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UNIDADE DA REGIÃO NORTE

TEATRO TEM
CHERNOBYL
Será neste sábado, dia 21, a 
partir das 21 horas, no teatro 
do Sesc Rio Preto a apresenta-
ção do espetáculo Chernobyl. 
ENTRETENIMENTO Pág.6

Publicado edital para contratar 
administradora de hospital
A Prefeitura publica na edição do Diário Ofi cial do Município (DOM) deste sábado (21) o edital para contratar através de concorrência pública a Or-
ganização Social que vai administrar Hospital Domingo Braile, mais conhecido como Hospital da Região Norte. Os interessados terão 45 dias para 
analisar a possibilidade de assumir a administração do hospital e até o dia 11 de julho para entregar os envelopes com as propostas. CIDADES Pág.5

CÂMARA

Projeto reverte 
multas para o
Fundo do Meio 
Ambiente
Projeto de lei pretende con-
verter os valores recolhidos 
por multas em decorrência 
de infrações ambientais para 
o Fundo Municipal de Defesa 
do Meio Ambiente. A pro-
posta é do vereador Robson 
Ricci e prevê que os recursos 
sejam investidos em políticas 
voltadas à defesa, preserva-
ção, recuperação e do meio 
ambiente. POLÍTCA Pág.3

DOM PEDRO II

Prédio de escola 
vai a leilão  para 
pagar dívida
trabalhista
O Tribunal Regional do Tra-
balho autorizou a venda do 
prédio da antiga Faculdade 
D. Pedro II no centro. 
CIDADES Pág.5

Polícia prende distribuidor de crack com 
carga avaliada em mais de R$ 600 mil

RIO PRETO

Na manhã desta sexta-feira, 20, por volta das 11h, a Polícia Civil teve êxito em autuar em fl agrante um grande 
distribuidor de crack, em uma chácara na região norte de Rio Preto, onde foram apreendidos 30 tijolos do entor-
pecente de 1 quilo cada. De acordo com o  delegado da Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes de Rio 
Preto (Dise), Allan Soares, a droga está avaliada em R$ 600 mil. CIDADES Pág.4

HOJE

América e 
Catanduva 
se enfrentam 
no Teixeirão

Depois de sofrer duas der-
rotas como visitante, o 
América tenta fazer valer o 
mando de campo. Neste sá-
bado (21), o Rubro enfrenta 
o Catanduva às 15h, no Tei-
xeirão. ESPORTES Pág.6

CULTURA

Websérie será 
gravada em 
praça neste 
sábado
ENTRETENIMENTO Pág.6

APADRINHADOS

Governo defende 
projeto em encontro
O Procurador Geral do Município Luís Rober-
to Thiesi afi rmou durante reunião com verea-
dores nesta sexta-feira, 20, que o projeto que 
cria 138 cargos em comissão e 609 funções 
gratifi cadas foi espelhado no que determina 
o Tribunal de Justiça, Ministério Público e o 
próprio STF. POLÍTICA Pág.3

Divulgação SMCS

Vinicius Lima

TEATRO TEM
CHERNOBYL
Será neste sábado, dia 21, a 
partir das 21 horas, no teatro 
do Sesc Rio Preto a apresenta-
ção do espetáculo Chernobyl. 
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Os perigos do overuse 
nos exercícios intensos 

A importância da utilização de políticas públicas
para o fomento à inovação nas empresas

Overuse é uma lesão por 
sobrecarga originada de 
movimentos repetitivos que 
exigem esforço na articu-
lação, e ocasionam micro-
traumas no tecido ósseo. 
Isso ocorre quando  se uti-
liza demasiadamente uma 
articulação ou um esforço 
muscular prolongado e repe-
titivo, associado a posições 
incorretas na realização dos 
movimentos. Neste caso a 
biomecânica interfere dire-
tamente no agravamento ou 
solução do problema . 

Todo esporte produz  
destruição do tecido e a 
reconstrução do mesmo de 
forma regenerativa  e é ai 
onde surgem os benefícios, 
pois a reconstrução é sempre 
maior. Este equilíbrio cha-
ma se Zona Homeostase ou 
envelope de função. Quando 
este equilíbrio  não ocorre 
por exagero mecânico ,  a 
lesão se instala e passa-se 
a trabalhar na zona supra 
fi siológica,isto é  na DOR, 
causada por reações infl a-
matórias. É aquela  dorzi-
nha que persiste por algum 
tempo e após o corpo estar 
aquecido, ela some. Passa 
desapercebida e parece não 
ser nada !

Muito cuidado com está 
dor  , pois , se não for devi-
damente tratada para que o 
corpo volte a função natural, 
avança-se para a zona de 
falência estrutural, onde os 
tecidos estruturais rompem-
-se chegando as fraturas por 
estresse. De princípio ocorre 
no periósteo (membrana 
que recobre, inerva e nutre 
os ossos), e posteriormente 
por toda sua estrutura.

Os sintomas incluem 
dor, fadiga muscular, rigidez 
muscular, arterial e edemas 
(acúmulo de líquido no te-
cido subcutâneo). Contudo, 
a ausência de informações 
sobre a doença pode atrasar 
a busca por tratamento e 
acompanhamento junto ao 
fi sioterapeuta.

Como prevenir
a overuse :

Ter um condicionamento 
físico adequado para a práti-
ca específi ca da modalidade 
desportiva.

Melhorar habilidades e 
controlo muscular

 Corrigir o gesto + técnica   

desportivo e usar os equipa-
mentos adequados.

 O repouso  é importante 
para retirar a sobrecarga.

Uso de crioterapia pós 
exercícios intensos .

Antes das realizar aqueci-
mento direcionado ao objeti-
vo do seu treino

 Alongue as estruturas 
trabalhadas após as ativi-
dades 

Certifi que-se de que es-
teja com a musculatura apta 
para realizar a atividade 
.A biomecânica alinhada e 
músculos fortes capaz de su-
portar impulsos , protegendo 
as articulações .

Atente-se para só reali-
zar Atividadee intensas Sob 
orientação de um profi ssio-
nal . As atividades  que re-
petem várias vezes a mesma 
articulação na sua rotina de 
treino são as maiores causa-
doras da overuse .

Os pontos mais frágeis 
articulares mais acometidos 
pela overuse : 

Ombros – atividades 
como natação, vôlei e levan-
tamento de peso, crossfi t 

Cotovelos - atividades 
como tênis, levantamento de 
peso, Squash, 

Punhos - atividades como 
tênis e levantamento de peso, 
biribol , voley , crossfi t , bit 
tênis 

Joelhos - atividades como 
ginástica e futebol, ciclismo, 
dança , bit tênis , levanta-
mento de peso, crossfit , 
corrida , 

Tornozelos - atividades 
como corrida, dança, atletis-
mo, Rugby , crossfi t .

Cuide-se , a única manei-
ra de prevenir é preparar o 
corpo para qualquer ativi-
dade que desejar executar 
. Procure um profissional 
do movimento e faça um 
tratamento preventivo para 
proteger suas articulações.

*Dra Silvia Batista , 
mestre  , fi sioterapeuta 
, prof de educação física 
, empresaria da saúde 
, mestre  internacional 
em nutrição .Gestora do 
projeto Escola da vida 
natural e automasagem 
3D Nano .Contato : sil-
viafisioterapia@icloud.
com 

Instagram :
 Dra Silvia Batista

Sergio Ricardo Ventura Pinto, natural de Campinas-SP, faleceu aos 38 anos de 
idade. Não deixa fi lhos. Será sepultado no dia 20/05/2022 às 16h 30min, sain-
do seu féretro do velório São João Ba� sta para o Cemitério São João Ba� sta.

FALECIMENTOS E MISSAS

Neste dia 24 de maio, ce-
lebramos Nossa Senhora Au-
xiliadora, aquela que auxilia 
os cristãos. O grande apóstolo 
da juventude, Dom Bosco, 
adotou esta invocação para 
sua Congregação Salesiana. 
Ele viveu numa época de luta 
entre o poder civil e o poder 
eclesiástico, e pode ser agra-
ciado pelos cuidados da Mãe.

A fundação de sua família 
religiosa, que difunde pelo 
mundo o amor a Nossa Se-
nhora Auxiliadora, deu-se 
no auge do ódio, político e 
religioso, que culminou na 
queda de Roma e destruição 
do poder temporal da Igreja. 
Nossa Senhora foi colocada à 

Quanto mais sou de
Maria, mais sou de Jesus!

Jesus tem o sangue de Maria. Por isso, 
quanto mais eu assumo que sou
de Maria, mais me certifico que
também sou de Jesus

frente da obra educacional de 
Dom Bosco para defendê-la em 
todas as difi culdades.

