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RIO PRETO E MAIS 71 CIDADES

Receita arrecada R$ 3,6 bi 
na região em cinco meses
Região administrativa de Rio Preto é  a 13ª do Estado que mais arrecada; no Estado em 5 meses foram R$ 376 bilhões

POLÍCIA

Homem é 
executado 
a tiros em 
frente de casa
Um homem, de 43 anos, 
morador no bairro Aroeiras 
II, foi executado com vários 
tiros pelo garupa de uma 
motocicleta, por volta das 
20h25 desta quinta-feira, 
23. O crime aconteceu na 
frente da casa da vítima.
Quando a viatura chegou no 
endereço encontrou Milton 
Abelli Júnior caído na rua 
e cercado por populares. O 
corpo tinha várias perfura-
ções.CIDADES Pág.4

BOLSONARO
E O ICMS
Presidente sancionou lei que 
compensa ICMS na tentativa 
de reduzir o valor dos
combustíveis. 
POLÍTICA  Pág.3

Divulgação GCM

GCM flagra dupla furtando telhas em distrito
Um homem de 36 anos foi preso e uma menor de 17 anos foi apreendida por furto de telhas metálicas no distrito de 
Talhado, na madrugada desta sexta-feira, 24. Uma equipe do patrulhamento rural da GCM estava trafegando pela 
estrada vicinal Alcides Augusto Ávila que liga Rio Preto a Talhado, quando se deparou com um carro, corsa preto com 
uma carretinha engatada, contendo telhas metálicas sobre ela. Eles foram conduzidos à Central de Flagrantes, local 
em que a vítima, um senhor de 74 anos denunciava o crime. CIDADES Pág.4

CINÉPOLIS

Cinemas 
fazem hoje 
sessões 
para  autistas

CULTURA Pág.6

VESTIBULAR

Fatecs têm mais 
de 500 vagas 
para a região 
de Rio Preto
Estão abertas até o dia 28 
de junho as inscrições para 
o processo seletivo das Fa-
culdades de Tecnologia do 
Estado (Fatecs), que ofe-
recem, só na região de Rio 
Preto, 560 vagas. As provas 
do Vestibular do segundo 
semestre serão aplicadas 
em 17 de julho, de forma 
presencial. As vagas estão 
distribuídas entre Catandu-
va (160), Jales (180) e São 
José do Rio Preto (220). 
CIDADES Pág.5

ELEIÇÕES

TCE alerta para 
gastos de 
prefeitos em 
ano eleitoral
Cerca de mil pessoas, en-
tre prefeitos, vereado-
res, lideranças políticas, 
secretários municipais, 
gestores, servidores pú-
blicos e representantes 
de 92 municípios das re-
giões de Rio Preto e de 
Fernandópolis participa-
ram de encontro com o 
presidente do Tribunal de 
Contas do Estado (TCE) de 
São Paulo, Dimas Rama-
lho, nesta sexta-feira, 23.. 
POLÍTICA  Pág.3

TRABALHO

Parceria cria 
curso de vendas 
com 40 vagas 
gratuitas

A arrecadação de impostos 
nos 72 municípios que per-
tencem à Delegacia da Re-
ceita Federal de Rio Preto 
nos primeiros cinco meses 
de 2022 é de R$ 3,64 bi-
lhões. Nos mesmos cinco 
meses de 2021 foram arre-
cadados R$ 3,24 bilhões. 
Um aumento de 7,76%, 
medido pelo IPCA. A infor-
mação é da Receita Federal. 
Apenas em maio deste ano 
a mesma Delegacia arre-
cadou R$ 755,7 milhões 
contra R$ 627,7 milhões no 
mesmo mês em 2021. Do 
total de maio de 2022, R$ 
443,2 milhões são arreca-
dação fazendária e R$ 312,5 
milhões, previdenciária. 
CIDADES  Pág.5

SHOW

Funkeira Lexa 
se apresenta 
hoje em casa 
noturna
Após o cancelamento do 
show, por conta da pande-
mia, em março de 2020, a 
Mixed Club agendou a volta 
da cantora Lexa para este 
sábado, no evento “Tá na 
Gaiola”. Ela irá mostrar seu 
lado “sapequinha”, ao som 
de muito funk. 
 CULTURA  Pág.6

Uma equipe do patrulhamento rural da GCM quando deparou com o veículo carregando as telhas e iniciou a perseguição

Presidente do Tribunal de Contas do Estado alerta prefeitos para gastos em ano eleitoral

 A Secretaria do Traba-
lho e do Emprego de Rio 
Preto, em parceria com a 
Acirp, está com inscrições 
abertas para a Formação 
Profissionalizante de Con-
sultores de Negócio (Ven-
das). O curso será gratuito 
e ministrado por espe-
cialistas em marketing, 
vendas, estratégias co-
merciais, coach de carreira 
e liderança em grupos. 
CIDADES Pág.5

Divulgação

Divulgação

Divulgação
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Exercícios sem dor para 
atrose são os isométricos

Diplomacia em tempos de transformação

Em ano eleitoral, vale a pena investir na Petrobras?

No Brasil, 15 milhões de 
pessoas sofrem com a doença 
chamada artrose , de acordo 
com números do Ministério da 
Saúde.

É uma doença degenativa, 
normalmente se manifesta a 
partir dos 45 a 50 anos. O 
processo de adoecimento é 
caracterizado por uma pro-
gressiva erosão da cartilagem 
articular, levando à diminuição 
do espaço articular, formação 
de osteófitos marginais, escle-
rose subcondral, formação de 
cistos subcondrais e inflama-
ção sinovial ocasionando num 
quadro de dor e diminuição da 
funcionalidade. se manifesta 
com dores nas juntas, inchaço 
e rangidos nas articulações,é 
mais degenerativa do que infla-
matória, e é a quarta principal 
causa da redução da qualidade 
de vida e não se sabe ao certo o 
motivo que gera o aparecimento 
da doença. 

Alguns fatores pioram o 
quadro da doença , o que sobre-
carrega a articulação pode levar 
a degeneração da cartilagem e 
avançar a degeneração rapida-
mente . Por isso o excesso de 
peso deve ser evitado , poispois 
Isso faz com que haja maior atri-
to no local das cartilagens, que se 
desgastam e os ossos começam 
a colidir diretamente e, conse-
quentemente, ficam mais gastos.

