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CÂMARA DE RIO PRETO

TJ suspende reajuste de 
salários dos vereadores

PETISTA

Haddad visita 
Rio Preto e fala 
sobre eleições 
deste ano
O pré-candidato do PT ao 
governo de São Paulo, Fer-
nando Haddad, cumpriu 
nesta sexta-feira, 8, em Rio 
Preto, uma série de ativi-
dades políticas. O pré-can-
didato falou sobre diversos 
temas, e negou que a “onda 
Bolsonaro” de 2018 vá se 
repetir neste ano. Haddad 
também negou que Rio 
Preto seja conservadora e 
de direita.
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O desembargador James Siano, do Tribunal de Justiça (TJ) de São Paulo, suspendeu nesta sexta-feira (8) o aumento 
de 11% concedido aos vereadores de Rio Preto. O pedido foi feito em ação que pede a inconstitucionalidade da 
lei municipal pelo diretório estadual do Partido Socialismo e Liberdade (Psol). POLÍTICA  Pág.3

VOTAÇÃO

Isenção de Área 
Azul para 
professores 
retorna à pauta
O projeto de lei que isenta 
os profissionais da rede de 
ensino do município da 
obrigação do pagamento da 
Área Azul nas imediações 
das unidades em que atu-
am. POLÍTICA  Pág.3

BARBÁRIE

Pai é espancado 
com pauladas 
por alunos em 
saída de escola

FOOTBAL
AMERICANO

O Rio Preto Weilers en-
tra em campo neste final 
de semana, com equipe 
masculina nos torneios de 
Flag. ESPORTES  Pág.6

Cresce em 27% número de 
casamentos no trimestre

WEILERS MATRIMÔNIO

O número de casamentos 
em Rio Preto apresentou 
um expressivo aumento 
neste início de 2022. Se-
gundo os dados do portal 
da transparência do Regis-
tro Civil foram 594 uniões 
contabilizadas nos três pri-
meiros meses do ano, 27% 
a mais do que no mesmo 
período do ano passado. 
O mês de março foi o que 
registrou o maior índice 
com 208 casamentos. A 

retomadas dos casamentos 
também tem sido motivo 
de celebração para os em-
presários que atuam no 
ramo. A proprietária da loja 
Petit Noivas, Suelen Corradi 
Gumiero, afirmou que teve 
um aumento na procura, 
principalmente em março. 
“Os meses de janeiro e fe-
vereiro não foram tão bons, 
mas em março tive um au-
mento de mais de 100%.. 
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BRASILEIRÃO

Mirassol 
estreia na 
Série C neste 
domingo

O Mirassol estreia na Série 
C do Campeonato Brasileiro 
neste domingo (10), às 19h, 
no Maião contra o Ferroviá-
rio. O Leão quer acesso para 
Série B. ESPORTES  Pág.6

Swift abre para vacinação neste fim de semana
Neste sábado e domingo, 8 e 9 de abril, a Swift estará aberta das 8h às 18h para a 
vacinação contra Covid-19, gripe e sarampo. Adolescentes (12 anos ou mais), adultos 
e idosos podem receber a dose para Covid-19.  CIDADES  Pág.5

JAGUARÉ

Saúde planeja 
contornar falta 
de pediatras 
em UPA
A Secretaria de Saúde de 
Rio Preto divulgou nesta 
sexta-feira (8) um vídeo 
do secretário Aldenis Bo-
rim explicando o plano 
da pasta para retomar os 
atendimentos pediátricos 
na UPA Jaguaré, suspensos 
desde o dia 18/03. A falta 
de consultas foi motivo de 
manifestações de um grupo 
de mães e também alvo de 
questionamento de vere-
adores. Segundo a Saúde, 
sete pediatras teriam pe-
dido demissão no mês de 
março. CIDADES  Pág.5

SAÚDE

PREFEITO SEM 
AUMENTO

O TJ também 
atendeu pedido em 

ação e suspendeu 
reajustes salariais 

de Edinho e secre-
tários . 

POLÍTICA  Pág.3
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Estudo comprova remissão 
de diabetes tipo 2. 

Atividade física  está entre 
os  3 passos para se  livrar  

do açúcar no sangue ! 
Um estudo   chamado 

“Diabetes Remission Clinical 
Trial (DiIRECT)”, recrutan-
do um grupo  de pacientes 
(pessoas com diagnóstico 
de diabetes , idade entre 20 
a 65 anos e com IMC entre 
27 a 45 kg/m2) e acompa-
nhamento por mais tempo 
depois da intervenção, con-
seguiu comprovar a reversão 
de cerca de 36% do total dos 
casos que participaram do 
protocolo, sendo que essa 
porcentagem chega a 70% 
no grupo de pacientes que 
conseguiram se manter con-
trolado por mais  de 2 anos. 
A história natural do Diabetes  
mellitus tipo 2 pode depender 
dos hábitos e dos depósitos de 
gordura visceral. Os medica-
mentos  não tratam  a raiz da 
Diabetes . Somente os sinto-
mas. A raiz deve ser tratada 
de dentro da célula , para o 
organismo ser modificado 
e a liberação de insulina e o 
açúcar no sangue controlado !  
Os remédios funcionam 
comparado a um buraco na 
parede e tentar arrumá-lo 
somente passando tinta por 
cima. A doença continuará lá !  
 
*1 passo para remissão do 
diabetes tipo 2 : Eliminar 
gordura visceral

 
Emagrecer é uma excelente 
saída. A meta é uma perda 
de peso mais agressiva em 
torno de 20 a 25% do peso 
atual. A maioria das pessoas 
a partir de 15 kilos a mais 
pode desenvolver a doença 
.A perda de peso  melhora 
a homeostase glicêmica de 
maneira eficaz, favorecen-
do a remissão da doença . 
Se ocorre perda de gordura 
suficiente para normali-
zar a gordura intra-abdo-
minal/visceral, o estado 
de “não-diabetes”  pode 
ser atingido e mantido. 
Assim, podemos dizer com 
segurança que o diabetes tipo 
2 pode, sim, ser revertidos. 
 
*2  passo para remis-
são do diabetes tipo 2 , 
começar o dia com ali-
mentação de baixo índice 
glicêmico :

 
Através de uma alimentação 
baseada em baixo índice glicê-
mico é possível fazer o açúcar 
no sangue ser controlado de 
maneira a diminuir dia após 
dia , melhorando a qualidade 
da célula e revigorando-a. 
Iniciar o dia com um bom 
café da manhã de  baixo ín-
dice glicêmico , isto e , com 

alimentos que possua uma 
capacidade baixa de liberar o 
açúcar no sangue , pois esses 
nutrientes são absorvidos 
lentamente pelo organismo 
e  fará diferença grande para 
o diabético .

  
Ex:  café da manhã :

 
Iogurte natural integral + 
1 colher de sopa de semen-
tes de linhaça + ½ pera  
1 copo de café com leite sem 
açúcar + omelete com 2 
ovos mexidos, ½ tomate e 
orégano

 
 **2 kiwis + 5 castanhas de 
caju + 2 ovos cozidos

  
**1 copo de suco verde com 
maçã, couve manteiga, limão e 
linhaça + omelete com 2 ovos . 
Manter  al imentos  com 
baixo índice glicêmico fa-
vorece  a  resposta  po-
sitiva do seu organismo !  
 
*3 passo para eliminar 
o açúcar do sangue defi-
nitivamente : Exercícios 
físicos , vão estimular a 
produção de insulina e 
facilitar o seu transporte 
para as células.

 
Exercícios moderados com 
40 a 55% a mais de BPM em 
repouso .Isto é uma caminha-
da acelerada por 25 minutos 
6 a 7 vezes por semana  . 
Atividades como correr, na-
dar, pedalar e jogar futebol 
também são indicadas para 
baixar a glicose na corrente 
sanguínea de forma mais 
imediata. Isso porque de-
mandam energia rápida o 
que faz a queima do açú-
car encontrado no sangue . 
 
Referência :Taylor R. “Pa-
thogenesis of Type 2 Diabe-
tes: Tracing the reverse path 
from cure to cause”. Diabe-
tologia 2008; 51:1781-1789. 
2. Lim EL, Hollingsworth 
KG, Aribisala BS, Chen MJ, 
Mathers JC, Taylor R. “Re-
versal of type 2 diabetes: 
Normalisation of beta cell 
function in association with 
decreased pancreas and liver 
triacylglycerol.” Diabetologia 
2011; 54: 2506-2514.

Dra Silvia Batista, mestre, 
fisioterapeuta , prof de edu-
cação física , empresaria da 
saúde, mestre  internacional 
em nutrição. Gestora do pro-
jeto Escola da vida natural e 
automasagem 3D Nano.

Contato : silviafisiotera-
pia@icloud.com

SAÚDE FISIO

DRA. SILVIA 
BATISTA
silviafisioterapia@icloud.com

Receba notícias pelo 
whatssap

Antonio Carlos da Silva Bueno, natu-
ral de São José do Rio Preto-SP, fale-
ceu aos 65 anos de idade. Era casado 
e deixa os filhos Elson, Emerson, An-
derson e Marcia. Será sepultado no 
dia 08/04/2022 às 17h, saindo seu 
féretro do velório São João Batista 
para o Cemitério São João Batista.

FALECIMENTOS E MISSAS

Nos últimos anos observa-
mos um crescimento relevante 
da mulher no mundo empreen-
dedor. Apesar de muitas de nós 
virmos de uma doutrina onde 
aprendemos que lugar de mulher 
é em casa, cozinhando, lavando, 
passando e cuidando dos filhos, 
ainda assim há uma crescente 
das mulheres no mundo dos ne-
gócios. Algumas por necessidade 
de geração de renda buscando 
independência financeira, outras 
pela vontade de ter o seu próprio 
negócio e colocar sua ideia em 
execução buscando maior flexi-
bilidade visando a possibilidade 
de conciliar seu negócio com a 
família. 

Por que falar de Empre-
endedorismo feminino?

Além de representarem parte 
relevante do contingente empre-
endedor do país, as mulheres 
ainda buscam espaço no mercado 
para debater impacto e equidade. 