Dom Bosco ensinou aos 
membros da família Salesiana 
o amor a Maria, invocando-a 
com o título de AUXILIA-
DORA. Pode-se afirmar que 
a invocação com o título de 
Auxiliadora teve um impulso 
enorme com Dom Bosco. Fi-
cou tão conhecido o amor do 
Santo pela Virgem Auxiliadora, 
a ponto de Ela ser conhecida 
também como a “Virgem de 
Dom Bosco”.

Por isso, como membro da 
Família de Dom Bosco, ouso 
dizer que quanto mais sou 
de Maria, sempre serei mais 
de JESUS. Maria é a cheia de 
graça, ou seja, do próprio Filho 
de Deus. Jesus tem o sangue de 
Maria. Por isso, quanto mais 
eu assumo que sou de Maria, 
mais me certifi co que também 
sou de Jesus.

Por muitas vezes, preguei 
falando assim: somos católicos, 

apostólicos romanos, maria-
nos, carismáticos e praticantes. 
Sim, somos MARIANOS e 
precisamos assumir isso diante 
de todos, pois somos fi lhos de 
Maria, e quanto mais busca-
mos essa filiação, mais nos 
tornamos de JESUS. Maria é 
aquela que nos aponta o Cristo.

Foi inspirado em Maria, 
aquela que foi cheia do Espíri-
to Santo, que me veio a frase: 
“quanto mais sou do Espírito, 
mais a Luz me conduz, ou seja, 
como Maria é seta que aponta 
o Cristo, quanto mais sou de 
Maria e do Espírito Santo, mais 
estarei no caminho certo, com 
foco em Jesus.

A Virgem Maria tem uma 
ligação estreita com o Divino 
Espírito Santo. Ela concebeu 
Jesus por obra Dele; é Santa e 
Imaculada por Sua obra; esteve 
com os Apóstolos no dia de 
Pentecostes; e se tornou Mãe 
da Igreja e Mãe de cada homem 
e mulher que Jesus resgatou 
com Seu sangue.

Portanto, é muito impor-
tante que aquele que é batizado 
no Espírito Santo tenha um co-
nhecimento profundo daquilo 
que a Igreja ensina sobre a Mãe 
de Deus, e tenha intimidade 
com ela.

“A missão materna de Ma-
ria em favor dos homens, de 
modo algum obscurece nem 
diminui a mediação única de 
Cristo; pelo contrário, até os-
tenta sua potência, pois todo o 
salutar infl uxo da bem-aven-
turada Virgem (…) deriva dos 
superabundantes méritos de 
Cristo, estriba-se em sua me-
diação, dela depende inteira-
mente e dela aufere toda a sua 
força. Com efeito, nenhuma 
criatura jamais pode ser equi-
parada ao Verbo encarnado 
e Redentor. Mas, da mesma 
forma que o sacerdócio de 
Cristo é participado de vários 
modos, seja pelos ministros, 
seja pelo povo fi el, e da mesma 
forma que a indivisa bondade 
de Deus é realmente difundida 
nas criaturas de modos diver-
sos, assim também a única 
mediação do Redentor não ex-
clui, antes suscita nas criaturas 
uma variegada cooperação que 
participa de uma única fonte” 
(Lumen Gentium, 62).

Por tudo isso, sempre va-
mos proclamar: “Quanto mais 
sou de Maria, mais sou de 
Jesus; quanto mais sou do Es-
pirito, mais a luz me conduz!” 

* Padre Bruno Costa é 
membro do Conselho Ge-
ral da Comunidade Canção 
Nova e autor dos livros: 
“Frases que nos levam a 
Deus” e “Lutar sempre, 
desistir jamais”.

O anseio por aumentar 
a competitividade do Brasil 
perante países desenvolvidos 
e emergentes torna-se cada 
vez mais claro. Neste sentido, 
políticas públicas voltadas 
ao fomento à inovação tec-
nológica e fortalecimento 
das companhias brasileiras 
têm ganhado destaque nos 
últimos anos. Entretanto, 
para que isso se concretize, 
é necessário assertividade e 
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efetividade nos investimen-
tos realizados, uma vez que 
o Brasil ocupa apenas a 57ª 
colocação, entre os 132 países 
listados no Índice Global de 
Inovação (IGI) 2021. 

Diante disto, a busca por 
mecanismos que auxiliem o 
crescimento inovador a partir 
de políticas públicas não é 
um movimento exclusivo do 
Brasil. De acordo com levan-
tamento realizado pela Orga-
nização para a Cooperação e 
Desenvolvimento Econômico 
(OCDE), atualmente, mais 
de 46 países já adotam este 
tipo de iniciativa, como EUA, 
Austrália, China, Coréia, Reino 
Unido, México, Canadá e Nova 
Zelândia, além de praticamen-
te todos os membros da União 
Europeia. 

O fi nanciamento à inova-
ção, no entanto, conta com um 
viés de incertezas. Isto porque, 
embora exista um domínio ra-
zoável sobre o objetivo da em-
presa, em termos tecnológicos, 
não há certezas com relação a 
ele, principalmente, por não 
se tratar de uma replicação de 
capacidade produtiva. Além 
disso, a depender do porte, 
do setor de atuação e do tipo 
de investimento idealizado, é 
possível que a empresa avalie a 
utilização de um apoio distinto 

para sua necessidade.

Linhas de crédito 
como oportunidade de 
fomento à inovação 

No Brasil, existem incenti-
vos e fi nanciamentos públicos 
que visam amparar as empre-
sas oferecendo recursos que 
ampliem a possibilidade de 
sucesso no desenvolvimento 
de iniciativas inovadoras nas 
mais diversas esferas. Desde 
aquisição de equipamentos 
(nacionais ou importados) 
que modernizem a produção 
ou viabilizem o aumento da 
efi ciência hídrica ou energéti-
ca, treinamentos de equipes, 
bem como contratação ou 
aquisição de softwares, levan-
do em consideração todos os 
segmentos da economia, como 
agro, comunicação e indústria, 
por exemplo. 

Diante deste contexto, 
a Financiadora de Estudos e 
Projetos (FINEP), vinculada 
ao Ministério da Ciência, Tec-
nologia e Inovação (MCTI), 
oferece incentivos e oportuni-
dades que contribuem para fo-
mentar a inovação tecnológica 
nas empresas, alterando sua 
forma de atuação em relação 
as adversidades, por meio de 
linhas de crédito direto ou 
descentralizado. 

Estas oportunidades abran-
gem empresas em diversos 
níveis de maturidade e podem 
ser obtidos por companhias 
com processos avançados, 
como as que idealizam a auto-
matização de uma linha a par-
tir da compra de equipamentos 
já existentes, modernizando e 
inovando seus processos, ou 
por aquelas que vão desenvol-
ver seu próprio equipamento, 
seja de forma autônoma ou em 
parceria com outras institui-
ções, como as universidades. 

Neste sentido, além da pro-
moção de investimentos em 
Pesquisa e Desenvolvimento 
(P&D), existem também incen-
tivos a empreendedores que 
possuem ideias de produtos 
e soluções, mas não possuem 
recursos para torná-las reais. 
Dentro deste contexto, uma 
das iniciativas mais conhe-
cidas, promovida pelo MCTI 
em parceria com a FINEP, 
é o Programa Centelha, que 
oferece capacitação, recursos 
fi nanceiros e outros tipos de 
suporte, a fi m de impulsionar 
a transformação de ideias em 
negócios de sucesso, a partir 
de recursos a fundo perdido. 

Portanto, fi ca nítida a ne-
cessidade de investir em ino-
vação para potencializar a 
economia brasileira, mas isso 
deve ser feito com assertivida-
de, partindo de uma linha de 
crédito que ofereça condições 
confortáveis ou de incenti-
vos que sejam adequados à 
realidade e aos objetivos da 
empresa.

*Jackeline Bozza é Coorde-
nadora de Serviços do FI 
Group, consultoria es-
pecializada na gestão de 
incentivos fi scais e fi nan-
ciamento à Pesquisa & 
Desenvolvimento (P&D).
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Política Cofres cheios
Governo federal repassou mais de
R$ 7,7 bilhões do pré-sal para
estados e municípios esta semana

Mito Musk
Presidente Bolsonaro se encontra com 
empresário Elon Musk em São Paulo e 
causa furor na oposição

A Prefeitura de Rio Preto, 
por meio da Secretaria de 
Administração, publicou no 
Diário Ofi cial desta sexta-feira, 
20, a convocação de mais 13 
médicos aprovados em concur-
so público realizado em 2019. 
São profi ssionais das áreas de 
médico da família e comuni-
dade (três no total), uma gi-
necologista, dois pediatras, um 
infectologista, e seis médicos 
plantonistas clínicos. 

Eles fazem parte de 71 con-
cursados e já convocados que 
tomam posse na próxima se-
gunda-feira, 23. Após a con-
vocação com publicação dos 

Prefeitura empossa 71 novos 
concursados, entre eles médicos

NA SEGUNDA-FEIRA

nomes a Prefeitura dá posse 
aos profissionais. O evento 
será no Parque Tecnológico. 