A dor piora com o clima frio 
e após esforços articular . 

O método natural para alívio 
de dor é diminuir a tensão e o 
impacto articular com o apoio 
da musculatura fortalecida . 
Porém , existe um grande pro-
blema para o fortalecimento 
muscular , pois , a dor no joe-
lho impede a atividade física , 
fazendo com que cada vez que 
exercita piora o quadro de dor . 

Os exercícios isométricos 
são os mais indicados para ar-
trose , visto que os mesmos não 
necessitam movimento articular 
. Por ser um exercício estático é 
bastante recomendado seu tra-
balho pela fisioterapia . Eles são 
capazes  de contrair os músculos 
sem a necessidade de movimen-
tos, os exercícios isométricos 
podem ajudar a tonificar as 
pernas e prevenir muitas lesões 

Através de contrações mus-
culares geram  força muscular 
e fortalecem a musculatura 
sem o uso articular como nos 

movimentos  dinâmicos , traba-
lhando em favor da restauração 
e regeneração causada pela 
artrose e as demais  patologias  
articulares ,

prevenindo as atrofias mus-
culares o aparecimento e a cura 
de lesões ligadas ao músculo 
-articulação ou para quem sofre 
com imobilidade. 

Preparei três exercícios es-
pecíficos para quem sofre de 
artrose para fazer em casa : 

Os agachamentos são em po-
sições paradas por 30 segundos 
e repetir 3 vezes cada postura 
em dias alternados . Conforme 
a dor for melhorando aumentar 
os segundos até dar 1 minutos 
cada postura . 

Músculos que
trabalham :
*Quadríceps
*Posterior da coxa 
*Glúteos 

2)Benefícios
diretos 
-Fortalece pernas 
-Enrijece glúteos 
-Deixa coxas torneadas. 
  
 3)Benefícios
indiretos 
-Alivia dor nos joelhos 
-Previne dor lombar 
-Manutenção do ciático

É bom lembrar que após 
os exercícios é recomendado 
colocar compressas de água  
morna sobre a musculatura 
trabalhada ! 

E também existe a possi-
bilidade de até adaptação dos 
exercícios haver dores maiores 
do que as já existentes , pois 
, a musculatura acumula áci-
do lático quando exercitada 
e demora de 3 a 07 dias para 
melhorar o quadro . Porém , 
com a insistência nos exercícios 
haverá melhora progressiva do 
fortalecimento e diminuição 
significativa da dor .

*Dra Silvia Batista , mes-
tre  , fisioterapeuta , prof de 
educação física , empresaria 
da saúde , mestre  interna-
cional em nutrição .Gestora 
do projeto Escola da vida 
natural e automasagem 3D 
Nano .Contato : silviafisio-
terapia@icloud.com. Insta-
gram: Dra Silvia Batista

No dia-a-dia nossos afa-
zeres e preocupações se mul-
tiplicam. Preocupações com 
o quê? Com a vida, basica-
mente lutarmos pela vida. 

Jesus disse: “Eu vim para 
que todos tenham vida” (Jo 
10,10). Escolhe pois a vida! 
É o apelo que recebemos 
numa realidade de morte, 
onde a violência crescente é 
demonstração cabal de que o 
valor da vida está em baixa. 

Vida Eterna
Dom Pedro Carlos Cipollini

A vida é o dom maior que 
recebemos e devemos defen-
der. Denuncia-se a cultura de 
morte que coloca a ganância 
de bens materiais, sucesso e 
individualismo como valores 
absolutos. A defesa da vida é 
urgente!

Vivemos entre vida e mor-
te. Não existe vida sem morte 
e a morte persiste sendo o 
grande desafio. Diante do 
aumento de suicídios em 
todo mundo e a pandemia da 
covid-19, a questão da morte 
se coloca como contraponto 
para a questão da vida. 

Para nossa cultura, a mor-
te é assunto tabu, mas não 
deveria. Quem se esquivar 
da discussão sobre a morte, 
se esquivará da discussão 
sobre o que chamamos vida. 
O pensamento sobre a morte 
está ligado à pergunta sobre 
o sentido da vida. Quando 
uma vida tem sentido, a morte 
também o terá. 

Nas primeiras décadas 
do século passado, a morte 

ainda era tratada com digni-
dade. O ato de morrer era um 
acontecimento vivenciado por 
pessoas da família e amigos: 
a morte e o morrer têm um 
sentido! Nas últimas décadas, 
porém, a morte é vista como 
absurdo, um fim detestável, 
do qual se tenta esquivar. É 
acontecimento privado: se 
deve morrer escondido. O 
morto atrapalha a vida de todo 
mundo. Na maioria das vezes, 
morrer é interpretado como 
falência da arte da medicina. 

Com a morte sendo vista 
como absurdo, também a vida 
se torna absurda. Provamos 
isto neste tempo de pandemia 
que vivemos. Somente a gran-
de solidariedade vivida neste 
tempo, nos abre as portas da 
esperança.

A vida humana é energia 
e nenhuma energia se acaba 
no universo: se transforma. 
Assim sendo, a ciência não 
pode negar o fato de a vida 
ter uma continuidade após a 
morte. Contudo, nem mesmo 
aceitando uma vida após a 
morte desparece a indignação, 
o medo e a angústia diante da 
morte. E tudo isso se reflete 
na vida: “Que divindade é 

esta, que, tendo criado o ser 
humano, deixa-o, depois, 
torna-se comida para os ver-
mes?”, indaga o filósofo cris-
tão Kierkegaard.

Penso que junto com o em-
penho em favor da vida digna 
para todos, deva haver um es-
forço para recuperar o sentido 
da morte e do morrer para o 
ser humano. “A maneira pela 
qual nossa sociedade nega 
a morte não traz esperança, 
somente aumenta nosso medo 
e vontade de destruir”, afirma 
a Dra. Kubler-Ross, estudiosa 
de tanatologia.

