VIVÁ AGRI-ASSETS S/A, Companhia 
de capital fechado, CNPJ/MF 28.858.858/0001-00, NIRE 35.300.509.544, exercida por 
MAURÍCIO BELLODI, CPF/MF 083.441.568-23, RG 15.641.669-4 SSP/SP, nas atribuições que 
lhe são conferidas pelo Estatuto Social em vigor da Companha e conforme a legislação pátria, 
especificamente o art. 121, Parágrafo Único, da Lei 6.404/76, Lei 14.030/2020 e Instrução 
Normativa 79 do DREI, convoca todos os acionistas para Assembleia Geral Ordinária e 
Assembleia Geral Extraordinária, a serem realizadas cumulativamente no dia 29 de Abril de 
2021, às 9h00, em terceira convocação, na forma digital, sendo que a participação virtual e o 
voto poderão se dar mediante acesso ao aplicativo Zoom, dando-se na respectiva instalação: I – 
da Assembleia Geral Ordinária, com a presença de acionistas que representem no mínimo ¼ 
do capital social com direito a voto, com a Ordem do Dia: a) tomar as contas dos 
administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras de 2021; b) deliberar 
sobre a destinação do resultado do exercício de 2021, e; c) apreciação de indicações de 
membros do Conselho de Administração e respectivas nomeações, com fixação de prazos de 
mandatos e remunerações; II – da Assembleia Geral Extraordinária, com a presença de 
acionistas que representem no mínimo ¼ do capital social, com a Ordem do Dia: a) apreciação e 
votação do orçamento de 2022; b) fixação do limite de endividamento; c) .Aumento de Capital 
através da emissão de novas ações, e; d) Admissão de novo sócio. O link e respectiva senha 
para acesso ao aplicativo Zoom serão disponibilizados previamente aos acionistas, que poderão 
participar e votar diretamente por si ou mediante procuração outorgada nos termos do art. 126, § 
1º, da Lei 6.404/76. São José do Rio Preto (SP), 26/03/2022. MAURÍCIO BELLODI – Presidente 
do Conselho de Administração. 

 

GOVERNO DE MONTE APRAZÍVEL-SP 
AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL: 22/2022 
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 26/2022 
OBJETO: Contratação de empresa especializada para fornecimento de internet fibra 
óptica. 
Data da realização da Sessão Pública: 18/04/2022 
Horário: 09h30min. 

Local da Abertura dos envelopes: Prefeitura de Monte Aprazível - Setor 
Municipal de Licitação, localizado na Praça São João, 117, Centro. 
O edital na integra deverá ser acessado através do site 
www.monteaprazivel.sp.gov.br 
Fundamentação legal: Leis Federais: 8.666/93 e 10.520/02. 
Monte Aprazível, 24 de março de 2022. 
Marcio Luiz Miguel – Prefeito Municipal. 
Diego Santos Rossini – Pregoeiro Oficial. 
 

 

GOVERNO DE MONTE APRAZÍVEL-SP 
AVISO DE LICITAÇÃO 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA: 03/2022 
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 27/2022 
OBJETO: Contratação de empresa para realização de reforma do Anfiteatro “Octávio 
Peresi”. 
Data da realização da Sessão Pública: 03/05/2022 
Horário: 09h30min. 

Local da Abertura dos envelopes: Prefeitura de Monte Aprazível - Setor 
Municipal de Licitação, localizado na Praça São João, 117, Centro. 
O edital na integra deverá ser acessado através do site 
www.monteaprazivel.sp.gov.br 
Fundamentação legal: Lei Federal: 8.666/93. 
Monte Aprazível, 24 de março de 2022. 
Marcio Luiz Miguel – Prefeito Municipal. 
Diego Santos Rossini – Presidente da COMUL. 
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Na próxima sexta-feira, dia 
01º de abril acontece a entre-
ga ofi cial da pauta de reivin-
dicações dos trabalhadores do 
setor sucroalcooleiro na sede 
do Sindalquim (Sindicato dos 
Trabalhadores nas Indústrias 
da Fabricação do Álcool, Quí-
micas e Farmacêuticas). 
Segundo João Pedro Alves Fi-
lho, presidente do sindicato, a 
pauta foi aprovada pelos tra-
balhadores nas assembleias