Consta no edital da Pre-
feitura que “o não compare-

cimento à sessão ensejará a 
desistência dos candidatos”. 
O documento é assinado pelo 
secretário de Administração, 
Adílson Vedroni. 

Após a convocação dos 
nomes a Prefeitura dá 
posse aos profissionais. 
O evento será no Parque 
Tecnológico.

Prefeitura empossa 71 novos concursados, entre eles médicos

Raphael FERRARI
redacao@dhoje.com.br

Divulgação SMCS

O Procurador Geral do 
Município Luís Roberto Thiesi 
afi rmou durante reunião com 
vereadores nesta sexta-feira, 
20, que o projeto do prefeito 
Edinho Araújo (MDB) que 
cria 138 cargos em comissão 
e 609 funções gratifi cadas foi 
espelhado no que determina 
o Tribunal de Justiça, o Mi-
nistério Público de São Paulo 
e o próprio Supremo Tribunal 
Federal. 

O encontro foi agendado 
pelo governo para dar tran-
quilidade aos vereadores que 
apresentam insegurança jurí-
dica para aprovar a proposta. A 
readequação do quadro funcio-
nal de servidores do Executivo 
foi uma imposição do TJ que 
considerou inconstitucional 
leis municipais que criaram 
cargos de livre nomeação (os 
chamados apadrinhados) e 
funções gratifi cadas. 

O texto elaborado por téc-
nicos de várias secretarias 
determina a extinção, mas 
ao mesmo tempo cria novos 
cargos com atribuições e des-
crição das atribuições para os 
ocupantes das vagas. 

Vereadores
Espécie de líder do governo 

Em reunião com vereadores, governo 
defende projeto que extingue e recria cargos

APADRINHADOS

O texto elaborado por 
técnicos de várias se-
cretarias extingue, mas 
recria novos cargos

Raphael FERRARI
redacao@dhoje.com.br

na Câmara, vereador Paulo 
Pauléra (PP) afi rmou ao Dhoje 
Interior que as explicações téc-
nicas deverão dar tranquilidade 
para aprovação do projeto. 
Pauléra diz que a criação dos 
cargos de agora é totalmente 
diferente da época do prefeito 
Valdomiro. 

“As explicações foram téc-
nicas e jurídicas, não deixaram 
nenhuma dúvida. Totalmente 
diferente daquela questão que 
está no Judiciário que foi a 
época do Valdomiro que foi a 

criação de cargos”, disse. 
Pauléra acredita que a maio-

ria dos vereadores deve aprovar 
o projeto, já que segundo ele 
não existe dolo. “Voto favorá-
vel, não tenho nenhum medo 
de qualquer questão judicial, no 
caso de improbidade, de dolo”, 
afi rmou. 

Na reunião que contou com 
as participações do secretário 
de Governo, Jair Moretti, o 
de administração, Adilson Ve-
droni, da Fazenda, Martinho 
Ravazzi, e do procurador-geral 

Em reunião com vereadores, governo defende projeto que extingue e recria cargos

Thiesi, foi explicado que o novo 
texto do projeto se baseia na 
descrição de cargos e funções 
do manual de organização do 
STJ, no próprio TJ e no MP 
que nunca foram contestadas 
judicialmente. 

O vereador Celso Peixão 
(MDB) disse que o projeto é im-
portante porque trata de cente-
nas de servidores, em especial 
da saúde. “Pessoas que foram 
ou vão ser prejudicadas caso 
este projeto não passe. Pessoas 
que trabalham como gerente de 

O governo do prefeito Edi-
nho Araújo (MDB) corre con-
tra o tempo para contratar 
os profi ssionais, em especial 
da área da saúde. A falta de 
médicos tem impossibilitado 
a abertura de 30 leitos na Uni-
dade de Internação do Frater-
nidade. A previsão era de que 
os leitos fossem ocupados na 
segunda-feira, 16, mas acabou 
sendo adiado para a próxima 
segunda-feira. 

A Unidade com 30 leitos 
destinados a pacientes de 
urgência e emergência que 
aguardam vaga para o Hospital 
de Base. Hoje, esses pacientes 
estão sendo atendidos nas 
Unidades de Urgência e Emer-
gência (UPA), esperando vaga. 

A unidade terá 45 profi ssio-
nais, entre médicos, enfermei-
ros, técnicos de enfermagem 
e outros, e funcionará 24h. O 
atendimento nesse serviço será 
feito por meio de regulação das 
UPAS, portanto, não atenderá 
demanda espontânea.

Projeto reverte 
multas para 
Fundo do Meio 
Ambiente

Projeto de lei protoco-
lado na Câmara Municipal 
pretende converter os va-
lores recolhidos por multas 
em decorrência de infrações 
ambientais para o Fundo 
Municipal de Defesa do Meio 
Ambiente. A proposta é do 
vereador Robson Ricci (Re-
publicanos). 

Consta no projeto que 
será revertido o valor “ao no-
tifi cado não reincidente de 
qualquer infração ambiental 
aplicado por Órgão Compe-
tente Municipal, dentro do 
interstício de um ano, exceto 
para os casos de reincidência 
durante o período do recurso 
da primeira infração, até o 
prazo máximo de 10 dias 
úteis após a conclusão do re-
curso, o notifi cado não per-
derá o direito da aplicação 
do disposto nessa Lei”, diz. 

Será concedido um des-
conto de 20% sobre o valor 
total da multa aplicada, caso 
o notifi cado opte pela conver-
são de valores ao Fundo Mu-
nicipal de Meio Ambiente.
Consta na proposta de Ricci 
que do montante arrecadado 
com as multas obrigatoria-
mente 10% do valor deverão 
ser investidos em ações de 
reflorestamento no muni-
cípio.

O projeto não tem data 
para ir à votação.

Da REDAÇÃO
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Lei para ônibus  
parar fora 
do ponto é 
constitucional

Os municípios podem 
legislar sobre assuntos de 
interesse local, destacando-
-se que o transporte coletivo 
de passageiros no âmbito de 
seus respectivos territórios 
inegavelmente se insere den-
tro dessa qualifi cação. 

Este foi o entendimento 
do Órgão Especial do Tribu-
nal de Justiça de São Paulo ao 
reconhecer a constitucionali-
dade de uma lei de Jundiaí, 
que permite o embarque e 
desembarque de idosos e 
mulheres fora dos pontos de 
parada de ônibus em deter-
minados horários. 

A norma, de autoria par-
lamentar, foi questionada 
no TJ-SP pela Prefeitura de 
Jundiaí sob o argumento 
de violação da competência 
do chefe do Poder Executivo, 
uma vez que o texto teria re-
gulamentado matéria relativa 
a serviços públicos. 

Entretanto, para o rela-
tor, desembargador Vianna 
Cotrim, não há violação à 
reserva da administração e 
ao princípio da separação 
dos poderes. Ele disse que 
a lei não impõe atribuições 
a órgãos públicos nem in-
terfere na administração do 
município no que tange ao 
transporte coletivo, pois ape-
nas garante mais segurança a 
mulheres e idosos.

Da REDAÇÃO
redacao@dhoje.com.br

saúde, nas UPA’s, são 200 ao 
todo. Nos passou tranquilida-
de. Um projeto complexo, mas 
vou nessa linha”, disse Peixão. 

No entanto, alguns verea-
dores ainda não têm decisão 
formada mesmo após as expli-
cações. “Não tenho nenhuma 
opinião formada sobre o tema. 
Estamos estudando o acórdão 
para depois analisarmos o 
projeto do executivo”, disse o 
vereador Odélio Chaves (PL) 
que considera que o projeto de 
Edinho e diferente do projeto 

do ex-prefeito Valdomiro Lopes 
“Não são situações análogas”.  

Renato Pupo (PSDB) é ou-
tro que afi rma precisar de mais 
informações. “Eu ainda vou 
precisar de mais informação. 
Com a audiência pública na 
Câmara, a partir dai vamos ter 
uma opinião mais segura sobre 
o assunto”, destacou. 

Durante o encontro o Pro-
curador do Município, Thiesi, 
destacou que no projeto ques-
tionado durante o governo 
Valdomiro Lopes os cargos 
eram técnicos criados por lei e 
que no atual segue normas já 
vigentes por tribunais e órgãos 
da Justiça. “Não há má-fé em 
aprovar o projeto”, disse. No 
entanto ele não deu garantias 
de que o projeto não será ques-
tionado pela Justiça. 