Segundo dados Sebrae e da 
Pesquisa Global Entrepreneur-
ship Monitor 2020 (GEM), o 
Brasil é o sétimo país com o 
maior número de mulheres em-
preendedoras no mundo. Dos 
52 milhões de empreendedores 
no país, 30 milhões (48%) são 
mulheres.

Já entre os microempreen-
dedores individuais (MEI), as 
mulheres representam 48% do 
total. A preferência delas é pelos 
segmentos de beleza, moda e 
alimentação.

Hoje ainda observamos o 
pré-conceito com mulheres na 
direção de uma empresa, po-
rém vale lembrar que a mulher 
vivencia a liderança diária em 
seus lares, gerenciando os afa-
zeres de casa, rotina dos filhos, 
conciliando vários papéis, arti-
culando para que tudo saia nos 
conformes. Levando para uma 
organização podemos observar 
diversos benefícios na gestão 
feminina, a habilidade de lidar 
com situações concomitantes é 

ARTIGO

Mulheres no Empreendedorismo 

Contudo, diversos desafios acabam tor-
nando a experiência da mulher empre-
endedora algo muito mais complexo em 
relação ao empreendedorismo masculino

uma das diversas competências 
da mulher. 

“Eu ainda vejo as pessoas 
interpretando a mulher empreen-
dedora como alguém que queira 
disputar ao invés de somar. É 
preciso entendermos que cada 
pessoa tem o seu papel dentro 
de uma organização e até mesmo 
dentro de um lar”. 

“Quando falamos sobre “Em-
poderamento feminino” não esta-
mos falando de uma mulher que 
queira assumir o papel do homem 
ou demostrar ter poder ou supe-
rioridade, estamos falando em se 
permitir vivenciar aquilo que se 
ama. Empoderamento significa 
“Passar a ter domínio sobre a sua 
própria vida; ser capaz de tomar 
decisões sobre o que lhe diz res-
peito” é ter o direito de escolher 
o que quer para a sua vida e não 
viver ofuscada no sonho do seu 
cônjuge ou de quem quer que seja. 
Esse é o real significado da palavra 
empoderamento”.  

“Meu maior propósito como 
Líder voluntária do comitê de 
empreendedorismo do Grupo Mu-
lheres do Brasil núcleo São José do 
Rio Preto é contribuir para que o 
máximo de mulheres descubram 
seu propósito e possam vivenci-
á-lo. Torna-las “empoderadas” e 
livres para escolher o que desejam 
ser e vê-las com os olhos brilhando 
por se sentirem úteis e extrema-
mente necessária nesta vida”.

Desafios da Mulher no 
Empreendedorismo

Quais são os desafios das mu-
lheres empreendedoras?

Contudo, diversos desafios 
acabam tornando a experiência 
da mulher empreendedora algo 
muito mais complexo em relação 
ao empreendedorismo masculino. 
Vale listar alguns desses desafios. 

Preconceito e ganhos re-
duzidos

O machismo se ofusca, mas 
ainda se mantém presente de 
diversas formas. Em algumas 
delas, ele se manifesta como 
preconceito explícito. No mundo 
empresarial muitas vezes é tratado 
com preconceito, subestimação e 
até mesmo humilhação a diversas 
mulheres empreendedoras. Para 
algumas pessoas misóginas, “lugar 
de mulher é na cozinha, cuidando 
de casa, dos filhos, lavando, pas-
sando” e nada mais.

Falta de compreensão de 
familiares 

Nem sempre a mulher em-
preendedora será compreendida, 
muitos olham com olhar julga-

dor, soa como se a mulher não 
desse prioridade aos seus filhos 
ou até mesmo para seu parceiro. 
Enquanto na verdade ela só está 
tentando conciliar todos os seus 
papéis para uma vida harmônica. 
Cada Mulher escolhe o que quer 
ser, se escolher dedicar a sua vida 
a seus filhos está tudo bem, mas 
se escolher empreender também 
está tudo bem. Cada uma escolhe 
o que quer para a sua vida e não 
se dá o direito de julgar certo ou 
errado só porque alguém escolheu 
ser diferente de você. 

Dificuldade de acesso a finan-
ciamento

As mulheres ainda enfrentam 
um grande desafio quando a busca 
de financiamento, ao contratar um 
financiamento empresarial, todo 
e qualquer empresário passa por 
um processo de análise da institui-
ção financeira. A instituição busca 
saber mais sobre as circunstâncias 
da vida e do trabalho do ou da 
cliente para entender se vale a 
pena fornecer um financiamento, 
bem como as taxas de juros a se-
rem praticadas.

O machismo estrutural é tão 
grande, que nas instituições fi-
nanceiras a avaliação costuma ser 
mais rigorosa sobre as mulheres. 
Especialmente se elas forem sol-
teiras e com filhos. Há a crença 
dos bancos de que a cliente pode 
sofrer com o peso da maternidade 
e isso pode levá-la a descuidar do 
negócio, aumentando o risco de 
calote da dívida. Logo, a contra-
tação do financiamento também 
é dificultada. Seja em questão de 
prazo, taxa de juros ou dos valores 
liberados. 

Jornada múltipla
Sabemos que são variados os 

papéis da mulher, cuidar da casa, 
dos filhos, lavar, passar, cozinhar 
e ainda pensar no seu trabalho 
de forma estratégica.  A Jornada 
múltipla também se torna um 
grande desafio da mulher empre-
endedora, que vive em constante 
equilíbrio para dar conta de prio-
rizar cada situação em seu devido 
momento.  “Dar conta de tudo” 
nunca será possível o tempo todo é 

Empreendedorismo não 
é DOM 

“Por muitas vezes me deparei 
com a seguinte frase “eu não tenho 
dom para empreender. A verdade 
é que empreender não é um dom, 
é uma habilidade a ser desenvol-
vida e por estar imerso em um 
meio distante do comportamento 
empreendedor acabamos incum-
bidos em acreditar que não temos 
a capacidade de desenvolver tais 
habilidades ou até resistentes em 
mudar a nossa mentalidade”. 

Vale ressaltar que não é por-

que seus pais são empreendedores 
que você também será. Claro que 
a convivência influencia e im-
pacta diretamente na formação 
do nosso Mindset (configuração 
mental), porém seus familiares 
podem nunca ter lhe incentivado 
a empreender e você desenvolver 
o desejo de ser um empreendedor. 

“As pessoas a sua volta in-
fluenciam, mas não determinam 
as suas escolhas. Você tem o livre 
arbítrio de escolher o caminho 
que quer seguir, mas terá que ter 
resiliência para permanecer nesse 
caminho”.   Lígia Katierry

Empreendedorismo e Intra-
empreendedorismo Feminino

Quando falamos sobre mu-
lheres no empreendedorismo de-
vemos nos lembrar das mulheres 
intraempreendedoras, que são 
aquelas mulheres que empre-
endem no CNPJ de uma outra 
pessoa. Empreender não significa 
necessariamente ter um negócio 
próprio, levando em considera-
ção que empreender é estado de 
espírito, é comportamento, e não 
uma profissão. Empreender é uma 
subcategoria, posso ser empresá-
ria (ter meu próprio CNPJ e ser 
empreendedorora) como posso 
ser Funcionária e ser intraempre-
endedora. 

Vejo muitas pessoas mencio-
nando empreendedor como se fos-
se uma profissão em si, enquanto 
na verdade é um comportamento 
independente se você é dono ou 
não de um negócio. 

“Em nosso trabalho social no 
Comitê de Empreendedorismo 
fomentamos tanto o empreen-
dorismo quanto o intraempre-
endedorismo. Identificamos o 
perfil de cada mulher, oferece-
mos formação empreendedora 
trabalhando tanto competên-
cias comportamentais quanto 
competências técnicas para 
que tenham habilidades para 
gerenciar um negócio, seja ele 
próprio ou de terceiros. Existem 
mulheres com perfis diferentes 
onde algumas optam em ter o 
seu próprio negócio e outras 
decidem empreender dentro de 
uma empresa já existente”.   

Pilares importantes para 
a mulher empreendedora

1. Autoconfiança
2. Esteja próximo a pessoas 

que se inspira 
3. Busque conhecimento con-

tínuo 
4. Planeje e organize sua rotina 
5. Esteja em constante Ino-

vação
6. Cuide da sua imagem  
7. Procure se fortalecer 
8. Cuide do seu financeiro 
9. Aprenda a Vender 
10. Cuide da sua autoestima

Lígia Katierry 
Especialista em Gestão de 

Pessoas / Liderança & Em-
preendedora 

Comitê: Empreendedoris-
mo Grupo mulheres do Brasil 
núcleo São José do Rio Preto

Maria Da Anunciação Ramos Da Sil-
va, será sepultada no dia 08/04/2022 
às 15h, saindo seu féretro do velório 
São João Batista para o Cemitério São 
João Batista.

ARTIGO

Tudo é espiritual

Tudo é espiritual, seja para 
o Bem ou tristemente para o 
mal. Rimou e é verdade. Daí 
a minha preocupação em de-

monstrar-lhes, por exemplo, 
que a reforma do social vem 
justamente pelo espiritual. Na 
Folha de S.Paulo, em 1982, 
discorri sobre ser a economia a 
mais espiritual das ciências ou 
arte. Por não pensarem dessa 
maneira, por não se preocupa-
rem com isso, é que diversas 
ideologias não têm conquistado 
o que tanto almejam.

Pode parecer, algumas ve-
zes, a certos leitores ou leitoras, 
que eu não entenda espiritual 
e religioso como sinônimos. 
É que, no campo mais ele-
vado das ideias, deste modo 
geralmente não o são. Pelos 
conceitos humanos, Religião é 
aquilo que todo mundo com-

preende como tal: a-p-e-n-a-s 
r-e-l-i-g-i-ã-o! Isto é, aquilo que 
se enquadra numa respeitável 
tradição de fé. Mas chegará o 
dia em que qualquer um poderá 
alcançar, pelo entendimento 
desenvolvido, que, como já lhes 
afirmei, tudo é espiritual, não 
somente na esfera religiosa, 
bem como na política, na filosó-
fica, na científica, na artística, na 
econômica, na esportiva, na vida 
doméstica ou pública e assim 
por diante.