 que aconteceram nas 15 usi-
nas entre os dias 7 a 18 de 
março. 
O percentual de aprovação va-
riou de 73,62% a 94,31%, sen-
do que os percentuais foram 
os seguintes por grupo econô-
mico e unidade: 73,62% Ma-
losso Itajobi, 74,89% Colom-
bo I, II e III, 76,96% Moreno 
I e II, 77,71% Itajobi Elisiário, 
82,01% Tiete I e II, 83,23% 
Nardini, 88,14% Cofco I e II, 
91,97% Alcoeste, 92,21% Tere-
os Tanabi e 94,31% BP Bunge. 

Pauta do Etanol 2022 
vai ser entregue dia 01º

CAMPANHA SALARIAL 

Pauta será entregue 
na sede do Sindalquim 
em Rio Preto às 10h00

PARTICIPAÇÃO 

3.175 VOTOS
ASSEMBLEIAS 
As assembleias aconte-
ceram do dia 7 ao dia 18 
de março, as mesmas 
aconteceram em 15 usinas 

Ao todo 3.175 trabalhadores 
participaram das assembleias, 
sendo que a pauta aprova-
da pede a reposição do INPC 
(Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor) que deve fi car 
em torno de 11% e mais 2% de 
ganho real, além da manuten-
ção de todas as cláusulas so-
ciais e melhorias individuais 
do Tíquete Alimentação.
Na entrega da pauta irão es-
tar presentes o presidente e 
secretário geral da Fequimfar 

(Federação dos Químicos do 
Estado de São Paulo), Sérgio 
Luiz Leite e Edson Dias Bica-
lho respectivamente e o ge-
rente regional do Trabalho em 
Rio Preto, Luiz Adriano.
Farmacêutico - As negocia-
ções do setor Farmacêutico 
teve sua primeira rodada no 
dia 18 de março, na sede do 
sindicato patronal que con-
tou com a participação da Fe-
quimfar (Federação dos Quí-
micos do Estado de São Paulo) 

/ Força Sindical e Fetquim/
CUT.
A proposta apresentada foi a 
reposição da infl ação do perí-
odo e a manutenção das cláu-
sulas sociais por dois anos. O 
reajuste seria de quase 11% já 
que o INPC estimado para o 
período é de 10,84% – o per-
centual vale também para a 
PLR (Participação nos Lucros 
e Resultados). 
A data base da categoria é o 
dia 01º de abril. 

ESPAÇO DE LAZER 

Frentistas têm espaços de 
lazer no litoral paulista

O Sindicato dos Frentis-
tas tem três espaços de lazer 
para a categoria no litoral 
paulista, uma casa na cidade 
de Itanhaém e dois aparta-
mentos em Mongaguá.

As reservas são feitas 
exclusivamente por telefone 
para atender toda a base 
territorial do sindicato.

Todo o dia 1º de cada 
mês abre-se reservas para 
dois meses posteriores – 
exemplo – a partir da pró-
xima sexta-feira, dia 1º de 

abril as reservas estão aber-
tas para agendar a viagem 
para o mês de junho.

Para mais informações 
e reservas o trabalhador 
deve ligar no sindicato no 
telefone: (17) 3219-9400.

Interior – outra opção 
de lazer para os frentistas é o 
Rancho de Pesca no municí-
pio de Cardoso – para fazer 
as reservas o trabalhador 
pode ligar para fazer as re-
servas sempre no dia 1º de 
cada mês.

GLAMOUR. Bolsas da marca  chinesa Xaiomi são um dos intens mais procurados do mundo faxion

Sérgio SAMPAIO
amaralsampaio@hotmail.com.br

Sindhoteleiros
Faltam apenas alguns 

detalhes para a fi nalização 
da Cozinha que vai abrigar 
cursos de qualificação e 
requalifi cação para os tra-
balhadores representados 
pelo Sindhoteleiros (Sindi-
cato dos Trabalhadores no 
Comércio Hoteleiro, Bares, 
Restaurantes e Similares) 
de Rio Preto e Região.  O 
espaço fi ca em uma parte do 
antigo clube social e os cur-
sos deve começar em maio.