Apontamentos 
A Federação Nacional dos 

Auditores e Fiscais de Tribu-
tos Municipais (FENAFIM), 
entidade que representa os in-
tegrantes dos Fiscos dos Muni-
cípios do Brasil, protocolou na 
Câmara Municipal ofício apon-
tando problemas no projeto 
enviado pelo prefeito Edinho.
Segundo documento da Fede-
ração o projeto que extingue 
e recria centenas de cargos 
e funções “não observaria a 
precedência constitucional da 
Fazenda Pública, que serve 
como garantia de segurança ao 
funcionamento dos entes fede-
rados, na medida em que a Car-
ta Magna de 1988 estabeleceu 
para o País um Estado Social 
Fiscal em que é assegurada.”

Procon vai intensificar ações no município
DIREITO DO CONSUMIDOR

Diante do crescimento de 
95,5%, em 2022, nas reclama-
ções registradas pelo Procon 
de Rio Preto, o órgão criou 
uma nova ação de resolu-
ção das demandas. Os novos 

procedimentos que foram 
detalhados na manhã desta 
sexta-feira, 20, durante o 
evento Procon 180°. O encon-
tro foi realizado no auditório 
do Parque Tecnológico.

Com o lema ‘orientar, edu-
car e cobrar’, o evento do Pro-
con apresentou cinco fases 
conciliatórias que poderão 
culminar, em caso de não ha-
ver acordo entre as partes, na 

autuação das empresas que 
lesarem os direitos do consu-
midor. “Nós ficamos 8 anos 
sem fiscalização municipal, 
agora nós vamos autuar indivi-
dualmente”, afi rma o diretor .

Divulgação SMCS

Divulgação
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CIDADES Polícia Federal
A Polícia Federal deflagrou ontem ope-
ração contra juízes federais, advoga-
dos, empresários em Fortaleza (CE).

Polícia Civil
Polícia Civil fez ontem uma operação 
contra suspeitos de envolvimento com 
milícia que atua na zona oeste do RJ

O governador Rodrigo Gar-
cia autorizou nesta sexta-feira 
(20) a contratação de 1.593 
novos agentes de escolta e vigi-
lância aprovados em concurso 
da Secretaria da Administra-
ção Penitenciária. Com a me-
dida, a Polícia Militar deixará 
de acompanhar o transporte 
de presos no interior e Baixada 
Santista, reforçando o patru-
lhamento ostensivo nestas 
regiões. 

“São quase 1,6 mil novos 
agentes de escolta de presos 
sendo contratados. Isso signifi -
ca que a Polícia Militar não vai 
fazer mais escolta de presos em 
São Paulo. A PM vai continuar 
na rua combatendo a crimina-
lidade com mais homens e pro-
tegendo a nossa população”, 
disse Rodrigo Garcia. 

Os aprovados em concurso 
começam a ser convocados 
pela pasta para treinamento 
ainda em maio. Ao longo dos 
próximos meses, os novos 
agentes serão efetivados para 
atuação no sistema prisional 
de forma gradativa. Simulta-
neamente, a PM deixará de 
cumprir escalas nas escoltas 
de presos para audiências judi-
ciais, tratamento médico fora 
de presídios ou transferências 
de unidades. 

Reforço
O reforço na segurança 

penitenciária vem evoluindo 
desde o início de 2019, já que 
a atual gestão iniciou o cha-
mamento de aprovados em 
concursos de administrações 
anteriores e que não tinham 
sido aproveitados até então. 
Além das 1.593 nomeações au-

Estado libera contratação de 1,5 mil 
agentes para escolta de presos

SEGURANÇA PÚBLICA

Da REPORTAGEM
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furtam fios 
de galpões 
da prefeitura

torizadas nesta sexta, o Estado 
já havia efetivado outros 778 
agentes este ano e deve nomear 
outros 935 em breve. 

Outra medida para au-
mentar o efetivo policial nas 
ruas foi a ampliação robusta 
do sistema de teleaudiências 
criminais no sistema prisional 
de São Paulo. Em 2019, eram 
apenas 39 salas de teleaudiên-
cia, e atualmente este número 
saltou para 731. 

Na região oeste do estado, 
a ampliação das audiências 

virtuais permitiu redução de 
97% no número de escoltas 
para apresentação de presos à 
Justiça, restringindo o serviço 

Desconhecidos inva-
diram três galpões per-
tencentes à Prefeitura 
de Rio Preto, na avenida 
Fernando Bonvino, no 
Distrito Industrial, e fur-
taram materiais elétricos 
e hidráulicos. 

Conforme o boletim 
de ocorrência registrado 
na tarde desta quinta-
-feira, 19, na Central de 
Flagrantes, o crime foi 
descoberto no período da 
manhã, quando funcio-
nários estiveram no local 
para iniciarem reforma 
dos prédios públicos, que 
vão abrigar uma coope-
rativa. 

Como o local está de-
socupado, não se sabe ao 
certo a data do furto, ha-
vendo suspeita que tenha 
ocorrido entre os dias 9 e 
19 deste mês. 

Foram levados por la-
drões aproximadamente 
100 metros de cabos, hi-
drômetro para poço semi 
artesiano e dois medido-
res de energia elétrica. 

Parte do calçamen-
to existente no local foi 
quebrado pelos bandidos 
para furtarem a fiação, 
que ligava a rede de ener-
gia até os galpões. O caso 
segue sendo investigado 
pelo 2º DP.

Ao longo dos próximos meses, os novos 
agentes serão efetivados para atuação 
no sistema prisional de forma gradati-
va. Simultaneamente, a PM deixará de 
cumprir escalas nas escoltas de presos

Rodrigo Garcia libera contratação de 1,5 mil agentes para escolta de presos no Estado

DISTRIBUIDOR

DISE apreende carga 
de crack de R$ 600 mil

Na manhã desta sexta-
-feira, 20, por volta das 11h, 
a Polícia Civil teve êxito em 
autuar em fl agrante um grande 
distribuidor de crack, em uma 
chácara na região norte de Rio 
Preto, onde foram apreendidos 
30 tijolos do entorpecente de 1 
quilo cada. 

De acordo com o  delegado 
da Delegacia de Investigações 
Sobre Entorpecentes de Rio 
Preto (Dise), Allan Soares, 
a droga está avaliada em R$ 
600 mil. 

Ele ainda destaca que “a 
Dise de Rio Preto vem cons-
tantemente dando ênfase em 
derrubar e prender os res-
ponsáveis de distribuição de 
drogas no atacado na região 
de Rio Preto”. 

O homem de 29 anos foi 
conduzido a sede da Dise- Deic 
5 e autuado pelo crime de trá-
fi co de drogas. 

Com a ação de hoje, a DISE 
tirou de circulação de 120.000 
a 150.000 porções individuais 
de crack.

a transportes para atendimen-
to médico e transferências 
de presos entre diferentes 
unidades. 

Rodrigo Garcia ainda libe-
rou a contratação de outros 416 
profi ssionais para atuação no 
sistema prisional. São 265 ofi -
ciais administrativos, 51 técni-
cos de enfermagem, 50 agentes 
técnicos de assistência à saúde, 
25 analistas administrativos, 
12 enfermeiros, oito cirurgi-
ões dentistas e cinco analistas 
socioculturais. Além das novas 
contratações, a Secretaria da 
Administração Penitenciária 
também terá o reforço de 132 
novos veículos.

Pedestre leva ‘mata-leão’ em assalto
Policiais militares prende-

ram em flagrante, por volta 
das 9h desta quinta-feira, 19, 
um dos dois bandidos que 
roubaram um pedestre, de 28 
anos, na rua Jorge Tibiriçá, no 
bairro Boa Vista, em Rio Preto, 
após aplicarem um ‘mata-leão’. 

O acusado, de 34 anos, se-
gundo o boletim de ocorrência, 
foi encontrado nas imediações 
do viaduto João Mesquita 

em um grupo de usuários de 
drogas. 

Com o suspeito, que não 
portava documento de identi-
fi cação, não foram achados os 
objetos roubados da vítima, 
que o reconheceu por meio de 
fotografi a. 

Um segundo homem foi de-
tido e liberado, por não ter sido 
reconhecido como o cúmplice 
no roubo. 

A carteira da vítima foi 
achada por um popular, a 
aproximadamente dois quar-
teirões, com três cartões ban-
cários e uma nota de 20 dó-
lares. Dois cartões não foram 
recuperados.  Na delegacia de 
plantão, a prisão foi confi rma-
da e o indiciado levado para 
a carceragem da Delegacia 
Seccional, onde aguardará 
audiência de custódia.

FOI PRESO

PROCURADO

Foragido vai trabalhar 
no quartel e é preso

Um procurado pela Justiça 
da Bahia foi recapturado na 
tarde desta quinta-feira, 19, 
na avenida Clóvis Oger, onde 
funciona um batalhão da Polí-
cia Militar de Rio Preto. 

Segundo o boletim de ocor-
rência, o fugitivo trabalhava 
como pedreiro no quartel e 
teve os dados pessoais pes-
quisados, em procedimento de 
rotina feito pela corporação. 