José de Paiva Netto ― 
Jornalista, radialista e es-
critor.

paivanetto@lbv.org.br — 
www.boavontade.com
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Política INPC tem alta de 1,7%
O Índice Nacional de Preços ao Con-
sumidor teve alta de 1,71% em março, 
acima do resultado de fevereiro (1%)

Justiça eleitoral
O presidente do Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE), ministro Edson Fachin, 
pediu hoje (8) que a Justiça Eleitoral 

O Tribunal de Justiça de 
São Paulo acatou pedido do 
prefeito Edinho Araújo (MDB) 
para suspender o reajuste em 
11% no seu próprio salário. 
Decisão divulgada nesta sex-
ta-feira, 8, pelo TJ informa 
que a desembargadora Luciana 
Bresciani acatou liminar solici-
tada por Edinho para barrar o 
reajuste. 

A Procuradoria-Geral do 
Munícipio ingressou com Ação 
Direta de Inconstituciona-
lidade (Adin) no TJ após os 
vereadores derrubarem veto 
aplicado ao projeto que previa 
o reajuste em 11%, elevando de 

Liminar também barra 
reajuste salarial de Edinho

PREFEITO

R$ 17,1 mil para R$ 19 mil. O 
aumento também seria aplica-
do nos salários do vice-prefeito 
e secretários municipais. 

Entendimento
Na ação, Edinho citou en-

tendimentos do STF que apon-
tam para ilegalidade de au-
mentos salariais para agentes 
políticos na mesma legislatura. 

Consta na decisão da de-
sembargadora que os argu-
mentos apresentados pelo pre-
feito são relevantes. “Reputo 
relevantes os fundamentos ju-
rídicos do pedido apresentado, 
na esteira de recentes julgados 

da Suprema Corte, no sentido 
de que a observância da regra 
da legislatura incide tanto a 
agentes políticos do Legislativo 
quanto do Executivo. Assim, 
padece de aparente vício de in-
constitucionalidade a implan-
tação da revisão anual operada 
pela norma impugnada aos 
subsídios de Secretários Mu-
nicipais, Prefeito, Vice-Prefeito 
e outros agentes com status de 
agente político”, afirma. 

Liminar
“Assim, defiro medida li-

minar pleiteada. Oficie-se ao 
Presidente da Câmara do Mu-

Na ação, Edinho citou 
entendimentos do STF 
que apontam para 
ilegalidade de aumen-
tos salariais

A desembargadora Luciana Bresciani acatou liminar solicitada por Edinho para barrar o reajuste

Divulgação

Raphael FERRARI 
redacao@dhoje.com.br
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O desembargador James 
Siano, do Tribunal de Justiça 
(TJ) de São Paulo, suspendeu 
nesta sexta-feira (8) o aumen-
to de 11% concedido pelos 
vereadores de Rio Preto. O 
pedido foi feito em ação que 
pede a inconstitucionalidade 
da lei municipal pelo diretó-
rio estadual do Partido Socia-
lismo e Liberdade (Psol). O 
presidente estadual é o vere-
ador João Paulo Rillo. 

O desembargador aceitou 
o argumento de que o reajuste 

não pode ser concedido pelos 
vereadores a si mesmos na 
mesma legislatura em que 
estão atuando, ofendendo a 
Lei Orgânica do Município e 
a Constituição Federal. 

TJ suspende aumento de 11% 
de salários de vereadores

LIMINAR CONCEDIDA

A decisão foi tomada 
durante a tarde desta 
sexta-feira (8) pelo Tri-
bunal de Justiça (TJ)

Da REPORTAGEM
redacao@dhoje.com.br

Ele também concordou 
que a Lei Municipal Comple-
mentar 680, de 25 de março 
deste ano, pode provocar pre-
juízos aos cofres municipais 
ao citar os custos que ela vai 
provocar. Apenas em 2022, 
o aumento na folha de paga-
mento é de R$ 145.000,00. 
O presidente da Câmara, ve-
reador Pedro Roberto Gomes 
(Patriota) ao tomar conheci-
mento disse que as concessões 
de liminares são normais. Vai 
agir com calma e aguardar até 

a semana que vem para ver 
qual atitude tomar. A Câmara 
pode pedir a suspensão da 
liminar. A decisão ainda não 
foi tomada. 

A decisão liminar é provi-
sória. Apenas susta o paga-
mento do aumento durante 
a tramitação da ação. Ele 
informa que a concessão da 
liminar não provoca prejuízo 
aos vereadores. Se a tese do 
Psol sair perdedora ao final, 
os vereadores recebem o au-
mento retroativo dos meses 

CUSTO

R$ 145 mil
SERIA O IMPACTO na 
folha de pagamen-
to da Câmara de Rio 
Preto se o reajuste for 
mantido

TJ suspendeu nesta sexta-feira (8) o aumento de 11% concedido pelos vereadores de Rio Preto

em que não foi pago. 
O vereador João Paulo 

Rillo declarou que “desde 
o início nosso mandato foi 
contra o aumento, fui o único 
a votar contra a proposta. 
Agora, o TJ entende ser in-
constitucional o aumento do 
salário dos vereadores para a 
mesma legislatura, violando 
dispositivo da Constituição 
Federal”. 

A ação continua tramitan-
do. No entanto, na peça em 
que o desembargador acata 

nicípio de São José do Rio 
Preto para prestar informa-
ções”, finaliza a desembargado 
Luciana Bresciani. 

Segundo o entendimento 
da justiça reajustes de salários 
para políticos só podem ocor-
rer de uma legislatura para ou-
tra e não no decorrer do mesmo 
mandato. O aumento de 11% 
no salário de Edinho, do vice e 
secretários teria impacto de R$ 
3,3 milhões por ano. O reajuste 
também teria efeito cascata 
permitindo que servidores de 
elite do funcionalismo público 
tenha reajuste, já que o teto 
pago é o salário do prefeito. 

Alckmin e 
Lula apertam 
as mãos em 
evento do PSB

Em reunião que formali-
zou a indicação do ex-gover-
nador de São Paulo Geraldo 
Alckmin (PSB) à vice do 
ex-presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva (PT), o petista 
afirmou que se dedicará “de 
corpo e alma para que essa 
aliança seja deferida”. Lula 
enfatizou que a composição 
é necessária para consertar 
o País. “Nós estamos dando 
uma demonstração muito 
forte ao Brasil”, afirmou, 
de mãos dadas com o ex-
-tucano.

“Esse dia pra mim é im-
portante, Alckmin, tenho 
certeza que o PT vai aprovar 
seu nome”, disse o petista. 
Na próxima semana, o dire-
tório nacional do PT sinaliza 
se aceitará o nome do ex-go-
vernador na composição. 
Internamente, lideranças 
históricas petistas rejeitam 
Alckmin pelo seu histórico 
à direita e sua relação com 
pautas econômicas liberais.

Em carta, o PSB afirma 
que a disputa eleitoral não 
estará relacionada “aos em-
bates de natureza histórica 
entre esquerda e direita”, em 
referência à rivalidade entre 
as lideranças no passado. 
“O que estará em questão 
nas eleições de 2022 é o 
confronto decisivo entre de-
mocracia e autoritarismo”.

da REDAÇÃO
redacao@dhoje.com.br

Isenção  de 
Área Azul para 
educadores
está na pauta

O projeto de lei que isen-
ta os profissionais da rede 
de ensino do município da 
obrigação do pagamento 
da Área Azul nas imedia-
ções das unidades em que 
atuam durante os períodos 
de desempenho de suas 
funções volta ser analisado 
na sessão de terça-feira. 
A proposta foi aprovada 
quanto a legalidade pela 
maioria dos votos, e caso 
nova aprovação irá a sanção 
ou veto do prefeito Edinho 
Araújo (MDB). 

Pelo projeto a isenção se 
aplicaria aos profissionais 
de ensino como professores, 
diretores e supervisores. 
“Vagas nas imediações são 
aquelas situadas num raio 
de até 100 metros do acesso 
à unidade de ensino”, afir-
ma o documento. 

“O Poder Executivo, por 
solicitação do profissional 
de ensino, expedirá cartão 
credencial de uso indivi-
dual e exclusivo, contendo 
o nome e o cargo/função 
do beneficiário, indican-
do a unidade ou conjunto 
de unidades de ensino e 
respectivos horários de 
desempenho de função cuja 
isenção é concedida”, cons-
ta no projeto. O beneficiário 
deverá manter o cartão em 
local facilmente visível.

Raphael FERRARI
redacao@dhoje.com.br

Segundo o enten-
dimento da justiça 
reajustes de salá-
rios para políticos 
só podem ocorrer 
de uma legislatura 
para outra e não no 
mesmo mandato

ONTEM

Fernando Haddad 
visita Rio Preto

O pré-candidato do PT ao go-
verno de São Paulo, Fernando 
Haddad, cumpriu nesta sex-
ta-feira, 8, em Rio Preto, uma 
série de atividades políticas. No 
início da tarde, vindo de Catan-
duva, Haddad conversaria com 
alunos da Faculdade de Me-
dicina de Rio Preto (Famerp). 
No entanto, a instituição não 
autorizou o bate-papo em suas 
dependências. 
Com o impasse os organizado-
res da agenda de Haddad em 
Rio Preto que contou com a 
ex-vereadora Celi Regina (PT) 
e ex-deputada estadual Beth 
Sahão (PT) conseguissem um 
auditório particular para rece-
ber o pré-candidato. O encontro 
acabou acontecendo no auditó-
rio do Edifício Navarro, na ave-
nida José Munia. 
Por meio de nota, a Famerp 
justificou a decisão. “A Fa-
merp informa que houve pe-
dido dos alunos para receber 
o candidato ao governo do 
estado de São Paulo, Fernan-
do Haddad, porém o pedido 
foi indeferido pela direção”, 
diz nota da faculdade, envia-
da à imprensa pela assessoria. 