Devemos redescobrir o 
Deus da vida que se manifes-
tou em Jesus Cristo morto e 
ressuscitado, para que assim 
a morte se transforme em 
vida, vida eterna e feliz. Jesus 
é Deus que sofre e morre co-
nosco, e passando pela morte, 
ele a vence e nos leva com ele 
nesta vitória. 

O credo cristão reza: “creio 
na vida eterna”! Isto é fonte 
de esperança e paz, diante da 
morte inevitável!

*Dom Pedro Carlos Ci-
pollini, Bispo da Diocese 
de Santo André

O planejamento da política 
externa, em uma era de trans-
formação, deve fundamen-
tar-se, de um lado, na análise 
da capacidade e dos objetivos 
de uma nação e, de outro, na 
construção de cenários da 
evolução da macroestrutura 
internacional. 

O Brasil, com território 
de proporções continentais, 
mais de duzentos milhões de 
habitantes, amplos recursos 
naturais agrícolas, minerais e 
energéticos, bem como estru-
tura industrial consolidada, 
tem se firmado ainda mais no 
mercado de “commodities” 
e avançado como fornecedor 
de produtos de base e é um 
dos principais exportadores 
globais de alimentos. 

No entanto, temos fra-
quezas, que nos tornam mais 
vulneráveis na quadra in-
ternacional instável em que 
vivemos.

No campo industrial, por 

Se existe uma empresa forte 
no Brasil, essa empresa é a Pe-
trobras. Mesmo com todas as 
interferências políticas e percal-
ços econômicos, locais e inter-
nacionais, as quedas no valor de 
suas ações são muito pontuais e 
a recuperação é quase imediata.

A recuperação da empresa 
após os escândalos de corrup-

ARTIGO

ARTIGO

Márcio Florêncio Nunes 
Cambraia

Rogério Araújo 
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exemplo, é evidente a defa-
sagem tecnológica, principal-
mente nas áreas de ponta como 
inteligência artificial, sensores, 
robótica, nanotecnologia e 
semicondutores. Esse descom-
passo deve-se ao fato de ser a 
economia brasileira ainda mui-
to fechada, pouco integrada às 
cadeias mundiais de produção, 
e a um ensino deficiente. 

Problema grave também 
são nossas lacunas na infraes-
trutura com pontos de estran-
gulamento em transportes, 
armazenamento e energia. Em-
bora o crescimento exponen-
cial das exportações minerais e 
agrícolas compense, em parte, 
o frágil desempenho industrial, 
deve-se registrar que os preços 
internacionais de produtos 
de base são tradicionalmente 
sujeitos a oscilações. Assim, 
é imprescindível uma base 
industrial mais sofisticada e 
diversificada, que exporte pro-
dutos de maior valor agregado, 
e a preços mais estáveis. 

Outros sim, o comércio in-
ternacional desenvolve-se em 
arena extremamente competiti-
va, com imposição de barreiras 
tarifárias e não tarifárias, além 
do protecionismo de países 
importadores, que utilizam, 
para barrar produtos brasilei-
ros, argumentos ambientais e 
sociais, como, por exemplo, a 
alegação de que o Brasil estaria 
destruindo o meio ambiente e 
explorando mão de obra ilegal. 

Em plano mais amplo, a 
pandemia ainda tem causado 
sequelas na economia mun-

dial, aumentando a inflação, 
causando perturbações nas 
cadeias produtivas e dificulda-
des nos fluxos de comércio e 
de transportes. Já se coloca em 
dúvida a continuidade do pró-
prio processo de globalização.

 Ademais, o conflito Rússia-
-Ucrânia, que pode expandir-
-se, agrava as consequências 
da pandemia e tem causado 
interrupção de fornecimento 
de matérias primas energéti-
cas, minerais e agrícolas para 
o Brasil. Cresce a volatilidade 
nos centros financeiros mun-
diais, e a profunda sensação de 
insegurança sentida na Europa 
dissemina-se cada vez mais. 
Qualquer que seja o desfecho 
dessa guerra, seus efeitos, 
tanto econômicos quanto geo-
políticos, deverão perdurar no 
futuro previsível. Como pano 
de fundo, o caminho da China 
para equiparar-se à economia 
americana traz mais um ele-
mento de incerteza, pois não se 
pode ainda saber se os Estados 
Unidos e a China atuarão em 
cenário de cooperação ou de 
rivalidade. 

Trata-se de panorama mul-
tifacetado, que traz novos desa-
fios para a política externa bra-
sileira e para nossa diplomacia, 
que deve implementá-la. A 
macroestrutura internacional 
instável pode, entretanto, apre-
sentar oportunidades como 
a abertura de novos merca-
dos para produtos agrícolas, 
energéticos e minerais e para 
participação em espaços que 
surgem nas cadeias de produ-

ção industrial. 
A política externa do Brasil 

deverá nortear-se pela manu-
tenção de nossa soberania e 
da busca de desenvolvimento 
econômico, que contribua para 
elevar o padrão de vida da po-
pulação brasileira. Para isso, é 
essencial contribuir para um 
clima de paz e estabilidade 
internacionais, por meio de 
uma estratégia diplomática que 
englobe a manutenção da nossa 
amplitude de contatos com os 
atores da comunidade inter-
nacional, de forma ecumênica. 

Ademais, em cenário de 
crise econômica e política, 
a política externa brasileira 
deve primar por uma pers-
pectiva pragmática visando 
a manutenção e ampliação 
de mercados, bem como de 
fontes de matérias primas e 
suprimentos. Fator importante 
é também o desenvolvimento 
de cooperação tecnológica nas 
áreas de ponta. Por outro lado, 
a continuidade de negociações, 
novas ou em curso, de acordos 
multilaterais de liberdade de 
comércio impõe-se, nessa abor-
dagem pragmática. 

A capilaridade da rede di-
plomática do Brasil e a ma-
nutenção de canais abertos e 
fluidos com inúmeros países 
mostrou sua utilidade em algu-
mas situações recentes em que 
atuaram nossos diplomatas, 
como a repatriação de brasilei-
ros retidos no exterior durante 
a pandemia, a obtenção de va-
cinas, o atendimento e resgate 
de brasileiros na guerra Rússia-
-Ucrânia e o fornecimento de 
fertilizantes na atual situação 
bélica europeia. 