Ao consultar o nome e do-
cumentos um pm descobriu 
que havia um mandado de pri-

são preventiva expedido pela 
Vara Criminal de Caculé (BA). 

COM FACA

Morador de rua corta 
testa de mulher

Um morador de rua desfe-
riu socos na cabeça e cortou a 
testa da companheira, de 37 
anos, com uma faca, às 5 horas 
desta sexta-feira, 20, na aveni-
da Danilo Galeazzi, no Jardim 
Seyon, em Rio Preto. 

A vítima caminhou até a 
UPA Jaguaré e conversou com 
uma equipe da Polícia Militar. 
Ela contou que o acusado é 
usuário de drogas e se des-
controlou. 

O suspeito fugiu em direção 
ao bairro João Paulo II. O caso 

foi registrado como violência 
doméstica e lesão corporal.

Um segundo ho-
mem foi detido e 
liberado, por não 
ter sido reconheci-
do como cúmplice 
do roubo

Divulgação
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Polícia Civil
Polícia Civil fez ontem uma operação 
contra suspeitos de envolvimento com 
milícia que atua na zona oeste do RJ
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A Prefeitura publica na 
edição do Diário Oficial do 
Município (DOM) deste sába-
do (21) o edital para contratar 
através de concorrência públi-
ca a Organização Social que vai 
administrar Hospital Domingo 
Braile, mais conhecido como 
Hospital da Região Norte. 

Os interessados terão 45 
dias para analisar a possibili-
dade de concorrer e assumir a 
administração do novo equi-
pamento público e até o dia 
11 de julho para entregar os 
envelopes com as propostas. 

A abertura dos envelopes 
será no dia 12 de julho, às 
9h, no setor de licitações da 
Prefeitura. 

Um decreto nomeando a 
Comissão Especial de Seleção 
assinado pelo prefeito Edinho 
Araújo (MDB) também está 
publicado na edição do DOM 
deste sábado. Ela é a respon-
sável por analisar e julgar às 
propostas. 

A Comissão tem três mem-
bros: Adilson Vedroni, se-
cretário de Administração, 
presidente, Diene Longhi, 
enfermeirae Antonio Guizilini, 
médico da Secretaria de Saúde.

Sai edital para contratar 
administração de hospital

REGIÃO NORTE

Tem que ser uma Or-
ganização Social, sem 
fins lucrativos; a ven-
cedora será conheci-
da dia 12 de julho

O Tribunal Regional do 
Trabalho (TRT) em Campinas 
autorizou a venda do prédio da 
antiga Faculdade D. Pedro II 
na esquina das ruas General 
Glicério com a Rubião Júnior 
para encerrar dívida trabalhis-
ta em ação de 2017 encabeçada 
por Dirceu Angelotti. A área 
construída é de 2.436 m². A 
avaliação do preço de mercado 
do prédio feita por perito foi de 
R$ 7,16 milhões. O Juiz fixou 
preço mínimo de R$ 5,012 
milhões. 

A ação começou na 4ª Vara 
da Justiça do Trabalho em Rio 
Preto em 2017. 

Segundo o corretor de imó-

DIVIDA TRABALHISTA

Prédio da escola D. Pedro II vai a leilão
veis nomeado para realizar a 
venda, Júlio César Cardoso, os 
interessados poderão entregar 
suas propostas até o dia 30 de 
julho. Fica com o prédio aquele 
que apresentar a melhor pro-
posta. 

Em caso de propostas idên-
ticas, compra quem for fazer o 
pagamento à vista. 

O Dhoje tentou falar com 
representantes da família 
Khauan, proprietária do imó-
vel, mas não conseguiu. 

A história
A Escola D. Pedro II nasceu 

em 1926 com a chegada a Rio 
Peto do professor Alberto José 

Ismael. Inaugurada em 1927, 
quando Rio Preto tinha 26 mil 
habitantes na cidade e outros 
30 mil na zona rural e distritos. 
A proposta foi dar suporte para 
as 550 casas comerciais, a base 
da então economia urbana 
local. 

Ela tinha o modelo e o siste-
ma de ensino da escola D. Pe-
dro II de São Paulo e formava 
contabilistas. 

Em 1960 a escola passou 
pelo seu pior momento, quan-
do 57 alunos que faziam parte 
da fanfarra morreram num aci-
dente no rio Turvo, a caminho 
de Barretos. 

Em 1972 fundou a Socieda-

de Riopretense de Ensino Su-
perior e implantou a Faculdade 
de Administração. Em 1977, 
a Faculdade de Engenharia e 
em 1992, a de Arquitetura e 
Urbanismo. 

Quase 100 anos após a sua 
fundação, a instituição não 
conseguiu manter as portas 
abertas e fechou. 

Existem dívidas fazendá-
rias que estão em execução. O 
dinheiro que resultar da venda 
do prédio da General com a 
Rubião deverá pagar a dívida 
fazendária. 

Caso haja sobra ela será 
destinada aos herdeiros dos 
proprietários.

Sai edital para contratar administração do Hospital da Região Norte
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PEÇAS R$ 5,90

Shopping das Valquírias 
reabre neste sábado 
com peças de inverno

O Shopping das Valquírias, 
iniciativa oriunda do Instituto 
Valquírias Wolrd, reabre neste 
sábado, dia 21 de maio, com 
uma super oportunidade para 
quem deseja renovar o armário 
gastando pouco. São mais de 
7 mil peças de roupas novas e 
seminovas, com preços a par-
tir de R$5,90. Todo o acervo 
que está exposto para a venda 
passou anteriormente por uma 
triagem com as costureiras 
do Instituto – o que impli-
ca na qualidade das peças. 
O local conta com setores ex-
clusivos de marcas renomadas 
como Desnude, Milla Gomes, 
C&A, Bambolê, Mãos da Terra, 

CIA Marítima e muito mais. 
O Shopping das Valquírias 
funciona das 8h às 16h, aoao 
lado do Instituto.

Rio Preto terá  
Fit 2022 pelo 
Programa 
Retomada SP

Rio Preto foi uma das 
cidades vencedoras do 
Edital Retomada SP 2022, 
lançado pelo Programa 
Juntos Pela Cultura, da 
Secretaria de Estado da 
Cultura e Economia Cria-
tiva, com o projeto do FIT 
Rio Preto 2022 – Festival 
Internacional de Teatro. 
O resultado foi divulgado 
na última segunda-feira, 
17/5 e o festival receberá 
R$ 250 mil para compor 
seu orçamento. O projeto 
foi inscrito pela Secretaria 
Municipal de Cultura.

Retomada SP 
O Programa Retomada 

SP tem como objetivo dar 
suporte à concretização de 
novas edições de festivais, 
em formato presencial, 
com mais de cinco edi-
ções já feitas no setor das 
artes cênicas, música, 
literatura, artes visuais, 
audiovisual, segmentos da 
economia criativa e cultu-
ra popular e tradicional. 

O objetivo foi a sele-
ção de 20 municípios do 
Estado de São Paulo inte-
ressados em participar do 
Retomada SP, a acontecer 
no segundo semestre de 
2022. Para participar, o 
município enviou um pro-
jeto contendo as informa-
ções sobre o festival que 
será realizado, bem como 
os itens orçamentários 
solicitados para apoio.

Da REPORTAGEM
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Comprar pela internet é 
um hábito cada vezb mais 
presente na vida do consu-
midor. Mas especialistas em 
direito do consumidor adver-
tem: cuidado com os golpes. 

Segundo Jean Dornellas, 
diretor do Procon de Rio Pre-
to, é fundamental se atentar 
em diversos detalhes antes de 
finalizar uma compra no meio 
digital.  Ele argumenta sobre a 

INTERNET

Dicas para evitar golpes na compra online
importância de, antes de tudo, 
se atentar ao site. Endereços 
que não são hospedados no 
Brasil são fontes mais frequen-
tes de golpes. 

Dornellas ressalta sobre 
desconfiar de preços abaixo da 
tabela de mercado e de investi-
gar o histórico da empresa. “É 
substancial dar preferência ao 
comércio local e ou empresas 
mais conhecidas que, além de 

loja física também operam pela 
internet. Olhar comentários 
e se deixar levar por influen-
ciadores não são critérios”, 
garante. 

Jean orienta imprimir e 
“printar” as telas de promoção 
bem como o maior número de 
informações possíveis. 

Outra dica é dar preferência 
ao pagamento via cartão de 
crédito. “Nunca faça compras 

pela internet via pix ”, fala. 
A estudaqte Maria Edu-

arda Silva caiu em um golpe 
ao conversar com uma conta 
rackeada na rede social Ins-
tagram. “Achava que estava 
negociando com minha amiga. 
Fui presentear minha avó com 
uma máquina de lavar. Perdi 
R$ 1 mil pois a conta estava 
sendo usada por hackers”, 
conta.