Raphael FERRARI

Da Raphael FERRARI  
“Caso os alunos se reúnam com 
o candidato, o encontro não 
acontecerá nas dependências 
da instituição. A Famerp reitera 
ainda que é apartidária, apolí-
tica e mantém neutralidade em 
períodos eleitorais”, completou. 
Haddad também concedeu en-
trevista à TV Câmara, canal le-
gislativo, onde o Dhoje Interior 
acompanhou. O pré-candidato 
falou sobre diversos temas, e 
negou que a “onda Bolsonaro” 
de 2018 vá se repetir neste ano. 
Haddad negou que Rio Preto 
seja conservadora e de direita, 
mesmo quando confrontado 
com os números da eleição pre-
sidencial passada quando 80% 
dos votos da cidade foram para 
o atual presidente Jair Bolso-
naro (PL). “Não acredito mui-
to nessa tese de que a região é 
conservadora. Acho que temos 
que ter um pouco mais de cla-
reza com isso. Levar em consi-
deração o espírito do interior. 
Metade da minha família mora 
no interior até hoje. O Doria, o 
Garcia que é daqui da terra, er-
raram. Aumentaram impostos 
durante a pandemia. O conser-
vador vai dizer que eles estão 
certos?”, disse.

Haddad durante entrevista a TV Câmara
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CIDADES Gás mais barato
A Petrobras anunciou nesta sexta-
-feira (8) uma redução de R$ 0,25 por 
quilo do botijão de gás de cozinha. 

Coronavirus
O sequenciamento de amostras do 
SARS-CoV-2 no Brasil aponta um au-
mento da subvariante da Ômicron

Um funcionário público, 
de 37 anos, que trabalha na 
Fundação Casa, localizada no 
Conjunto Habitacional Caic, 
procurou a Central de Flagran-
tes de Rio Preto, na tarde desta 
quinta-feira, 7, para denunciar 
ter sido ameaçado e agredido 
por um interno. 

Segundo ele, dois menores 
estavam se agredindo fisica-
mente e na tentativa de separá-
-los acabou sendo atingido por 
um soco e um chute desferidos 

BRIGA 

Agente é agredido por 
menores apreendidos

GOLPE

Idosa é enganada por falso 
bancário e perde R$ 9,4 mil

por um dos adolescentes. 
Conforme o boletim de 

ocorrência, o infrator teria dito 
que “quem manda aqui dentro 
são os agentes de segurança, 
mas quem manda lá fora é o 
1533, crime organizado” e que 
“aquilo não ficaria assim, pois 
no mundão um dia eles iriam 
se trombar”. 

A vítima recebeu aten-
dimento médico na San-
ta Casa. A Polícia Civil se-
gue investigando o caso. 
Colaborou – Sarah BELLI-
NE 

Uma rio-pretense, de 62 anos, 
perdeu R$ 9.415,99 após ser 
enganada por um falso bancá-
rio. 
Na noite desta quinta-feira, 7, 
ela contou à polícia que, por 
volta das 17 horas do mesmo 
dia, recebeu uma ligação de 
um bandido se passando por 
atendente da Caixa Econômica 
Federal. 
O marginal perguntou se a ido-
sa havia feito um empréstimo e 
diante da negativa fez com que 
ela fizesse procedimentos para 
supostamente cancelar a tran-
sação financeira. 
Por volta das 20h, a vítima 
consultou seu extrato e verifi-
cou que tinham sido feitos dois 
PIX de sua conta, um no valor 
de R$ 4.420,99 e outro de R$ 
4.995,00. 
O caso foi registrado como fur-
to e será investigado pela Polí-
cia Civil local. 

    Outro caso
Um rio-pretense, de 35 anos, 
teve um prejuízo de R$ 
2.196,98, após seu cartão ser 
enviado para um endereço an-

tigo. 
Ele procurou a Central de Fla-

grantes, na tarde desta quinta-
-feira, 7, para registrar boletim 
de ocorrência por estelionato. 
Segundo a vítima, só descobriu 
o golpe depois que recebeu um 
sms no seu celular falando que 
a fatura do seu cartão de crédi-
to estava vencida. 
Ao procurar a agência ban-
cária soube que o cartão ti-
nha sido entregue na casa 
onde já não mora mais. 
O caso será investigado. Cola-
borou – Sarah BELLINE

Caso ocorreu na unidade da Fundação Casa em Rio Preto

Casos foram registrados na  Central de Flagrantes

Divulgação

Um homem, de 52 anos, 
ficou gravemente ferido depois 
de ser agredido a pauladas por 
adolescentes na saída de uma 
escola na tarde de quarta-feira, 
6, no município de Jales. 

A briga
A confusão começou quan-

do colegas do filho da vítima vi-
ram o pai descer do carro com 
um pedaço de pau nas mãos. 

Segundo a Polícia Civil, o 
homem esteve na delegacia na 
parte da manhã para registrar 
um boletim de ocorrência, pois 
o filho sofria ataques pela in-
ternet de estudantes da escola. 

Durante a briga generali-
zada, um adolescente pegou o 
pedaço de pau da vítima e ou-
tros dois menores a golpearam 

Jovens espancam a pauladas 
pai de aluno na saída de escola

BARBÁRIE

na cabeça. 

Traumatismo
O adulto foi socorrido com 

traumatismo craniano para a 
Santa Casa de Jales e depois 
transferido para o Hospital de 
Base em Rio Preto. 

Liberados
Os três adolescentes envol-

vidos foram ouvidos e libera-
dos, mas podem ser apreendi-
dos a qualquer momento, pois 
o delegado Carlos Montelone 
pediu ao Ministério Público 
nesta quinta-feira, 7, a inter-
nação do trio. O caso é investi-
gado como ato infracional aná-
logo a tentativa de homicídio. 
Colaborou – Sarah BELLI-
NE

O adulto foi socorrido 
com traumatismo cra-
niano e depois transfe-
rido para o Hospital de 
Base em Rio Preto

Homem é agredido a pauladas por alunos na saída de escola

Pitbull invade 
quintal e 
ataca idoso 
de 83 anos

Um idoso, de 83 anos, 
ficou ferido no braço 
direito após ser atacado 
por um cachorro da raça 
pit bull, que invadiu o 
quintal de sua casa. 

O caso ocorreu no 
bairro Jardim Galante, 
em Cedral, na tarde da 
última segunda-feira, 4. 

Identificado
De acordo com a Po-

lícia Civil, o tutor do ca-
chorro foi identificado e 
é um jovem, de 23 anos. 
Ele deve ser intimado 
para explicar o que acon-
teceu. 

Devido à gravidade 
dos ferimentos, a vítima 
foi encaminhada para o 
Hospital de Base de Rio 
Preto. 

Após receber aten-
dimento médico, o apo-
sentado foi liberado e 
está em sua residên-
cia  se  recuperando. 
 
Colaborou – Sarah 
BELLINE 

Da REPORTAGEM
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Menino atropelado
A Guarda Civil Municipal 

(GCM) foi acionada, na noite 
desta quinta-feira, 7, para um 
caso de atropelamento no bairro 
Fraternidade I, em Rio Preto. A 
vítima é um menino, de 10 anos, 
que estava com sua mãe. 

Moto
Segundo o boletim de ocor-

rência, o garoto e sua mãe esta-
vam atravessando na faixa de 

pedestres quando o piloto de 
uma Honda CG 150 o atingiu. 

Hospital
A criança foi levada com fe-

rimentos para a emergência do 
Hospital Austa Clínicas. O local 
ficou prejudicado antes da che-
gada da GCM. O acidente será 
investigado pelo 7º DP rio-pre-
tense. Colaborou – Sarah 
BELLINE

10 ANOS
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Aposentado 
morre após 
ter convulsão 
em hospital

O 5º DP de Rio Preto 
vai investigar as causas 
da morte de Afrisio Lu-
cas, 82. Ele foi atrope-
lado em 19 de fevereiro, 
recebeu alta e ao retornar 
para o Hospital de Base 
teve uma crise convulsiva 
e veio a óbito. 

Segundo o boletim 
de ocorrência, ao sofrer 
o acidente o idoso ficou 
com ferimentos num dos 
tornozelos. 

Liberado
Na ocasião, passou 

por atendimento médico 
e foi liberado. Em 11 de 
março, voltou ao HB, pois 
estava saindo secreções 
da ferida. 

No último dia 28, o 
paciente estava no hos-
pital para ser operado 
quando teve a convulsão, 
foi transferido para a UTI 
em 3 de abril e morreu 
na manhã desta quin-
ta-feira, 7. Colaborou 
– Sarah BELLINE

Da REPORTAGEM

Da REPORTAGEM
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PM prende 
acusado de 
roubar e 
agredir jovem

Policiais militares 
prenderam em flagrante, 
por roubo, embriaguez 
ao volante e lesão cor-
poral, um motorista, de 
45 anos, na noite desta 
quinta-feira, 7. A vítima, 
uma jovem, de 28 anos, 
foi agredida  e socorrida 
com suspeita de trauma-
tismo craniano. 

Uma guarnição da Po-
lícia Militar foi acionada 
no bairro Nova Esperança 
onde uma mulher estava 
bastante ferida. 

Ao chegarem no local 
os pms descobriram que 
ela havia sido espanca-
da pelo condutor de um 
Chevrolet Ônix, de cor 
vermelha, que fugiu com 
seu celular. 

Em patrulhamento, 
os policiais encontraram 
o bandido no bairro Zé 
Menino. Ele resistiu à pri-
são, confessou que havia 
ingerido bebida alcóolica 
e xingou os militares. No 
automóvel foram apreen-
didos dois telefones.

Da REPOTAGEM

Divulgação

Ele procurou a Cen-
tral de Flagrantes, 
na tarde desta 
quinta-feira, 7, para 
registrar boletim 
de ocorrência por 
estelionato.

Abasteceu e fugiu
Um motorista foi flagrado 

por câmeras de segurança no 
momento em que abasteceu seu 
veículo, na Vila Scarpelli, em 
Potirendaba, e fugiu sem pagar. 
O caso ocorreu na manhã desta 
quinta-feira, 7. 

De acordo com o dono do 
posto de combustível, o homem 
chegou no local com um Renault 
Clio, de cor branca, e pediu para 
completar com gasolina. 

Quando o frentista foi bus-
car a maquininha do cartão, 
o motorista saiu acelerando o 
automóvel, deixando o estabe-
lecimento sem pagar a conta. O 
prejuízo foi de R$ 263. 

Como nas imagens não é 
possível identificar a placa do 
automóvel, a polícia segue in-
vestigando o caso. 