Como linhas de ação prio-

ritárias, a política externa do 
Brasil deveria dar ênfase ao 
equilíbrio e ao bom senso, 
cuidando para não dispersar 
recursos escassos. Assim, é 
essencial termos uma diplo-
macia multidirecional e com 
atuação firme nas organizações 
internacionais em defesa da 
liberdade comercial, embora 
resguardando nossos interes-
ses estratégicos.

Cumpre registrar, com 
ênfase, que a projeção in-
ternacional do Brasil passa 

necessariamente pelo reforço 
e consolidação da nossa posi-
ção na América do Sul, o que 
aumentaram nosso poder de 
barganha e nossa presença no 
cenário mundial. É essencial 
que a America do Sul seja 
objeto de atenção especial de 
nossa diplomacia.

 
*Márcio Florêncio Nu-

nes Cambraia, embai-
xador e especialista da 
Fundação da Liberdade 
Econômica

ção também deve ser destaca-
da, principalmente no que diz 
respeito à venda de ativos que 
não estão alinhadas com o foco 
principal da empresa. A política 
de paridade de preços, acom-
panhando a variação do preço 
internacional do petróleo, e a 
alta nas commodities por causa 
da guerra na Ucrânia, são outras 
variáveis que influenciaram nes-
se cenário.

A consequência disso é uma 
enorme entrada de caixa, pro-

porcionando a distribuição de 
dividendos que enchem os olhos 
e os bolsos de seus acionistas, 
entre eles, o principal, o governo 
federal.

De 2019 até o momento, o go-
verno embolsou mais de 400 bi-
lhões de reais, entre dividendos, 
impostos e royalties. Só entre 
junho e julho deste ano, deverá 
receber perto de 14 bilhões de 
reais em dividendos. Nada mal 
para um sócio que vive recla-
mando de sua própria gestão.

A distribuição de dividendos 
é um aspecto muito interessante, 
no caso da Petrobras, mas, para 
se decidir entre comprar ou não 
ações da empresa é preciso ana-
lisar vários aspectos em relação 
ao seu futuro.

E as perspectivas são muito 
boas. Há grande expectativa, 
por exemplo, em relação aos 
investimentos na exploração do 
petróleo do pré-sal, umas das 
maiores reservas do mundo, que 
colocará o Brasil lado a lado com 
os grandes produtores, como 
Arábia e Rússia.

Assim, mesmo estando no 
olho do furacão político deste 

ano, a Petrobras ainda con-
tinua sendo uma ótima op-
ção de investimento, com boa 
perspectiva de distribuição de 
dividendos e investimentos 
que consolidam a empresa com 
uma das maiores de seu setor 
no mundo.

 *Rogério Araújo é edu-
cador financeiro, gestor 
e consultor de finanças, 
especialista em investi-
mentos, fundador da Roar 
Educacional Consultoria e 
líder educacional da cor-
retora de investimentos 
Vítreo

silviafisioterapia@icloud.com
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Política Auxílio Brasil
Governo estuda passar o valor do 
auxílio de R$ 400 para R$ 600 para 
melhorar a economia

Microcrédito
Câmara aprova MP que cria programa de 
microcrédito para empreendedores. Texto 
segue para Senado

Nesta sexta-feira, 24, Rio 
Preto recebeu a visita do depu-
tado federal Sargento Alexan-
dre (Podemos). Ele entrou no 
lugar da então presidente do 
partido Renata Abreu e veio à 
cidade reunir a base eleitoral 
e política. Tambem esteve 
visitando a  redação do jornal 
DHoje.

Militar, ele ingressou na 
polícia em 1988. Iniciou sua 
carreira na Marinha aos 19 
anos e em 2018 foi para a 
reserva. Hoje, atua como ad-
vogado especialista em Direito 
Previdenciário.

Ativista, diz que visualizou 

Deputado Sargento Alexandre 
visita Rio Preto e reúne base 

VISITA

sua imagem como político 
reivindicando direitos para 
a categoria dos militares. “O 
militar não tem direito a vale 
transporte, hora extra, e ou-
tros direitos básicos. O direito 
de voto só foi concedido em 

1993”, relata.
Criou o movimento “Mar-

cha Soldado. Não somos ca-
beça de papel” e foi punido por 
isso. “Acredito que resgatar a 
cidadania com reconhecimen-
to e respeito seja fundamental. 

Ativista, diz que visua-
lizou sua imagem como 
político reivindicando 
direitos para a catego-
ria dos militares.

Deputado Sargento Alexandre visita Rio Preto

Da REPORTAGEM
redacao@dhoje.com.br

Cerca de mil pessoas, entre 
prefeitos, vereadores, lideran-
ças políticas, secretários mu-
nicipais, gestores, servidores 
públicos e representantes de 
92 municípios das regiões de 
Rio Preto e de Fernandópolis 
participaram de encontro com 
o presidente do Tribunal de 
Contas do Estado (TCE) de São 
Paulo, Dimas Ramalho, nesta 
sexta-feira, 23. 

O evento ocorreu no Teatro 
Paulo Moura, em Rio Preto, e 
faz parte de um ciclo de deba-

tes organizado pelo tribunal 
em várias cidades do Estado. 
Em pauta esclarecimentos aos 
gestores públicos, em especial 
neste ano eleitoral. 

Em seu discurso, o Presi-

Em Rio Preto, presidente do TCE alerta 
prefeitos para gastos em ano eleitoral

ENCONTRO

O prefeito Edinho Araújo 
(MDB) e o vice Orlando 
Bolçone participaram 
do encontro

Raphael FERRARI
redacao@dhoje.com.br

dente do TCE, Dimas Ramalho, 
reforçou a importância da par-
ticipação em eventos como o 
Ciclo de Debates para atualizar 
os conhecimentos, cumprir as 
determinações legais e atender 
os anseios da população. 