A Tereos, uma das líderes 
na produção de açúcar, etanol 
e energia a partir da biomassa 
da cana-de-açúcar no Brasil, 
está com 19 vagas abertas para 
jovens aprendizes em parceria 
com o Projeto Pescar. As opor-
tunidades são para jovens de 
16 a 21 anos, em situação de 
vulnerabilidade socioeconô-
mica e que residam nos muni-
cípios de Severínia, Olímpia e 

NA REGIÃO

Tereos abre 19 vagas para jovens

Baguaçu. As inscrições vão até 
o dia 3 de junho. 

A iniciativa visa oferecer 
aos jovens uma oportunidade 
de iniciação profissional em 

processos agroindustriais, ca-
pacitando-os e preparando-os 
para ingressarem no mercado 
de trabalho. A turma de 2022 
vai marcar o décimo ano de 

parceria; nesse período, mais 
de 170 jovens passaram pela 
Tereos e muitos foram efeti-
vados na empresa, atualmente 
fazendo parte do quadro de 
colaboradores do grupo. 

As vagas são para a uni-
dade Cruz Alta, localizada em 
Olímpia (SP), com previsão 
de início para agosto de 2022. 
O programa tem duração de 
11 meses e as atividades serão 
realizadas de segunda a sexta-
-feira, das 8h às 12h30. Os se-
lecionados terão bolsa-auxílio, 
além de uniforme, transporte e 
vale-alimentação.

Para se candidatar, o jovem 
precisar ter renda familiar de 
até meio salário mínimo per 
capta e estar cursando a partir 
do 7º ano do ensino funda-
mental (ou que já ter concluído 
o ensino médio).

Divulgação

Tereos abre vagas 19 vagas para jovens aprendizes da região

O programa de ini-
ciação profissional 
para jovens em 
situação de vulne-
rabilidade socioeco-
nômica 
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No total foram 3 milhões
aplicados em multas para os 
donos de estabelimentos em julho América e Catanduva se 

enfrentam no Teixeirão

MIRASSOL

Será neste sábado, dia 21, a 
partir das 21 horas, no teatro 
do Sesc Rio Preto a apresenta-
ção do espetáculo Chernobyl. 
Escrito pela dramaturga fran-
cesa Florence Valéro, em 2017, 
com direção de Bruno Perillo e 
com atuação das atrizes Joana 
Dória, Manuela Afonso, Nicole 
Cordery e Carolina Haddad, 
que também traduziu o texto. 

Os ingressos já estão dispo-
níveis para venda com valores 
de R$ 9 (credencial plena) R$15 
(meia entrada) e R$30 (inteira) 

Sobre o tema
No dia 26 de abril de 1986, 

o mundo acompanhou com 
perplexidade as notícias de que 
uma explosão havia destruído 

TEATRO

Peça Chernobyl será 
hoje no Sesc Rio Preto 

o reator nuclear da usina de 
Chernobyl, próxima à cidade 
de Pripyat, na Ucrânia. Após o 
desastre, a região foi esvaziada 
e a população nunca mais pôde 
voltar, deixando suas casas, 
seus bens e, principalmente, 
suas histórias para trás. Esse é o 
tema do espetáculo Chernobyl, 
que estreou em 2019 em São 
Paulo e foi sucesso de crítica e 
público.  

Segundo a dramaturga fran-
cesa Florence Valéro, nascida 
no mesmo ano do acidente nu-
clear, ela ficou profundamente 
agitada, saturada com informa-
ções sobre a catástrofe e suas 
precipitações, e já não tinha 
gosto nenhum pelo naturalis-
mo gélido e desejava recorrer 
à fábula para falar das raízes 
perdidas. Porque as vítimas de 
Chernobyl são exiladas, gente 
forçada a deixar suas casas, 
sem jamais revê-las. Ela ima-
ginou de início os porta-vozes 
do conto, pesquisadores da 
zona de exclusão, convivendo 
com os vestígios radioativos. 
O que eles têm para nos dizer? 
Eles vão nos contar a história 
de que personagens? Tirando 
dessas perguntas e dúvidas o 
contexto para a história. (Cola-
borou Luiz Felipe Possani)           

Depois de sofrer duas der-
rotas jogando como visitante, 
o América tenta fazer valer o 
mando de campo para reagir 
na Segunda Divisão do Cam-
peonato Paulista (Bezinha). 
Neste sábado (21), o Rubro 
enfrenta o Catanduva às 15h, 
no Teixeirão. 

Suspenso

A situação do Rubro na 
tabela é complicada. A 
equipe venceu apenas 
um dos quatro jogos

Vinicius LIMA
redacao@dhoje.com.br

CULTURA

Websérie será gravada neste 
sábado na Praça da Vila Ercília 

A Praça da Igreja São Be-
nedito, na Vila Ercília, zona 
oeste de São José do Rio Preto, 
recebe neste sábado, 21, das 10 
às 18 horas, o segundo encon-
tro para gravação da websérie 
documental “VINDO – O Que 
Será Que Está”, a ser lançada 
no segundo semestre, trazendo 
depoimentos de 58 artistas da 
cidade de diferentes áreas de 
atuação. A proposta da pro-
dução é apresentar reflexões a 
partir dos trabalhos concebidos 
pelos participantes durante 
o isolamento social em razão 
da pandemia do novo coro-
navírus. 

Idealizada pelos multi artis-
tas Jef Telles e Tiago Mariusso, 
a iniciativa levará para a praça 
três sets com gravações simul-
tâneas e uma equipe técnica 
de mais de 20 profissionais 
para a realização de entrevis-
tas e captações de imagens, 

transformando o local em uma 
instalação urbana, com per-
formances de Ailton Rodrigo, 
Cassio Henrique, Henrique 
Nerys e Ícaro Negroni, que 
irão gerar situações inusitadas 
ao cotidiano dos moradores. 
Ao todo, as gravações alcan-
çarão três áreas públicas. A 
primeira a receber a ação, em 
14 de maio, foi a Represa Mu-
nicipal. Já o terceiro e último 
encontro se dará no dia 28, no 
canteiro central e pista de ca-
minhada da Praça do Vivendas, 
na zona sul. 

O projeto é um desdobra-
mento de um trabalho do Agru-
pamento Núcleo 2, do qual 
Telles é diretor. No final de 
2017, o coletivo realizou um 
projeto independente chamado 
“Prólogo a Teatrópolis” com o 
intuito de entrevistar a maior 
quantidade possível de pro-
fissionais do setor cultural de 

São José do Rio Preto. Sob a 
necessidade de discutir o futu-
ro, a ação resultou na websérie 
“INDO – O que Fizemos Que 
Estamos”, disponível no You-
tube pelo canal “Café Insônia”, 
envolvendo cerca de 60 artistas 
e entusiastas de diversas áreas 
de atuação. Agora, a proposta 
é lançar o olhar para a arte e o 
humano, o social e o cotidiano, 
impulsionada pelo passado 
recente.

Assim como no projeto 
“INDO”, cujas gravações resul-
taram em 46 vídeos com dura-
ções diversas, “VINDO” propõe 
a mesma estrutura. A websérie 
será transmitida no canal do 
Youtube “Café Insônia” e Insta-
gram “cafe_insonia” e também 
no site do Agrupamento Núcleo 
2 (nucleo2.com.br). 

O projeto é viabilizado pelo 
ProAC Direto de 2021. (Cola-
borou Luiz Felipe Possani)

América reebe hoje o Catanduva em derbi regional pela Bezinha às 15h

Apenas os dois pri-
meiros de cada gru-
po se classificam, 
junto com os quatro 
melhores terceiros 
colocados do cam-
peonato.

Em 1986, o mundo 
acompanhou com 
perplexidade 
as notícias da 
explosão no reator 
nuclear da usina 
de Chernobyl

Vinicius Lima

Suspenso pelo terceiro car-
tão amarelo, o lateral direito 
Alessandro será desfalque. 
Paulo Miguel deverá ser o subs-
tituto. O treinador João Santos, 
em curso da CBF no Rio de Ja-
neiro, não comandará a equipe. 

O auxiliar Cuquinha mais uma 
vez será o comandante. Por 
outro lado, o América conta 
com o retorno do volante Leo 
Guanaes, que cumpriu suspen-
são na última rodada. 

Tabela
A situação do Rubro na 

tabela é complicada. A equipe 
venceu apenas um dos quatro 

jogos, tendo sofrido 11 gols. 
Atualmente, o time ocupa a 
penúltima posição do grupo 1 
(5º lugar) com três pontos. O 
Catanduva, por outro lado, é o 
líder da chave, tendo vencido 
três jogos e empatado um, 
sendo o único invicto do grupo. 

Próximos
Na sequência da tabela, 

a Inter de Bebedouro e o Pe-
napolense aparecem com 7 
pontos, o Andradina com 6 e 
o Fernandópolis é o lanterna. 
O jogo neste fim de semana 
marca o encerramento do 
primeiro turno. Apenas os 
dois primeiros de cada grupo 
se classificam, junto com os 
quatro melhores terceiros co-
locados do campeonato.