Colaborou – Sarah 
BELLINE

SEM PAGAR

Os três adolescen-
tes envolvidos 
foram ouvidos e 
liberados, mas po-
dem ser apreendi-
dos a qualquer 
momento
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O número de casamentos em 
Rio Preto apresentou um ex-
pressivo aumento neste início 
de 2022. Segundo os dados 
do portal da transparência 
do Registro Civil foram 594 
uniões contabilizadas nos três 
primeiros meses do ano, 27% 
a mais do que no mesmo pe-
ríodo do ano passado. O mês 
de março foi o que registrou 
o maior índice com 208 casa-
mentos.
A empresária Sarah Louise da 
Silva Beal foi uma das noivas 
que se casaram neste início 
de ano junto ao marido Júlio 
César Beal. “Nosso casamen-
to vinha sendo discutido des-
de 2020 e adiamos diversas 
vezes por conta das restrições 
da pandemia. Foi muito com-
plicado, mas felizmente nesse 
ano deu tudo certo e conse-
guimos fazer a cerimônia que 
queríamos”, afirmou Sarah. 
Ao longo de 2021, Rio Preto 
registrou 2.503 casamentos 
realizados, número superior 
aos 2.085 de 2020. 

    Impacto
A retomadas dos casamentos 
também tem sido motivo de 
celebração para os empresá-
rios que atuam no ramo. A 
proprietária da loja Petit Noi-
vas em Rio Preto, Suelen Cor-
radi Gumiero, afirmou que 
teve um aumento na procura 
pelos vestidos, principalmen-
te em março. 
“Os meses de janeiro e fe-
vereiro não foram tão bons, 
mas em março tive um au-
mento de mais de 100%. Es-
tamos fazendo bastante pro-
paganda para atrair clientes 
depois de um longo período 
de restrições por conta da 
pandemia”, contou Suelen. 
Nilson Fernandes Squiavetto 
é proprietário da loja Silvania 
Noivas também em Rio Pre-
to e durante a pandemia teve 
que dispensar funcionários e 
parcelar dívidas para se man-
ter funcionando. De acordo 
com ele, na reta final de 2021 
e início de 2022 notou um au-
mento grande.
“Muitas das clientes que alu-
garam já tinham feito paga-
mento desde antes da pan-
demia e só puderam se casar 
agora. Casamento é uma festa 
que envolve muito planeja-
mento”, afirmou.

Número de casamentos cresce 
27% no 1º trimestre do ano

EM RIO PRETO

Ao longo de 2021, Rio 
Preto registrou 2.503 
casamentos realizados, 
número superior aos 
2.085 de 2020

Casamentos crescem em 27% no 1º trimestre em Rio Preto

Vinicius LIMA
redacao@dhoje.com.br

Divulgação

SEM MÉDICOS

Em vídeo secretário fala de planos para retomar 
atendimentos pediátricos na UPA Jaguaré

A Secretaria de Saúde de 
Rio Preto divulgou nesta sex-
ta-feira (8) um vídeo do secre-
tário Aldenis Borim explicando 
o plano da pasta para retomar 
os atendimentos pediátricos na 
UPA Jaguaré, suspensos desde 
o dia 18/03. A falta de consul-
tas foi motivo de manifestações 
de um grupo de mães e também 
alvo de questionamento de 
vereadores. 

“Nós estamos vivendo um 
momento de falta de pediatras 
para serem contratados na 
urgência em virtude da falta 
no mercado. A gente não con-
segue trazer pediatras. Faz dois 
meses que estamos fazendo 
chamadas, tentando conseguir 

pediatras e não conseguimos. 
Nas últimas horas consegui-
mos três pediatras, mas essa 
falta tem causado uma neces-
sidade de fechar ao menos uma 
UPA por falta de profissionais”, 

Divulgação

Hospital comemora 
dia de combate ao 
câncer com bingo 
e palestra

Nesta sexta-feira, 8 de 
abril, foi celebrado o Dia 
Mundial de Combate ao 
Câncer. Por conta disso, 
o Serviço de Oncologia 
do Austa Hospital de Rio 
Preto decidiu realizar um 
bingo com os pacientes no 
setor de quimioterapia. 
São cerca de 100 pacien-
tes atendidos atualmente. 

“Durante este tempo, 
buscamos oferecer um 
ambiente acolhedor e 
mais leve para os pa-
cientes e seus familiares. 
Desta forma, constatamos 
que eles enfrentam me-
lhor os desafios do trata-
mento”, afirmou Mirele 
Gilioti Passarini, psicólo-
ga do Austa. 

É o que sente a profes-
sora Idalila Martins Gui-
marães após cada sessão 
de quimioterapia. “Já fiz 
12 sessões e nunca senti 
nada. Quando chego em 
casa, estou tranquila, ale-
gre. A equipe do hospital 
nos diverte muito, o am-
biente é muito agradável”, 
afirmou. 

Alto astral e encarar 
a doença com otimismo 
e serenidade é a receita 
também da advogada Pa-
trícia Ferreira Barbosa, 
moradora de Frutal (MG). 
Aos 36 anos, ela desco-
briu ter câncer de mama 
em agosto de 2021 e logo 
procurou o Serviço de 
Oncologia. O diagnóstico 
surpreendeu a todos, já 
que não há histórico da 
doença na família e Patrí-
cia pratica atividade física 
e sempre cuidou da saúde.

O Balcão de Empregos de 
Rio Preto desta sexta-feira (8) 
está oferecendo 619 oportuni-
dades de trabalho. As principais 
delas são para vendedor (131), 
operador de telemarketing 
(52), motorista de aplicativo 
mulheres (50), atendente de 
lanchonete (40), recepcionista 
de caixa (16), serviços gerais 
(15), consultor comercial (13).

Empregos

A Prefeitura de Mirassol, 
por meio do Departamento 
Municipal de Saúde (DMS), vai 
realizar a vacinação contra Co-
vid-19 (adolescentes, adultos e 
idosos) e contra a gripe (profis-
sionais da saúde e pessoas aci-
ma de 60 anos), além do teste 
rápido para monitoramento de 
anticorpos IgM e IgG contra a 
Covid-19 (população em geral) 
neste  próximo sábado (09) das 
8h às 16 horas. 

O atendimento acontece 
nos supermercados Alfredo 
Antunes 1, 2, 3 e 4, Bandeiran-
te, Pedroso e Serv-Sol. 

Documentos
“É importante a apresenta-

ção de um documento com foto 
e comprovante de residência”, 
disse o diretor do DMS, Frank 
Hulder de Oliveira. 

Para agendamento de vaci-
nação em pessoas acamadas, 
basta ligar no SAE. O telefone 
de contato é (17) 3253-9980 
ramal 03. Ao realizar o pedi-
do, é importante informar as 
últimas doses de vacina contra 
covid-19 e CPF do acamado. 

HOJE

Saúde de Mirassol realiza 
vacinação em supermercados 

Confira o endereço dos su-
permercados que farão parte 
da ação: Alfredo Antunes 1 
(Rua Capitão Neves, 2508, 
Centro); Alfredo Antunes 2 
(Rua Paulo de Faria, 1800, 
Nossa Senhora Aparecida), 
Alfredo Antunes 3 (Rua 9 de 
julho, 1398, São José), Alfredo 
Antunes 4 (Rua Nilo Pandolfe, 
em frente à COZIMAX), Ban-
deirante (R. Nove de Julho, 
1621 – Centro), Pedroso (Rua 
Cláudio Gomes, 2555, Santa 
Casa) e Serv-Sol (Avenida 
Dejair José Marques, 3612 – 
Regissol).

Divulgação

Divulgação

Vinicius LIMA

Da REDAÇÃO

Da REDAÇÃO

11 a 23 de ABRIL

Plaza terá vacinação 
em sistema drive-thru

A Unimed Rio Preto anunciou 
nesta sexta-feira (8) que irá re-
alizar a vacinação anual contra 
a gripe novamente em sistema 
drive-thru, no qual não é pre-
ciso sair do carro para receber 
a dose. A campanha será de 11 
a 23 de abril. Assim como nos 
anos anteriores, o drive-thru 
funcionará no estacionamento 
do Plaza Avenida Shopping, 
com entrada pela avenida Ro-
meu Strazzi, de segunda-feira à 
sexta-feira, das 8h às 19h, e aos 

sábados, das 8h às 14h. 
A vacina disponibilizada no 
local será a quadrivalente, que 
protege contra quatro tipos de 
vírus, sendo dois vírus influen-
za A, o H1N1 e H3N2 (Cepa Da-
rwin, responsável por um surto 
de gripe recentemente), e dois 
vírus da influenza B. Diferen-
te da aplicada na rede públi-
ca que é do tipo trivalente, ou 
seja, protege contra três tipos 
de vírus. Qualquer pessoa pode 
ser vacinada no local, porém, 
clientes Unimed Rio Preto te-
rão desconto.

Neste sábado e domingo, 
8 e 9 de abril, a Swift estará 
aberta das 8h às 18h para a 
vacinação contra Covid-19, 
gripe e sarampo. 

Adolescentes (12 anos ou 
mais), adultos e idosos podem 
receber a dose para Covid-19. 
Serão aplicadas a primeira, 
segunda, terceira e quarta 
dose.  Todos os idosos que já 
cumpriram intervalo de 122 
dias da terceira dose podem 
receber a quarta. 

Gripe
Idosos e trabalhadores da 

MULTIVACINAÇÃO

Swift abre para vacinação 
neste fim de semana

Saúde podem receber a dose 
da vacina contra a gripe, sendo 
que para se vacinar é neces-
sário apresentar documentos 
pessoais com foto e CPF e 
comprovante de função para 
trabalhadores da Saúde. 

Nesta etapa, a Campanha 
de Vacinação contra o Saram-
po é voltada para trabalha-
dores da Saúde e seletiva, ou 
seja, apenas para atualização 
da carteira de vacinação. O 
profissional deve comparecer 
à Swift no fim de semana com 
a carteirinha. Caso o profis-
sional já tenha recebido as 
duas doses da tríplice viral não 
será necessário receber outra. 

Swift abre para vacinação neste fim de semana

Divulgação SMCS

Da REDAÇÃO

Da REDAÇÃO

afirmou Borim. 
Segundo o secretário, al-

guns pediatras de outras uni-
dades da rede municipal e mé-
dicos da família se colocaram 
à disposição para realizar os 

atendimentos na UPA Jaguaré 
nos turnos em que não estive-
rem atuando em suas unidades 
de origem. 