Fazer o certo
“Quem exerce a vida pública 

precisa se dedicar para servir 
à sociedade da melhor forma. 
Façam o certo. Qualquer dú-
vida, procurem o Tribunal de 
Contas na Capital ou nas Uni-

dades Regionais, informem-se 
pelos canais de comunicação do 
TCESP e por meio dos cursos 
que oferecemos. Vocês terão 

CERCA DE

1.000
PESSOAS  entre pre-
feitos, vereadores e 
gestores participaram 
do encontro com pre-
sidente do TCE

O evento ocorreu no Teatro Paulo Moura, em Rio Preto, e faz parte de um ciclo de debates organizado pelo tribunal

todo o nosso apoio para acer-
tar”, afirmou. 

O prefeito Edinho Araújo 
(MDB) e o vice Orlando Bolço-

Alesp aprova 
criação da 
Polícia Penal 
no estado

A Assembleia Legis-
lativa de São Paulo apro-
vou proposta de Emenda 
Constitucional que cria a 
Polícia Penal no Estado. 
A proposta de autoria do 
governador Rodrigo Gar-
cia (PSDB) segue para a 
promulgação pelo presi-
dente da Casa, deputado 
Carlão Pignatari (PSDB), 
com anúncio previsto para 
o próximo dia 30. 

Com a regulamenta-
ção, a Polícia Penal passa a 
integrar permanentemen-
te o quadro da Polícia do 
Estado, da mesma forma 
que já acontece com as 
polícias Civil e Militar 
e Corpo de Bombeiros. 
Serão também definidas 
as atribuições, funciona-
mento, direitos, deveres, 
vantagens e regime de 
trabalho da Polícia Penal 
e de seus integrantes, de 
acordo com as leis federais 
vigentes. 

O novo órgão estará 
vinculado à SAP (Secreta-
ria de Administração Pe-
nitenciária) e seus agentes 
receberão os benefícios e 
as garantias jurídicas dos 
atuais policiais, sendo 
reconhecidos como forças 
de segurança do Estado, 
além de mais autonomia 
na instituição de diretrizes 
e políticas próprias. 

A Polícia Penal de São 
Paulo será dirigida por um 
servidor de carreira .

Da REDAÇÃO

Temos hoje maior liberdade 
para falar sobre o regulamento 
dessa profissão tão nobre que 
é ser um militar; mas para que 
isso ocorresse alguém morreu 
pra isso”, pontua.

Recém-chegado ao cargo, 
apresentou dois projetos. Refe-
rente à previdência aos agentes 
de saúde para que não tenham 
seus direitos renegados caso 
optem retornar ao trabalho 
após aposentadoria e outro 
que debate a contribuição dos 
militares inativos dos Estados 
e do Distrito Federal.

O deputado ainda ressalta 
que as bandeiras do partido 
são o combate à corrupção, 
os super-salários que muitos 
agentes têm no Brasil e o foro 
privilegiado. “É inadmissível 
nos dias de hoje ainda existir 
foro privilegiado e permitir-
mos que mais de 54.000 agen-
tes públicos tenham salários 
exorbitantes num país onde 
mais de 33 milhões de brasi-
leiros passam fome”, finaliza.

Da REDAÇÃO

O evento ocorreu no Teatro Paulo Moura, 
em Rio Preto, e faz parte de um ciclo de de-
bates organizado pelo tribunal em várias 
cidades do Estado. Em pauta esclareci-
mentos aos gestores públicos, em especial 
neste ano eleitoral.

Bolsonaro sanciona lei do ICMS de combustíveis
PRESIDENTE

ne (União Brasil) participaram 
do encontro, assim como o 
presidente da Câmara Muni-
cipal, Pedro Roberto Gomes 
(Patriota). 

Segundo Dimas Ramalho 
neste ano os prefeitos devem 
ficar atentos com gastos exces-
sivos em publicidade. 

Outro tema abordado foi a 
realização de grandes shows. 
Ele lembrou que a prioridade, 
em especial dos municípios 
menores, é investir em áre-
as como saúde e educação. 

ORÇAMENTO DA UNIÃO

Deputado federal Motta 
apresenta emendas à LDO

O deputado federal Luiz 
Carlos Motta (PL-SP) apre-
sentou três emendas à pro-
posta da Lei de Diretrizes 
Orçamentárias (LDO) para 
2023, que deverá ser apro-
vado até o dia 17 de julho, no 
Congresso Nacional. 

A LDO estabelece as 
metas e prioridades do or-
çamento para o exercício 
seguinte. A ampliação de 
ações afirmativas no comba-
te à violência contra a mu-
lher foi uma das sugestões 
de emendas apresentadas 
por Motta à LDO. 

Mulheres
O objetivo do deputado 

é ampliar as políticas de 
apoio às mulheres vítimas 
de violência.

 “É inadmissível o cres-
cente aumento de crimes 
praticados contra as mulhe-
res. Estamos acompanhan-
do o caso da procuradora 
do município paulista de 
Registro, covardemente 
agredida pelo seu colega de 
trabalho”, lamenta Motta.

 “A emenda reforça a 
implementação de políticas 
eficazes de prevenção, com-
bate à violência e garantia 
de direitos às mulheres”, 
concluiu. 

Pezinho 
Outra proposta de Mot-

ta, visa a adoção de medidas 
para ampliar o rol de doen-
ças detectadas pelo teste do 
pezinho realizado no Siste-
ma Único de Saúde (SUS). 
O exame, feito a partir do 
sangue coletado do calca-
nhar do recém-nascido, 
detecta doenças para evitar 
complicações mais graves 
para a criança. Atualmente, 
o teste abrange seis doenças. 

“É essencial expandir a 
lista de doenças triadas pelo 
SUS para impedir compli-
cações mais graves e pro-
porcionar qualidade de vida 
à criança. Além disso, vai 
reduzir significativamente 
os custos do tratamento”, 
afirmou. 

Unesp
Motta propôs, também, 

emenda para garantir apoio 
financeiro para atender a 
Universidade Estadual Pau-
lista – Unesp – presente em 
24 cidades do Estado de São 
Paulo. Para Motta, o suporte 
financeiro é necessário para 
promover a manutenção dos 
campi, a melhoria de quali-
dade do ensino de gradua-
ção e o aumento da oferta 
de vagas. 