SUL-AMERICANA

São Paulo vence bolivianos 
e garante classificação

Em noite fria no Morum-
bi, o São Paulo venceu, sem 
muito esforço, o Jorge Wils-
termann, da Bolívia, por 3 
a 0. Jogo válido pela quinta 
rodada da fase de grupos 
da Copa Sul-Americana. 
Com dois gols de Rodrigo 
Nestor, o artilheiro da noite, 
e um de Patrick, o São Paulo 
chegou a 13 pontos no Gru-
po D e garantiu, de forma 
antecipada, a classificação 
para às oitavas de final da 
competição. 

Líder e invicto, restan-
do somente uma partida a 
ser disputada, o São Paulo 
chegou aos 13 pontos e não 
pode mais ser alcançado 
pelo Everton-CHI, que tem 
oito. Com isso o São Paulo é 
a primeira equipe da compe-
tição a garantir a vaga para 
a próxima fase. O grupo 
ainda tem Ayacucho-PER 
e Jorge Wilstermann-BOL 
com quatro e dois pontos 
respectivamente. 

O São Paulo entrou em 
campo com time misto, 
visando o clássico contra o 
Corinthians, e para tentar 
resolver o jogo já no primei-
ro tempo. A estratégia deu 
certo e Rodrigo Nestor, aos 
seis minutos, fez questão 
de iniciar os trabalhos no 
Morumbi. Em bela jogada 
coletiva, Eder faz o pivô para 
Nestor, que limpa a zaga bo-
liviana e marca um belo gol. 

Não demorou muito para 
o São Paulo ampliar, com 
Rodrigo Nestor novamen-
te, aos 18 minutos, desta 

vez desviando um chute de 
Nikão e enganando o goleiro 
Poveda. A superioridade 
técnica era nítida na partida, 
tanto que o time do São Pau-
lo chegou a ter 80% da posse 
da bola, na primeira etapa. 
As únicas chances do Jorge 
Wilstermann, eram em er-
ros são-paulinos. Ainda deu 
tempo de ver o bandeirinha 
anular outro gol de Rodrigo 
Nestor, por impedimento, 
seria o terceiro dele e do 
São Paulo. 

Na volta do intervalo, 
não deu nem tempo para os 
bolivianos tentarem uma 
reação. Logo no primeiro 
minuto, em outra bela jo-
gada coletiva do São Paulo, 
Rodrigo Nestor cruzou para 
o meio da área e encontrou 
Patrick que sozinho finali-
zou, ampliando o placar no 
Morumbi. O Jorge Wilster-
mann tentava aproveitar 
os erros defensivos do São 
Paulo, desta vez com mais 
perigo, após falha de Rigoni, 
Luis Vargas finaliza na trave 
direita de Thiago Couto. 

Vendo o time perder 
intensidade, Rogério Ceni 
promoveu algumas mu-
danças na equipe, Luciano 
entrou mais ligado, chegou 
até a marcar um gol, mas 
novamente o bandeira as-
sinalou impedimento do 
ataque são-paulino. Agora 
o São Paulo vira chave e se 
prepara para o clássico pau-
lista, no Campeonato Brasi-
leiro, contra o Corinthians, 
o jogo será domingo (22)

MÚSICA

Show Pink Floyd In Concert amanhã
No domingo, dia 22, o Teatro 

Paulo Moura recebe o espetácu-
lo de Pink Floyd - Experience In 
Concert, a partir das 20 horas. 
Os portões abrem meia hora 
antes, para que o público se aco-
mode. Com convites que variam 
de R$ 50 a R$ 140, o público 
presente poderá curtir o show 
da plateia ou do mezanino.   

O espetáculo é uma imersão 
musical e visual nas histórias 
e mentes dos lendários David 
Gilmour e Roger Waters, que 
juntos, foram responsáveis 
pela história musical de uma 
das maiores bandas de todos 
os tempos.  

O show conta com grandes 
sucessos em seu repertório, 

como: “Mother”, “Wish you 
were here”, “Time’’, entre ou-
tras, onde irão proporcionar ao 

público uma verdadeira viagem 
no tempo, totalmente cantado 
e tocado ao vivo, com fases e 

musicais importantes desta 
banda.  No palco, um espetáculo 
à parte com muitos efeitos visu-
ais, projeções em Mapping 3D e 
um palco totalmente temático, 
com sincronia entre a música e a 
iluminação. (Colaborou Luiz 
Felipe Possani) 

Show Pink Floyd - Experience In Concert será neste domingo 

Os convites estão 
à venda no site da 
Ingresso Digital de 
R$ 50 a R$ 140. E a 
classificação 
etária é livre. 

Show de Xande 
marcado para 
Rio Preto hoje
é adiado

O adiamento foi divul-
gado, por uma nota, nas 
redes sociais da K3 Shows 
e Eventos, organizadora 
do evento, que traria o 
show do sambista Xande 
de Pilares neste sábado, 
dia 21. O show que seria 
em Rio Preto, no sábado, 
também aconteceria no 
domingo, dia 22, na cidade 
vizinha, em Catanduva. 
Ambos foram adiados, ain-
da sem data confirmada 
pela organização, apenas 
aguardando a confirma-
ção da agenda do cantor. 
O motivo do adiamento, 
segundo a nota, é por força 
maior. Qualquer dúvida ou 
informação, pelo tel: (17) 
98144-3942. (Colaborou 
Luiz Felipe Possani)

ESPORTES/ENTRETENIMENTO
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Câmara Municipal de 
São José do Rio Preto

 

ANEXO 1 

E.E. PROF “JUSTINO JERRY FARIA” 

LICITAÇÃO PERMISSÃO USO DE CANTINA ESCOLAR 

  A Diretoria Executiva da Associação de Pais e Mestres da E.E. Prof. “Justino Jerry 

Faria” situada à Rua Ipiranga, nº 3078, Santos Dumont, São José do Rio Preto/SP, torna 

público a Abertura do Processo de Licitação para a administração dos serviços da 

Cantina Escolar da referida Escola e comunica aos interessados que as instruções 

deverão ser retiradas no endereço acima, no período de 24/05/2022 a 26/05/2022 no 

horário das 10h às 17h, mediante a comprovação do recolhimento de R$ 63,94, 

correspondente a 2 UFESPs em nome da APM. da E.E. Prof. “Justino Jerry Faria” junto 

ao Banco do Brasil - agência nº 3018-X , conta corrente nº 35.244-6 sem devolução. As 

propostas deverão ser encaminhadas em envelopes lacrados para o mesmo local até o 

dia 31/05/2022, às 17h. A abertura dos envelopes contendo as propostas será 

realizada em sessão Pública no dia 02/06/2022, às 14h00, nas dependências da escola, 

pela Comissão julgadora designada pelo Diretor Executivo da APM.  

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

 Simara Fabiana de Almeida 
Diretor Executivo da APM  
RG. 24.486.148 

 
 

Fica Homologado o objeto da Tomada de Preços n.º 03/2022, dispondo sobre 
realização de serviços de obra de infraestrutura urbana – recapeamento 
asfáltico – nas ruas Clóvis de Lima Paiva – trecho 01/02/03, José Siriani – 
trecho 01/02/03/04/05, Basilio de Almeida – trecho 01/02/03, Francisco Duarte 
Azadinho, Salvador Scrocchio, Nilo Peçanha, Firmino Justino da Silva – trecho 
01/02 e Avenida Francisco Maximiano – trecho 01/02 e 03, tendo como 
vencedora a empresa RIMAR SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO 
DE MÁQUINAS LTDA, pelo valor global R$ 600.229,19 (seiscentos mil 
duzentos e vinte e nove reais e dezenove centavos). Data: 19 de abril de 2022. 
Extrato de Contrato n.º 2.942/2022 – Contratada: RIMAR SERVIÇOS DE 
CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA – que teve por objeto 
realização de serviços de obra de infraestrutura urbana – recapeamento 
asfáltico – nas ruas Clóvis de Lima Paiva – trecho 01/02/03, José Siriani – 
trecho 01/02/03/04/05, Basilio de Almeida – trecho 01/02/03, Francisco Duarte 
Azadinho, Salvador Scrocchio, Nilo Peçanha, Firmino Justino da Silva – trecho 
01/02 e Avenida Francisco Maximiano – trecho 01/02 e 03, pelo valor global de 
R$ 600.229,19 (seiscentos mil duzentos e vinte e nove reais e dezenove 
centavos). Assinatura: 27 de abril de 2022. 
 