“A secretaria está com um 
plano para ser colocado o mais 
breve possível que é os pedia-
tras da rede, vendo a situação, 
se propuseram a atender às 
18h. Alguns médicos de fa-
mília que estão habituados a 
tratar de crianças também se 
propuseram a ajudar na UPA 
Jaguaré, então nós esperamos 
reabrir a pediatria na UPA 
Jaguaré o mais rápido o pos-
sível. Estamos dependendo 
de algumas questões legais, 
como horas de trabalho, horas 
extras, assim que ficar feito 
esse acerto será feito o reinicio 
dos atendimentos”, comentou 
Borim.

Em vídeo do secretário Aldenis Borim explicando o plano da pasta



ESPORTES Cassio ameaçado
Após receber ameaça de morte de tor-
cedor, Cássio terá reunião com agente 
e não descarta deixar o Corinthians

Palmeiras sondando
O Palmeiras voltou a avaliar a possibili-
dade de contratar o centroavante Carlos 
Vinícius do Benfica, emprestado.

Divulgação

Mirassol estreia na Série C neste 
domingo contra o Ferroviário

MIRASSOL

Vários atletas De Rio Preto 
disputam neste domingo (10) a 
Maratona Internacional de São 
Paulo.  O treinador do grupo, 
Alex Briani, acompanha os 
rio-pretenses na prova, que é 
considerada uma das maiores 
maratonas do país. 

3 tipos
Eles competem na Mara-

tona, de 42 km, e na Meia 

EM SÃO PAULO

Rio-pretenses disputam 
Maratona Internacional 

Maratona, de 21 km.  Centenas 
de atletas do mundo todo par-
ticiparão da Maratona, de 42 
km, da Meia, de 21 e da de 5 km. 
Voltando às origens, o evento 
terá largada e chegada na região 
do Parque Ibirapuera, um dos 
cartões-postais da cidade. Bria-
ni afirma que 18 atletas de Rio 
Preto correrão em São Paulo. 

Objetivos
“Sempre prezamos pela 

individualidade de cada um. 
Vamos ter competidores lá que 
vão para quebrar os seus pró-
prios recordes, temos os que 
vão pela primeira vez e outros 
que disputarão para treinar 
para um objetivo maior, que é 
a Maratona de Porto Alegre. É 
uma prova muito tradicional, de 
grande porte e que está reche-
ada de expectativas. São dois 
anos longe de grandes eventos, 
de largadas e chegadas, de en-
contros entre os competidores. 
Vai ser bem legal para todos”, 
afirmou.

O Mirassol estreia na Série 
C do Campeonato Brasileiro 
neste domingo (10), às 19h, 
no Maião contra o Ferroviá-
rio. O Leão entra no torneio 
na expectativa de brigar pelo 
acesso para a Série B depois de 
lutar contra o rebaixamento na 
temporada passada. 

Para o torneio, o Mirassol já 
apresentou 11 reforços, porém 

Mirassol já apresentou 
11 reforços, mas Catalá 
espera a chegada de 
mais atletas

Vinicius LIMA
redacao@dhoje.com.br

FUTEBOL

Times da região entram em campo 
pelas competições de base

Os times da região de Rio 
Preto voltam a campo pela pri-
meira vez desde o fim da Copa 
São Paulo de Futebol Júnior 
para disputar as competições 
de base. Neste sábado (9), 
Olímpia, Mirassol e Tanabi 
jogarão pela primeira rodada 
do Campeonato Paulista Sub-
17 e Sub-15. 

Como as categorias pos-
suem os mesmo grupos, os 
jogos funcionarão no modelo 
de rodada dupla, com a parti-

da do sub-15 sendo realizada 
primeiro e em seguida a do 
sub-17. Neste sábado (9), o 

Mirassol encara o Monte Azul 
fora de casa, o Tanabi visita o 
Barretos e o Olímpia recebe o 
Fernandópolis. 

Regulamento
O regulamento também é o 

mesmo para as duas competi-
ções. Todos os seis times cita-
dos estão no Grupo 1 e se en-
frentarão em turno e returno. 
Se classificam para a segunda 
fase os dois melhores de cada 
chave e os oito melhores tercei-
ros colocados. Ao todo são 12 
grupos, sendo 8 com seis times 
e 4 com cinco equipes.

Para Catalá, a equipe terá dificuldades nas quatro primeiras rodadas por conta de a preparação estar mais atrasada

O Ferroviário é trei-
nado por um técnico 
conhecido na re-
gião: Rodrigo Fon-
seca, que comandou 
o Novorizontino nas 
últimas temporadas

Voltando às origens, 
o evento terá lar-
gada e chegada na 
região do Parque 
Ibirapuera, um dos 
cartões-postais da 
cidade

Times da região entram em campo pelas competições de base

Da REDAÇÃO

VIinicius LIMA

 Leo Roveroni

Renan Contrera

o técnico Ricardo Catalá espera 
ainda a chegada de mais atle-
tas. O zagueiro Diego Landis 
foi o último apresentado nesta 
sexta-feira (8). O clube tam-
bém acertou a permanência do 
lateral-esquerdo Pará. 

Para Catalá, a equipe terá 
dificuldades nas quatro pri-
meiras rodadas por conta de a 
preparação estar mais atrasa-
da que de outros times. 

“Eu penso que o nosso 
estágio de preparação vai ser 
muito diferente, pois a maioria 
das equipes que participam da 
Série C não disputam o Cam-
peonato Paulista e mantiveram 
os seus elencos com um ou 

outro retoque, ou seja, estão 
há quatro meses com a mesma 
equipe. Nós estamos correndo 
contra o tempo, trouxemos al-
guns atletas, mas eu ainda es-
pero mais 8 a 10 peças para nos 
fortalecer”, afirmou Catalá. 

O Ferroviário é treinado 
por um técnico conhecido na 
região: Rodrigo Fonseca, que 
comandou o Novorizontino 
nas últimas temporadas. Para 

Catalá, o time cearense deverá 
adotar uma postura mais de-
fensiva no duelo. 

“Levando em consideração 
as características do Roberto 
nas equipes que ele passou, a 
tendência é que eles joguem 
no nosso erro, não necessa-
riamente esperando, mas tam-
bém provocando esse erro. O 
Roberto também me conhece, 
então sabe um pouco a nossa 

forma de pensar futebol. Vai 
ser um jogo bacana, acho que 
há uma ligeira vantagem de 
como eles estão trabalhando, 
mas vamos em cima de supera-
ção, competir bem e minimizar 
o impacto no resultado nas 
primeiras rodadas”, afirmou o 
treinador. 

A Série C tem um formato 
diferente neste ano. Em 2021, 
os 20 times eram divididos em 

dois grupos regionalizados de 
10, com os 4 primeiros pas-
sando para a segunda fase. Já 
neste ano, os 20 vão jogar entre 
si em turno único (19 rodadas) 
com os oito melhores passando 
de fase. 

“É a primeira vez que vai 
ser nesse formato, então para 
todo mundo é algo novo. Os 
deslocamentos vão ser maiores 
e isso vai gerar mais impacto. 
Você tem uma semana para 
trabalhar na teroia, mas que na 
prática não é, pois se você usa 
dois dias para viajar e um dia 
para voltar, você está perden-
do dias de trabalho. Não acho 
que o formato favoreça, mas 
estamos procurando soluções”, 
comentou Catalá.

           Nós esta-
mos correndo 
contra o tempo, 
trouxemos al-
guns atletas, 
mas eu ainda es-
pero mais 8 a 10 
peças
Ricardo Catalá, 
Técnico do Mirassol

“

“

Neste sábado (9), 
o Mirassol encara 
o Monte Azul fora 
de casa, o Tanabi 
visita o Barretos e 
o Olímpia recebe o 
Fernandópolis.
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Rio Preto 
Weilers estreia 
com equipe 
masculina

O Rio Preto Weilers 
entra em campo neste 
final de semana, na vez 
da equipe masculina es-
trear oficialmente nos tor-
neios de Flag. A Equipe irá 
participar de uma etapa 
nacional do Campeona-
to da CBFA (Confedera-
ção Brasileira de Futebol 
Americano) 

O Flag Football é uma 
modalidade esportiva de-
rivada do Futebol Ame-
ricano. O objetivo é o 
mesmo: avançar a bola 
pelo território adversário 
e alcançar a zona final 
para marcar pontos, no 
caso, touchdowns. 

À primeira vista, a 
maior diferença entre o 
Futebol Americano e o 
Flag Football é a ausência 
dos tradicionais equipa-
mentos de proteção. 

Por conta disso, para 
frear o ataque dos adver-
sários, basta que retirar 
uma das fitas que os atle-
tas usam presas na cintu-
ra, evitando os contatos 
mais agressivos do futebol 
americano. 

O Weilers formou sua 
primeira equipe de Flag 
em 2018, na ocasião so-
mente para mulheres, e 
agora com a chegada dos 
treinadores Ester Alen-
car e Heitor Medeiros, 
ampliaram a categoria 
e acabaram formando o 
time masculino. 

Da REPOTAGEM
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EDITAIS DE PROCLAMAS
1º REGISTRO CIVIL DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Rua Tiradentes nº 3355, Centro. 
Tel: (17)3214-5330

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

DANIEL CARLOS BARBOSA e BEATRIZ ALMEIDA SANTOS. 
Ele, de nacionalidade brasileira, ajudante geral, solteiro, nascido em 
Santa Fé do Sul, SP, no dia 01 de março de 1991, filho de EURIPE-
DES BARBOSA e de SUELY SÔNIA MACHADO BARBOSA. Ela, de 
nacionalidade brasileira, do lar, solteira, nascida em Goiatuba, GO, 
no dia 31 de outubro de 1993, filha de JOSÉ GRACILIANO DOS 
SANTOS e de HELIAMAR ALMEIDA DOS SANTOS. 

OTÁVIO PAGANI BRANDAU QUITETE e DOMINIQUE FLOR DE 
SOBRAL E GONÇALVES. Ele, de nacionalidade brasileira, assis-
tente de ti, solteiro, nascido em São José do Rio Preto, SP, no dia 
19 de fevereiro de 1999, filho de RICARDO BRANDAU QUITETE e 
de MARIA ELIZA PAGANI. Ela, de nacionalidade brasileira, do lar, 
solteira, nascida em São Paulo, SP, no dia 23 de fevereiro de 1999, 
filha de JAYME GONÇALVES JUNIOR e de MARIA DO SOCORRO 
BEZERRA SOBRAL. 