“As instituições de en-
sino foram duramente afe-
tadas pela pandemia da 
Covid. O investimento vai 
contribuir para o cresci-
mento da pesquisa e da 
extensão universitária”. 

O presidente Jair Bolsona-
ro (PL) sancionou a lei comple-
mentar que limita a cobrança 
do Imposto sobre Circulação 
de Mercadorias e Serviços 

(ICMS) de combustíveis, ener-
gia elétrica, comunicações e 
transporte coletivo. Bolsonaro 
vetou dispositivos que previam 
compensação financeira para 

os estados, que podem sofrer 
perda de arrecadação com o 
tributo. A norma foi publicada 
em edição extra do Diário Ofi-
cial da União de quinta-feira, 

23.  
A lei é resultado do projeto 

de lei complementar (PLP) 
18/2022, aprovado neste mês 
por senadores e deputados..

Divulgação

Guilherme BATISTA

D
ivulgação
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CIDADES Descoberta
Uma bactéria recém-descoberta é 
grande o suficiente para ser visível a 
olho nu ao tamanho de um cílio

Indigenista
O corpo do indigenista Bruno Pereira 
foi velado nesta sexta-feira, 24, no 
cemitério Morada da Paz, no Recife

Após solicitar uma corrida 
do bairro Boa Vista até o Set 
Valley, uma jovem, de 21 anos, 
ligou para o namorado pedin-
do socorro e foi encontrada por 
guardas civis municipais, às 
18h20 desta quinta-feira, 23, 
às margens da BR-153, perto 
de um posto de combustíveis. 

Segundo o boletim de ocor-
rência, o motorista de apli-
cativo desapareceu após a 
passageira informar que tinha 
pedido ajuda. Ela teria sido 
retirada à força do carro pelo 
acusado. 

MOBILIDADE

Passageira pede socorro 
e motorista de app foge

Carro

Bicicletas

FORAGIDOS

Procurado é capturado pelo Baep 
em obra de condomínio de luxo

Na delegacia de Plantão, 
a vítima disse que durante o 
trajeto o suspeito mudou a rota 
e foi parar na rodovia, no senti-
do Onda Verde. Ao chegar nas 
proximidades do posto desceu 
do veículo e entrou em um 
matagal. Quando o homem, 
de 31 anos, retornou, a jovem 
falou que tinha mandado a lo-
calização em tempo real para o 
namorado e o condutor fugiu. 

O caso foi registrado como 
ameaça na Central de Flagran-
tes e será investigado pelo 3º 
DP de Rio Preto.

Policiais militares do Baep 
capturaram, na manhã desta 
quinta-feira, 23, um procu-
rado da Justiça que estava 
trabalhando como pedreiro 
numa obra em condomínio de 
alto padrão em Rio Preto. 
Segundo o boletim de ocor-
rência, o foragido, de 22 anos, 
foi encontrado pela guarnição 
em uma construção na ave-
nida Waldemar Haddad, por 
volta das 10h30. 
Na Central de Flagrantes, foi 
confirmado que havia um 
mandado de prisão contra o 
acusado expedido em 10 de 
maio deste ano, pela Vara Cri-
minal de Olímpia, com vali-
dade até 10 de maio de 2042. 
Após as comunicações de pra-
xe, o autuado foi levado à car-
ceragem da Deic rio-pretense, 
onde ficou à disposição do ju-
diciário. 

2ª ocorrência
Uma guarnição do Baep pren-
deu em flagrante, por tráfico 
de drogas, às 16 horas desta 
quinta-feira, 23, no Jardim 
Paraíso, na Região Norte de 
Rio Preto, um procurado da 
Justiça de Minas. 

O fugitivo, de 28 anos, cor-
reu ao ver a viatura e acabou 
sendo detido. Em pesquisa, os 
policiais militares descobri-
ram que havia um mandado 
de prisão expedido pela 3ª 
Vara Criminal de Uberlândia/
MG contra ele, com validade 
até 25 de janeiro de 2038. 
Em uma casa abandonada, na 

frente do local da abordagem, 
os pms apreenderam 54 pe-
dras de crack embaladas para 
venda. Com o suspeito foi 
confiscado R$ 1.024,00. 
No Plantão, a prisão e a cap-
tura foram confirmadas e o 
indiciado levado para a car-
ceragem rio-pretense, onde 
ficou à disposição da Justiça.

Na noite desta quin-
ta-feira,23, um homem 
de 43 anos foi preso por 
tráfico de drogas, na Ro-
dovia Marechal Rondon, 
próximo a Rubiácea-SP. De 
acordo com a Polícia Militar 
Rodoviária, eles estavam 
realizando abordagens de 
veículos durante a Opera-
ção Sufoco, quando abor-
daram o carro modelo Gol. 
No carro acharam 135 tijo-
los de maconha que esta-
vam escondidos.

Na manhã desta sexta-
-feira, 24, policiais civis da 
2ª equipe da 1ª DIG/DEIC 
recuperaram bicicletas que 
foram furtadas em Rio Pre-
to. Eles investigaram furtos 
de bicicleta em condomí-
nios de prédio, e identifi-
caram um suspeito de 28 
anos, que confessou o crime. 
De acordo com a Polícia 
Civil, foi solicitada à Justiça 
a expedição de mandado de 
busca e apreensão e durante 
o cumprimento da ordem 
judicial foram recuperadas 
duas bicicletas que ele havia 
subtraído recentemente na 
área central de Rio Preto.

Jovem pede socorro a namorado após motorista mudar rota

Fugitivo da Justiça de Minas é preso pelo Baep por tráfico

Arquivo Dhoje

Um homem, de 43 anos, 
morador no bairro Aroeiras 
II, foi executado com vários 
tiros pelo garupa de uma mo-
tocicleta, por volta das 20h25 
desta quinta-feira, 23. O crime 
aconteceu na frente da casa da 
vítima. 

Quando a viatura chegou 
no endereço encontrou Milton 
Abelli Júnior caído na rua e 
cercado por populares. O corpo 
apresentava várias perfurações 
na cabeça, costas e braços. 

Segundo testemunhas, o 
passageiro de uma moto de 
grande porte, de cor vermelha, 
atirou na direção do rio-pre-
tense e fugiu com o cúmplice 
para rumo ignorado. 