Vagas empregos
O Balcão de Empregos 

Itinerante estará no CRAS 
do Solo Sagrado na próxi-
ma quarta-feira, dia 30. O 
atendimento é das 9h30 às 
16h00.

Além do cadastramento, 
impressão de currículos e 
realização de ofi cinas sobre 
como se portar em processos 
seletivos, o serviço receberá 
empresas que farão proces-
so seletivo para contratação 
de novos funcionários.

Assembleia
O SinSaúde realiza até 

às 16h00 da próxima se-
gunda-feira, dia 28 as-
sembleia da sua campanha 
salarial deste ano de forma 
virtual. 

Para participar o traba-
lhador deve acessar o App 
(SinSaúde Rio Preto) ou o 
site do sindicato: 

www.sindsauderiopreto.org.br

RETOMADA

Sincomerciários e Fecomerciários 
retomam atividades e eventos
Com o atual quadro da pande-
mia do coronavírus com a li-
beração de diversas atividades 
e eventos tanto o Sincomer-
ciários Rio Preto (Sindicato 
dos Empregados no Comércio 
de Rio Preto e região) como a 
a Fecomerciários (Federação 
dos Empregados no Comércio 
do Estado de São Paulo) estão 
retomando suas atividades e 
eventos.
Segundo Márcia Caldas, presi-
dente do Sincomerciários, no 
caso da Federação, por exem-
plo, acontece na próxima quar-
ta-feira, dia 30, o tradicional 
evento “Mulher Valorizada, 
Comerciária Fortalecida”
que deve reunir centenas de 
mulheres comerciarias de todo 

o Estado de São Paulo no Centro 
de Lazer da categoria em Avaré. 
“Nossa delegação de Rio Pre-
to vai com dois ônibus com 120 
mulheres do nosso comércio”, 
salientou. O evento é alusivo ao 
Dia Internacional da Mulher (08 
de março).
Outro evento que deve acontecer 

      Mulher Valo-
rizada, Comer-
ciaria Fortalecida 
acontece na proxi-
ma quarta, dia 30 “
“ em 2022 é o Congresso da Fe-

comerciários que reúne dire-
tores de todos os sindicatos de 
comerciários do Estado.
Por sua vez o Sincomerciá-
rios Rio Preto teve reunião 
de diretoria esta semana que 
defi niu também a retomada 
de diversas atividades em Rio 
Preto – sendo que dentre eles 
os torneios de Truco nos dois 
clubes: Social e de Campo, e o 
tradicional Copa de Futsal e o 
Torneio Inter-Rachas.
Segundo a sindicalista no que 
diz respeito à Copa Comercia-
ria de Futsal o regramento de 
quem poderá participar está 
sendo estudado, pois houve 
muitos desligamentos em de-
corrência da pandemia. 

O Sindicato dos Servidores Públi-
cos Municipais de Rio Preto e região 
lançou na última quarta-feira, dia 23, 
projeto da produção de um livro que 
irá contar um pouco das histórias 
vividas pelos servidores durante a 
pandemia com fatos relatados entre 

RELATOS

Projeto vai reunir em livro vivências de servidores durante a pandemia
março de 2020 a março de 2022.

Segundo Sanny Lima Braga, pre-
sidente do Sindicato, esta semana faz 
dois anos desde o início da pandemia 
do coronavírus e neste período de 
grandes desafi os e angustias os ser-
vidores municipais se mantiveram 

fi rmes e fortes para atender a popu-
lação.  “Este livro com seus relatos 
será uma forma de homenagear estes 
trabalhadores que poderão contar um 
pouco das histórias vividas durante a 
pandemia”, salientou Sanny.

Os servidores que queiram parti-

cipar do projeto deverão encaminhar 
seus relatos ou depoimentos para 
o e-mail livro@sspm.org.br , os 
textos deverão ter no máximo 3.000 
caracteres, a entrega deve ser feita en-
tre 23 de março a 23 de maio de 2022.