JAILTON SILVA DE SOUZA e LAURA CRISTINA DE MORAIS. Ele, 
de nacionalidade brasileira, gerente, solteiro, nascido em Livra-
mento de Nossa Senhora, BA, no dia 18 de agosto de 1980, filho 
de JOAQUIM DE SOUZA e de GERCI DA SILVA SOUZA. Ela, de 
nacionalidade brasileira, autônoma, solteira, nascida em São José 
do Rio Preto, SP, no dia 15 de novembro de 1994, filha de LAURO 
FERREIRA DE MORAIS e de ANDREIA CRISTINA DA SILVA. 

MATHEUS HENRIQUE MATAES DE OLIVEIRA e BEATRIS ISAU-
RA HAMADA. Ele, de nacionalidade brasileira, empresário, solteiro, 
nascido em São José do Rio Preto, SP, no dia 05 de março de 
1993, filho de JOSÉ ANTONIO DE OLIVEIRA e de EDNA CRISTINA 
MATAES DE OLIVEIRA. Ela, de nacionalidade brasileira, profes-
sora, solteira, nascida em São José do Rio Preto, SP, no dia 31 de 
março de 1992, filha de KOUJI HAMADA e de MARIA LUIZA DOS 
SANTOS HAMADA. 

MAURÍLIO MARQUES DOS SANTOS e LINDA CARTER DA 
SILVA NASCIMENTO. Ele, de nacionalidade brasileira, balconista, 
divorciado, nascido em Fernandópolis, SP, no dia 05 de outubro 
de 1964, filho de FRANCISCO MARQUES DOS SANTOS e de 
JACINTA PAULINO DOS SANTOS. Ela, de nacionalidade brasileira, 
autônoma, divorciada, nascida em Coroatá, MA, no dia 12 de março 
de 1983, filha de JOÃO MANOEL DO NASCIMENTO e de ENEDI-
NA DA SILVA NASCIMENTO. 

Assim, lavra-se o presente edital de proclamas para que seja afi-
xado neste 1º Registro Civil em lugar de costume e publicado pela 
imprensa local.  
Se alguém souber de impedimento, oponha-o na forma da lei.
São José do Rio Preto, 08 de abril de 2022.
David Yamaji Valença, Oficial.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BADY BASSITT

Edital do Pregão Presencial nº 007/2022 – Registro de Preços
A Prefeitura Municipal de Bady Bassitt faz saber a todos os inte-
ressados que se encontra aberto o Pregão Presencial nº 004/2022, 
referente ao registro de preços para aquisição de livro ou cartilha 
que aborde o tema Trânsito para a rede municipal de ensino. O 
recebimento e abertura dos envelopes ocorrerão no dia 04 de maio 
de 2022 às 09:00 horas, na Biblioteca Municipal de Bady Bassitt. 
Edital completo e maiores informações poderão ser obtidas através 
do site www.badybassitt.sp.gov.br ou pelo e-mail licitacoes@ba-
dybassitt.sp.gov.br. Prefeitura Municipal de Bady Bassitt, em 08 de 
abril de 2022. Luiz Antonio Tobardini - Prefeito Municipal.

Edital Para Conhecimento De Terceiros, Expedido Nos Autos De Interdição De Cleide De Camargo Cal, Requerido 
Por Claudia Maria Cal Prette - Processo Nº 1042096-41.2017.8.26.0576. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara de 
Família e Sucessões, do Foro de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, Dr(a). Maria Lucinda Da Costa, na 
forma da Lei, etc. Faz Saber aos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por sentença 
proferida em 25/02/2022, foi decretada a Interdição de Cleide de Camargo Cal, RG 4.761.797, CPF 031.447.838-89 
declarando-o(a) absolutamente incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil e nomeado(a) como 
Curador(a), em caráter Definitivo, o(a) Sr(a). Claudia Maria Cal Prette, RG 15.205.316, CPF 169.745.088-16. O 
presente edital será publicado por três vezes, com intervalo de dez dias, e afixado na forma da lei.Nada Mais. Dado e 
passado nesta cidade de São José do Rio Preto, aos 28 de março de 2022. K -08e09/04

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO-SP 
RUA SILVA JARDIM, 3357 – Centro – CEP 15010-060 

FONE (17) 3214-7777 | FAX (17) 3214-7788 - www.riopreto.sp.leg.br 
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
 

 
AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2022 
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM 
PROCESSO SICOM Nº 27/2022 
OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de publicação, em 
jornal, de atos oficiais da Câmara Municipal de São José Do Rio Preto, conforme Termo de 
Referência – Anexo I do Edital. 
O recebimento das propostas dar-se-á até o dia 25/04/2022, às 10h, e abertura a partir das 
10h02min.  
O edital na íntegra e demais informações encontram-se à disposição no PORTAL DE COMPRAS, 
endereço: https://compras.empro.com.br/. 
Esclarecimentos: (17) 3214-7777 ramal 7811 e 7795. 
E-mail: licitacao@riopreto.sp.leg.br. 
SJRP, 08 de abril de 2022. Vereador Pedro Roberto Gomes Presidente da Câmara Municipal. 

 
 

 
 

 
 
 
 

OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS DO 
DISTRITO DE ENGº SCHMIDT, SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP

Renata Comunale Aleixo
Oficial

Rua São Sebastião, nº 526, Engº Schmidt, São José do Rio Preto-SP
Telefone: (17) 3808-1088 - Email: cartorioes@hotmail.com

__________________________________________________________________________________
EDITAL DE PROCLAMAS

Renata Comunale Aleixo, Oficial do Registro Civil das Pessoas Naturais do Distrito de Engenheiro 
Schmidt, Município e Comarca de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, República Federativa do Brasil. Faz 
saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos de habilitação exigidos pelo artigo 1525 do Código 
Civil.

WAGNER RENATO FARIA e CÁSSIA VALÉRIA ALVES. Ele, brasileiro, natural de São José do Rio 
Preto, Estado de São Paulo, nascido aos dezoito (18) de dezembro de um mil novecentos e setenta e dois (1972), 
com quarenta  e nove (49) anos de idade, soldador, solteiro, filho de ODUVALDO DE FARIA e de dona ELZA 
MACEDO DE FARIA. Ela, brasileira, natural de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, nascida aos  dezenove 
(19) de outubro de um mil novecentos e setenta e dois (1972), com quarenta  e nove (49) anos de idade, do lar, 
solteira, filha de de dona MARTA REGINA ALVES.

Pelo que lavro e publico o presente, para que se alguém souber de algum impedimento, oponha-o nos termos 
da lei e para fins de direito

São José do Rio Preto - SP, seis (06) de abril de dois mil e vinte e dois (2022).
Renata Comunale Aleixo
Oficial

OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS DO 
DISTRITO DE ENGº SCHMIDT, SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP

Renata Comunale Aleixo

Oficial

Rua São Sebastião, nº 526, Engº Schmidt, São José do Rio Preto-SP
Telefone: (17) 3808-1088 - Email: cartorioes@hotmail.com

__________________________________________________________________________________

EDITAL DE PROCLAMAS

Renata Comunale Aleixo, Oficial do Registro Civil das Pessoas Naturais do Distrito de Engenheiro 

Schmidt, Município e Comarca de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, República Federativa do Brasil. Faz 

saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos de habilitação exigidos pelo artigo 1525 do Código 

Civil.

TIAGO AUGUSTO XAVIER e ANA MARIA CARVALHO LEMES DA SILVA. Ele, brasileiro, 

natural de Lins, Estado de São Paulo, nascido aos trinta (30) de outubro de um mil novecentos e oitenta e quatro 

(1984), com trinta  e sete (37) anos de idade, motorista, solteiro, filho de de dona CASSIA APARECIDA XAVIER. 

Ela, brasileira, natural de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, nascida aos , com  anos de idade, autônoma, 

filha de JAMES LEMES DA SILVA e de dona HELISSANDRA DA SILVEIRA CARVALHO.

Pelo que lavro e publico o presente, para que se alguém souber de algum impedimento, oponha-o nos termos 

da lei e para fins de direito

São José do Rio Preto - SP, sete (07) de abril de dois mil e vinte e dois (2022).

Renata Comunale Aleixo

Oficial

GOVERNO DE MONTE APRAZÍVEL-SP
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL: 29/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 37/2022
REGISTRO DE PREÇOS: 15/2022
OBJETO: Contratação de empresa para confecção e instalação de 
placas, tintas de demarcação e demais itens referentes a sinaliza-
ção viária.
Data da realização da Sessão Pública: 10/05/2022
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.mon-
teaprazivel.sp.gov.br
Fundamentação legal: Leis Federais: 8.666/93 e 10.520/02.
Monte Aprazível, 08 de abril de 2022.
Marcio Luiz Miguel – Prefeito Municipal.
Diego Santos Rossini – Pregoeiro Oficial.

EDITAIS DE PROCLAMAS – Silvio Augusto Pellegrini de Oliveira, 
Oficial do 3º Cartório de Registro Civil Pessoas Naturais de São 
José Rio Preto, SP, faz saber que pretendem casar, apresentando 
os documentos exigidos pelo art. 1525 do Cód. Civil, os pretenden-
tes:
1. VITOR PAPANI BASSO e DRIELE BERMUZZI CRE-
PALDI, sendo ELE filho de JOSÉ LEONILDO BASSO e de MARIA 
VIRGINIA PAPANI BASSO e ELA filha de DEVANIR ANTONIO 
CREPALDI e de ALESSANDRA APARECIDA BERMUZZI;
2. MATHEUS ROBERTO SANCHEZ MODESTO e ANITA DE 
CASSIA PAIVA, sendo ELE filho de JOSÉ ROBERTO MODESTO 
TEIXEIRA e de EDITE MANSUELI SANCHEZ MODESTO e ELA 
filha de ANTONIO DEROIDE PAIVA e de IRENE GUZZO PAIVA;
3. BRUNO RIBEIRO LEOPOLDINO e NATALY GIOVANA VA-
LENTE MAGALHÃES DA ROSA, sendo ELE filho de APARECIDO 
PERPÉTUO LEOPOLDINO e de CLARICE FERREIRA RIBEIRO 
LEOPOLDINO e ELA filha de ANDERSON MAGALHÃES DA ROSA 
e de TATIANE CRISTINA LUCIANO VALENTE; brasileiros, residen-
tes neste 3º subdistrito. Se alguém souber de algum impedimento, 
oponha-o em Cartório (R. São Paulo, 2200 – Tel: 3202-9090). 
08/04/2022.
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Fica revertido para o patrimônio da associação Clube Monte Líbano 
de São José do Rio Preto, nos termos que dispõe o artigo 112 do Estatuto 
Social, os títulos abaixo relacionados de titulares inadimplentes, que contém 
mais de um ano de passivo e que seu saldo devedor contabilize valor 
superior a 50% (cinquenta por cento) do valor nominal do título 
patrimonial. 