A esposa da vítima infor-
mou que estava dentro do 
imóvel e só saiu após ouvir os 
disparos da arma de fogo. 

O Samu foi acionado e o 

Rio-pretense é executado com 
vários  tiros na frente de casa

ARTIGO

médico constatou o óbito. 
Peritos da Polícia Técnica e 
policiais civis da Deic compa-
receram no local do crime.

Assalto
 Uma rio-pretense, de 26 

anos, foi assaltada, às 19h50 
desta quinta-feira, 23, quando 
caminhava na rua Siqueira 
Campos, no bairro Boa Vista, 
nas imediações de uma facul-
dade. 

Segundo o boletim de ocor-
rência, dois motociclistas se 

aproximaram da vítima e exi-
giram o celular. Em seguida, 
arrancaram o telefone do bolso 
da calça da jovem e fugiram 
para rumo ignorado. 

Na delegacia de plantão, 
ela declarou que acredita que 
o veículo utilizado na fuga seja 
uma Honda Titan 125, por se 
tratar de uma motocicleta de 
pequeno porte. A vítima disse 
aos policiais que não conseguiu 
anotar a placa.

Segundo testemunhas, 
o passageiro de uma 
moto de grande porte, 
de cor vermelha, atirou 
e fugiu

Peritos da Polícia Técnica e policiais civis da Deic compareceram no local do crime.

PM prende 
dupla com 
maconha e 
haxixe

Ao ver uma viatura da 
Polícia Militar, que fazia 
patrulhamento de rotina 
no Jardim Arroyo, em Rio 
Preto, às 20 horas desta 
quinta-feira, 23, o moto-
rista de um Renault San-
dero, de 29 anos, tentou 
fugir em alta velocidade, 
foi perseguido e detido. 
Ele e seu passageiro, de 
28 anos, acabaram presos 
por tráfico de drogas. 

Em um saco, dentro 
do carro, foram encon-
trados nove tijolos de 
maconha. Na casa do 
acompanhante, no bairro 
Dignidade, foram apreen-
didos 16 tijolos menores 
de haxixe, faca com res-
quício de entorpecente, 
duas balanças de preci-
são, rolo de plástico filme, 
martelo com ponta de 
borracha e embalagens 
do tipo zip lock.  Para 
os pms, o suspeito mais 
novo disse que recebia R$ 
3 mil mensais do compar-
sa para guardar, cortar, 
embalar, transportar e 
entregar as drogas. Acu-
sados foram presos.

Dupla é 
presa 
furtando 
em Talhados

Um homem de 36 
anos foi preso e uma me-
nor de 17 anos foi apreen-
dida por furto de telhas 
metálicas no distrito de 
Talhado, na madrugada 
desta sexta-feira, 24. 

Uma equipe do pa-
trulhamento rural da 
GCM estava trafegando 
pela estrada vicinal Al-
cides Augusto Ávila que 
liga Rio Preto a Talhado, 
quando se deparou com 
um carro, corsa preto 
com uma carretinha en-
gatada, contendo telhas 
metálicas sobre ela. 

Ao visualizarem a 
viatura, três indivíduos 
fugiram para uma mata,  
o motorista e a jovem 
ficaram dentro do veí-
culo, e tentaram fugir 
em seguida. Os guardas 
acompanharam a dupla 
e no trajeto, telhas eram 
arremessadas sobre a 
estrada. Os guardas civis 
pegaram a dupla em Rio 
Preto, próximo a UPA 
Jaguaré. Eles foram con-
duzidos à Central de Fla-
grantes.

Da REPORTAGEM
redacao@dhoje.com.br

Dibea resgata 20 cães e onze gatos
Uma denúncia anônima de 

maus-tratos levou a Diretoria 
do Bem-Estar Animal (Dibea) 
até uma residência, no bairro 
Eldorado, na Região Norte de 
Rio Preto, às 10 horas desta 
quinta-feira, 23. No imóvel, a 
equipe encontrou 20 cachorros 
e 11 gatos. 

A dona da residência, uma 
idosa, de 62 anos, disse aos 
veterinários que é cuidadora 

de animais e há cinco me-
ses passou a recolher bichos 
abandonados. Afirmou ainda 
que não acionou o Centro de 
Controle de Zoonoses por 
temer que os cães e os gatos 
fossem sacrificados.  Segundo 
o boletim de ocorrência, havia 
água e comida disponível para 
os animais, mas vários cômo-
dos estavam sujos com fezes. 
Foram encontradas seringas 

no imóvel que a mulher disse 
ser para aplicar remédios nos 
cachorros e felinos. Como não 
foi possível confirmar abuso 
aos animais, a idosa foi ouvida 
e liberada. Os médicos veteri-
nários informaram ao delega-
do de plantão que os bichos 
serão melhor analisados pelo 
setor responsável, que emitirá 
um laudo sobre a saúde dos 
gatos e cachorros. 

NO ELDORADO

Dibea encontra 20 cachorros e 11 gatos em casa de idosa no Eldorado

Segundo o boletim 
de ocorrência, ha-
via água e comida 
disponível para os 
animais, mas vários 
cômodos estavam 
sujos com fezes

Vítima disse que 
dois motociclistas 
se aproximaram da 
vítima e exigiram o 
celular dela

Arquivo Dhoje

Arquivo Dhoje

Divulgação

Divulgação
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Secretaria e Acirp oferecem 40 vagas em curso de vendas

A arrecadação de impostos 
nos 72 municípios que per-
tencem à Delegacia da Receita 
Federal de Rio Preto nos pri-
meiros cinco meses de 2022 é 
de R$ 3,64 bilhões. Nos mes-
mos cinco meses de 2021 fo-
ram arrecadados R$ 3,24 bi-
lhões. Um aumento de 7,76%, 
medido pelo IPCA. A infor-
mação é da Receita Federal. 
Apenas em maio deste ano a 
mesma Delegacia arrecadou 
R$ 755,7 milhões contra R$ 
627,7 milhões no mesmo mês 
em 2021. Do total de maio de 
2022, R$ 443,2 milhões são 
arrecadação fazendária e R$ 
312,5 milhões, previdenciária. 
Mesmo com toda a diversi-
ficação de nossa economia, 
ainda estamos atrás de Bau-
ru, Campinas, Santos, Ribei-
rão Preto, Sorocaba, Guaru-
lhos, Osasco, Limeira, Santo 
André, São José dos Campos, 
Jundiaí e Piracicaba. Quem 
mais arrecada é Santos (Por-
to) seguida de Osasco. 