 
  
 

 
Fica Adjudicado o objeto da Tomada de Preços n.º 04/2022, dispondo sobre 
Obras de construção do “Espaço Saúde”, no bairro do Ecatu, no município de 
Tanabi, Estado de São Paulo, tendo como vencedora a NEXT ENGENHARIA 
EIRELI, pelo valor global R$734.850,19 (setecentos e trinta e quatro mil e 
oitocentos e cinquenta reais e dezenove centavos). Data: 18 de maio de 2022. 

Fica Homologado o objeto da Tomada de Preços n.º 04/2022, dispondo sobre 
Obras de construção do “Espaço Saúde”, no bairro do Ecatu, no município de 
Tanabi, Estado de São Paulo, tendo como vencedora a NEXT ENGENHARIA 
EIRELI, pelo valor global R$734.850,19 (setecentos e trinta e quatro mil e 
oitocentos e cinquenta reais e dezenove centavos). Data: 18 de maio de 2022. 

Extrato de Contrato n.º 2.949/2022 – Contratada: NEXT ENGENHARIA EIRELI 
- que teve por objeto Obras de construção do “Espaço Saúde”, no bairro do 
Ecatu, no município de Tanabi, Estado de São Paulo, tendo como vencedora a 
NEXT ENGENHARIA EIRELI, pelo valor global R$734.850,19 (setecentos e 
trinta e quatro mil e oitocentos e cinquenta reais e dezenove centavos). Data: 
19 de maio de 2022. 

 
 
  
 

 

GOVERNO DE MONTE APRAZÍVEL-SP 
AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL: 44/2022 
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 58/2022 
REGISTRO DE PREÇOS: 27/2022  
OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de internação de 
repouso para idosos em grau III. 
Data da realização da Sessão Pública: 14/06/2022 
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, 20 de maio 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 pretendentes: 

1. AGNALDO SOLDERA e ANDRESSA MERIGHI GILIO, sendo ELE filho 
de ANTONIO SOLDERA e de CONCEIÇÃO VILANOVA SOLDERA, 
sendo ELA filha de JOÃO FERNANDES GILIO e de VERANICE 
MERIGHI GILIO; 

2. LAERCIO DIAS DA ROCHA e ROSANA ALVES, sendo ELE filho 
de SEBASTIÃO NUNES DA ROCHA e de APARECIDA DIAS DA 
ROCHA, sendo ELA filha de AMPHRISIO ALVES e de CLARISE 
DOMINGA ALVES; 

3. LUIZ ROBERTO LORASCHI e RODOLFO RODRIGO DE LIMA, sendo 
ELE filho de CARLINHO LORASCHI e de JAICE APPARECIDA LOPES 
LORASCHI, sendo ELE filho de ANGELO DE LIMA e de NEIDE 
RIBEIRO DA SILVA LIMA, brasileiros e residentes neste 3º 
subdistrito. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o 
em Cartório (R. São Paulo, 2200 – Tel: 3202-9090). 20/05/2022. 

 

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

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

 
Certifica-se que, apresentaram perante o 1º Registro Civil da Comarca de São José do Rio Preto, 
os documentos exigidos no artigo 1525 do Código Civil brasileiro para habilitação de 
casamento: 
 
MÉLQUES JEDIAÉL BEIGO e EVA CAROLINA RAMOS. Ele, de nacionalidade 
brasileira, autônomo, divorciado, nascido em São José do Rio Preto, SP, no dia 03 de 
julho de 1992, filho de EDSON BENEDITO BEIGO e de SUELÍ DE OLIVEIRA 
BEIGO. Ela, de nacionalidade brasileira, autônoma, solteira, nascida em Tanabi, SP, no 
dia 22 de novembro de 1988, filha de JOSÉ COELHO RAMOS e de MARTA 
PEREIRA RAMOS.  
 
THIAGO GIBERTONI FOLTRAN e THAYNA FERNANDA LOPES PRADO. 
Ele, de nacionalidade brasileira, inspetor de qualidade, solteiro, nascido em São José do 
Rio Preto, SP, no dia 12 de maio de 1998, filho de SIDNEI RODRIGUES FOLTRAN e 
de ADRIANA GIBERTONI FOLTRAN. Ela, de nacionalidade brasileira, psicóloga, 
solteira, nascida em Jundiaí, SP, no dia 27 de abril de 1997, filha de EDUARDO 
ANDRÉ LOPES PRADO e de ALICE CARINA BORSATO LOPES PRADO.  
 
ANTONIO REGIVAN ALVES DA SILVA e POLIANA CONCEIÇÃO DOS 
SANTOS. Ele, de nacionalidade brasileira, açougueiro, divorciado, nascido em São 
Domingos do Maranhão, MA, no dia 16 de fevereiro de 1985, filho de LEODINO 
GONÇALVES DA SILVA e de DOMINGAS ALVES DA SILVA. Ela, de 
nacionalidade brasileira, operadora de caixa, solteira, nascida em São José do Rio Preto, 
SP, no dia 14 de setembro de 1987, filha de MAURO MALAQUIAS DOS SANTOS e 
de ROSINÉIA DE FATIMA BARBOSA SANTOS.  
 
Assim, lavra-se o presente edital de proclamas para que seja afixado neste 1º Registro 
Civil em lugar de costume e publicado pela imprensa local.   
Se alguém souber de impedimento, oponha-o na forma da lei. 
São José do Rio Preto, 20 de maio de 2022. 
David Yamaji Valença, Oficial. 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
 

CÉLIA APARECIDA FIAMENGHI DOS SANTOS MATOS, Prefeita 
Municipal de Mirassolândia, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições 
legais que lhes foram conferidas por lei, CONVOCA os seguintes candidatos 
aprovado no PROCESSO SELETIVO n° 01/2022, para preenchimento de 
vagas disponíveis Temporárias de Professor Municipal de Educação Básica I, 
a comparecerem no Dep. Pessoal desta Prefeitura, sito a Rua Antônio Batista 
Rodrigues, nº 364, Centro, no prazo de 3(três) dias úteis a contar da data de 
publicação deste Edital, no horário das 12:00 às 18:00 horas. 
 
Nº Insc: 6491  LOURENÇA CASAGRANDE FERREIRA ASSUMPÇÃO 
classificação: 33ª 
Nº Insc: 6491  CARLOS EDUARDO PETKOVIC DE CARVALHO PEREIRA 
classificação: 34ª 
Nº Insc: 6491  LAODICEIA PERPÉTUA RIBEIRO DA COSTA OLIVEIRA 
classificação: 35ª 
Nº Insc: 6491  APARECIDA JACIRA DE FARIAS PORTO classificação: 36ª 
 

 

Mirassolândia, 20 de Maio de 2.022 
 
 
 

CÉLIA APARECIDA FIAMENGHI DOS SANTOS MATOS 
Prefeita Municipal. 

 

 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO: 
 
SETNORTE SETPAR LOTEADORA IMOBILIÁRIA SPE LTDA, empresa privada inscrita no 
CNPJ/MF sob o nº. 29.402.855/0001-20, estabelecida à Rua Quinze de Novembro, nº 3758, Centro, 
na cidade de São José do Rio Preto/SP, conforme faculta a Lei n.o 6.766 de 19 de Dezembro de 1979 e 
artigo 62, da Lei 13.097 de 19 de Janeiro 2.015, resolve pelo presente Edital, NOTIFICAR os 
proprietários dos lotes, localizados no Empreendimento “Setparque Horizonte (SJRP)”, abaixo 
relacionados, considerando que a tentativa de Notificação Extrajudicial promovida de forma 
pessoal restou infrutífera, estando os mesmos em local incerto e não sabido, para comparecer, 
no prazo impreterível de 15 (quinze) dias a contar da data de publicação deste edital, no 
endereço supracitado ou dentro do prazo nos contatar através do número 0800-878-0777, 
tendo em vista o descumprimento da obrigação pecuniária assumida originária. Assim pela 
presente, ficam NOTIFICADOS na forma da legislação vigente, para que ninguém possa alegar 
ignorância/desconhecimento, expede-se a presente com o prazo de 15 (quinze) dias. O não 
comparecimento e a consequente desconsideração a esta notificação ensejará a aplicação das 
sanções legais com a rescisão do contrato de compra e venda firmado entre as partes, ficando 
eventuais valores de reembolso a crédito dos Notificados, desobrigando a Notificante de 
qualquer comunicação futura. 

Nome do Cliente RG CPF/CNPJ Quadra Lote 
JOÃO VICTOR VENTURA MACIEL 44.367155-2 458.497.288-56 05 31 
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FRENTISTAS

Clube de Pesca dos Frentistas está a 
disposição da categoria em Cardoso 

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

Assembleias do 
Etanol continuam
acontecendo 

Diretores do Sindalquim (Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Fabricação do Álcool, Químicas e 
Farmacêuticas) estão percorrendo as usinas à região para apresentar as propostas de reajuste. As mesma 
estão sendo apreciadas pelos trabalhadores do setor sucroalcooleiro