 
Os títulos patrimoniais abaixo relacionados, seus titulares e ou 

sucessores, tem 15 (quinze) dias para liquidação do débito, sendo que 
após esse prazo referidos títulos passarão a ser livremente comercializados 
pelo Clube Monte Líbano. São os seguintes títulos: 

 
Série A: 
 

 

0266 0346 0370 0660 0888 0954 1042 1062 1261 1445 1672 1778 1883 1921 2088 2206 2272 

2280 
 

2354 2588 2602 2788 2901 2953 3096 3155 3287 3370 3394 3429 3503 3772 3910 3977 

4167 4180                
                     

                 

 
Série B: 
 
 

0095 0307 0361 0369 0456 0540 0648 0862 0913 1007 1295 1721 1737 1781 1832 1863 2024 
 

2032 2388                
 
 

 
  São José do Rio Preto, 22 de março de 2.022. 

 
 
 

José Nadim Cury    Luiz Geraldo Mazzoni Junior 
      Presidente                     Diretor Secretário 

 
 

Paulo Cesar Caetano Castro  Manoel Francisco da Silveira 
Diretor de Assuntos Jurídicos          Diretor Financeiro 

 

  

  EDITAL DE REVERSÃO DE TÍTULOS PATRIMONIAIS 
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SAMPAIO
SÉRGIO

amaralsampaio@hotmail.com

Hemocentro Rio Preto: 
Av. Jamil Feres Kfouri, 80, Jardim Pano-

rama. De segunda a domingo. Das 07h00 
às 13h00

Sérgio SAMPAIO 
amaralsampaio@hotmail.com

CAMPANHA SALARIAL

Frentistas rejeitam 
proposta patronal 

Presidente destaca que menos que a inflação é inaceitável

Às negociações coletivas 
dos Frentistas teve mais uma 
rodada na última quarta-fei-
ra, dia 06.

Segundo Antônio Marco 
dos Santos, presidente do 
Sindicato dos Frentistas de 
Rio Preto e região, nesta 
rodada de negociação e infe-
lizmente o sindicato patronal 
ainda continuou com a pro-
posta de um reajuste abaixo 
da inflação do período – 
nessa nova conversa eles 
propuseram 70% do INPC 
(Índice Nacional de Preços 
ao Consumidor). 

Os 18 sindicatos da ca-
tegoria em conjunto com a 
Federação dos Frentistas 
do Estado de São Paulo fe-

zeram uma contraproposta 
de 11% percentual que fica 
um pouco acima da inflação 
acumulada do período que 
foi de 10,54%.

Uma nova rodada foi 
agendada para a próxima 
terça-feira, dia 12, na sede do 
sindicato patronal, essa será 
a primeira conversa presen-
cial, as primeiras conversas 
foram feitas todos de forma 
remota.

Outro pedido é um Tíque-
te Alimentação de R$ 27,00 
– a data base dos frentistas 
é 01º de março.

Os servidores municipais 
estatuários de Rio Preto con-
tinuam indo as urnas até a 
próxima terça-feira, dia 12 
para escolher seus novos 
representantes no Conselho 
Municipal de Previdência 
e Conselho Fiscal, ambos 
órgãos fiscalizadores da Rio-
PretoPrev (Instituto Próprio 
de Previdência Municipal). 

A eleição mais uma vez 
está sendo feita de forma 
remota e todos os servidores 
estatutários da ativa e apo-
sentados têm direito a voto. 

Serão escolhidos 2 (dois) 
titulares e 2 (dois) suplentes 
para o Conselho Municipal de 
Previdência que se juntaram 
ao conselheiro que presenta 
dos inativos que tem mandato 
até 2023. Já para o Conselho 
Fiscal será eleito 1 (um) titu-
lar e 1 (um) suplente – o eleito 
vai se junta ao outro conse-
lheiro fiscal que também tem 
mandato até o ano que vem. 

Ao todo oito (08) servi-
dores se inscreveram para 
disputar o pleito.

Sendo seis (06) candi-
datos às vagas do Conselho 
Municipal, sendo eles os se-

Eleição:  escolha de conselheiros 
da RioPretoPrev vai até terça 

Voto

guintes servidores: 
• Carlos Henrique de 

Oliveira, engenheiro na Se-
cretaria Municipal de Habi-
tação;

• Giuliano Cleber Col-
tro, analista contábil no Se-
mae (Serviço Municipal Au-
tônomo de Água e Esgoto);

• Greziele Matias de 
Paula Domingues, auxiliar de 
enfermagem na UPA Região 
Norte;

• Rosimere Cleide Sou-
za Desidério, diretora de es-
cola, E.M. Graciliano Ramos;

• Silvana Aparecida da 
Rocha Delfino, pegagoda no 
CRAS Schmitt; 

• Val ter  de  Lucca , 
agente administrativo na 
UBS Vetorazzo.

Outros dois servidores 
irão disputar as vagas no 
Conselho Fiscal:

• Fabiano Luís Medei-

ros Sanches, Guarda Civil 
Municipal na GCM;

• João Pedro Fortunato 
Delarmelino Silva, professor 
PEB I na E.M. Dep. Sylvio 
Benito Martini.

Os links para votação 
estão disponíveis na rede 
sociais do Sindicato dos Ser-
vidores Públicos Municipais 
(SSPM Rio Preto) e na Atem, 
pois ambas a entidades são as 
organizadoras do pleito. 

Os servidroes estatutários podem votar 24 horas por dia por meio dos links disponibilizados 

RAPIDAS & TRABALHO

Pedido é de 11% de 
reajuste para esse ano

Imobiliárias

Barbearia

ESPORTES

Inscrições para a Copa Comerciaria 
de Futsal estão abertas 
As inscrições para a Copa Co-
merciaria de Futsal do Sin-
comerciários (Sindicato dos 
Empregados no Comércio) de 
Rio Preto estão abertas e se-
guem inicialmente até o dia 
29 de abril.
Segundo Vladimir Élcio Perei-
ra, secretário de Esportes do 
sindicato, até essa data limite 
eles estão esperando as fichas 
de inscrições das equipes que 
quiserem participar.  “O ob-
jetivo é trazer nosso público 
comerciário para a prática do 
futsal”, salientou Pereira.
Essa será a 35ª edição e existe 
a expectativa por parte da di-
retoria que os comerciários se 
animem para voltar a partici-
par deste evento tradicional. 
Cada equipe pode ter no má-
ximo 10 atletas e mais uma 
vez terá a disputa da serie 
Ouro e Prata para que todos 
possam participar até o últi-

mo dia da competição, no que 
diz respeito à data da realiza-
ção da Copa a definição deve 
ser divulgada nos próximos 
dias.
As fichas de inscrições podem 

ser retiradas no Centro de Be-
nefícios do sindicato, na Rua 
Luiz Antônio da Silveira, 717, 
Boa Vista. Outras informa-
ções pelo telefone: 17 3214-
7171. 

O SETH (Sindicato dos 
Empregados em Turismo 
e Hospitalidade) iniciou as 
tratativas das negociações 
coletivas dos trabalhadores 
do setor de Compra, Venda 
e Locação de Imóveis (Imo-
biliárias).

Segundo Sergio Para-
nhos, presidente do sindi-
cato, já foi feita assembleia 
no qual a pauta foi definida 
que está sendo encaminha-
da para o sindicato patronal 
– e agora estão aguardando 
uma sinalização.Ele des-
taca que existem diversos 
assuntos que tem que ser 
debatidos e negociados 
neste ano de 2022 – isso 
porque serão negociadas 
as cláusulas econômicas e 
também as sociais.

A Barbearia do Sindicato 
dos Motoristas de Rio Preto 
está com seu atendimento 
em pleno funcionamento de 
segunda a sábado.

Segundo Daniel Rodri-
gues, presidente do sindi-
cato, atualmente são três 
profissionais para atender 
os associados e seus depen-
dentes. “O corte de cabelo é 
gratuito e a barba tem um 
taxa de R$ 6,00”, salientou 
Rodrigues.

O horário de funciona-
mento de segunda a sexta-
-feira é das 8 às 18 horas, 
com duas horas de interva-
lo.  E aos sábados das 8 às 
12 horas.

O telefone do sindicato 
para agendamento é o 17 
2137-9700.

Data da realização da 35ª Copa vai ainda ser definida posteriormente

Conclat
As centrais sindicais CUT, Força Sindical, 
UGT, CSB, CTB, Nova Central, Conlutas, Inter-
sindical e Pública aprovaram na última quin-
ta-feira (7), durante a Conferência da Classe 
Trabalhadora (Conclat), a Pauta Unificada 
da Classe Trabalhadora para as eleições de 
2022. Trata-se de um documento com medi-
das emergenciais e estruturais para garantir 
empregos, recuperar direitos trabalhistas e 
previdenciários, fortalecer a representação 
sindical, além de promover a democracia e 
a vida. A proposta será entregue a todos os 
candidatos à presidência da República.

                           Inscrições 
A Secretaria Municipal de Educação de Rio 
Preto está com inscrições abertas para pro-
cesso seletivo para estagiários de Pedago-
gia.  As inscrições deverão ser realizadas de 
maneira on-line até o dia 11 de abril até as 
23h59 – pelo seguinte link: https://digital.
educacao.riopreto.br/concursos-e-proces-
sos/processoseletivo 

                         SITE
Visite nosso site para saber um pouco mais:
www.jornaldotrabalhador.com.br 