Posição
Em que pese o avanço eco-
nômico das outras regiões do 
país, em maio deste ano o Es-
tado de São Paulo arrecadou 

Receita arrecada mais de 
R$ 3,64 bilhões na região

EM CINCO MESES

Somos a 13ª região do 
Estado que mais arre-
cada; no Estado em 5 
meses foram R$ 376 
bilhões

41,15% das receitas adminis-
trativas. O outros aproxima-
damente 60% oram recolhi-
dos nos outros 26 estados e 
Distrito Federal. 
Em todo o País, foram arre-
cadados R$ 159,3 bilhões em 
receitas administradas pela 
Receita Federal, acréscimo 
real (IPCA) de 3,37% em re-
lação ao mesmo mês de 2021, 
quando foram arrecadados 
R$ 137,92 bilhões. 

No Estado, em maio de 2022, 
a arrecadação foi de R$ 70,33 
bilhões, um acréscimo real 
(IPCA) de 2,27% em relação a 
maio de 2021, quando foram 
arrecadados R$ 61,55 bilhões 
no estado. 

Acumulado 
No período acumulado de ja-
neiro a maio de 2022, a arre-
cadação da Receita Federal no 
estado de São Paulo alcançou 

o valor de R$ 376,26 bilhões, 
representando um acrésci-
mo pelo IPCA de 5,94% em 
relação ao mesmo período 
de 2021, quando foram arre-
cadados no estado R$ 319,34 
bilhões. 
O acumulado nacional chegou 
a R$ 850,68 bilhões, regis-
trando acréscimo real (IPCA) 
de 7,51% frente aos R$ 711,92 
bilhões arrecadados no mes-
mo período de 2021. 

CURSOS DE VENDAS

Secretaria do Trabalho e 
Acirp oferecem 40 vagas

A Secretaria do Trabalho 
e do Emprego de Rio Preto, 
em parceria com a Acirp, 
está com inscrições abertas 
para a Formação Profissio-
nalizante de Consultores de 
Negócio (Vendas). 

O curso será gratuito e 
ministrado por especialistas 
em marketing, vendas, es-
tratégias comerciais, coach 
de carreira e liderança, além 
de psicóloga especialista em 
grupos. 

“Uma das áreas que mais 
empregam em Rio Preto 
é a de vendas, por conta 
da nossa força nos setores 
de comércio e serviço. A 
demanda por profissionais 
qualificados é sempre alta”, 
afirma a secretária da pasta 
Adriana Romano. 

São oferecidas 40 vagas 
para as aulas que serão rea-
lizadas no período noturno, 
de 26 de julho a 31 de agos-
to, na Jucesp, que fica na rua 
Itália, 565, Vila Sinibaldi. 

Os pré-requisitos para 

participar do processo de 
seleção são que a pessoa 
seja moradora de Rio Preto 
ou Região Metropolitana e 
tenha no mínimo 18 anos 
de idade. 

As inscrições também 
são gratuitas e devem ser 
feitas até 29 de junho pelo 
site da entidade https://
lp.acirpriopreto.com.br/
fabricadetalentos ou pelo 
Balcão de Empregos www.
riopreto.sp.gov.br/balcao-
empregos. 

Outras informações po-
dem ser obtidas pelo tele-
fone 3211-4950.

A Secretaria de Desenvol-
vimento Econômico do Estado 
de São Paulo, por meio dos 
Postos de Atendimento ao 
Trabalhador (PATs), informou 
que fechou esta sexta-feira 
(24) com 236 vagas disponí-
veis na região de Rio Preto. 
A descrição dos cargos e fun-

FAVELA MARTE

PATs da região oferecem 236 vagas
ções seguem nos anexos. Os 
PAT’s oferecem atendimento 
e serviços gratuitos para tra-
balhadores, como a habilitação 
ao Seguro-Desemprego e emis-
são da Carteira de Trabalho. 
É importante lembrar que as 
vagas podem ser preenchidas a 
qualquer momento e o número 
pode variar ao longo do dia. 

Para usar um serviço do 
PAT em seu município, é ne-
cessário levar RG, CPF e Car-
teira de Trabalho. O atendi-
mento presencial pode ser 
agendado pelo site http://pat.
agendasp.sp.gov.br/eagenda.
web/PAT; ou compareça ao 
Posto mais próximo. 

Sobre
Os Postos de Atendimento 

ao Trabalhador (PATs) são 
uma rede de atendimento do 
Governo do Estado de São 
Paulo que concentra serviços 
gratuitos à população, sen-
do centros de referência das 
políticas públicas de geração 
de emprego e renda. Os PATs 
contam com mais de 230 uni-
dades, presentes em todas as 
regiões do estado, inclusive em 
unidades do Poupatempo. Em 
2021, foram ofertadas mais de 
193 mil vagas de empregos nas 
unidades dos PATs no estado.

Receita arrecada mais de R$ 3,64 bilhões em impostos na região de Rio Preto
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PATs da região oferecem 236 vagas de emprego

REGIÃO DE RIO PRETO

Fatecs oferecem mais de 500 vagas

Estão abertas até o dia 28 
de junho as inscrições para o 
processo seletivo das Facul-
dades de Tecnologia do Estado 
(Fatecs), que oferecem, só na 
região de Rio Preto, 560 va-
gas. As provas do Vestibular 
do segundo semestre serão 
aplicadas em 17 de julho, de 
forma presencial. 

As vagas estão distribuídas 
entre as cidades de Catanduva 
(160), Jales (180) e São José do 
Rio Preto (220). São sete op-
ções de cursos para as cidades 
da região. 

Para concorrer a uma vaga 
no processo seletivo do se-
gundo semestre de 2022, é 
preciso ter concluído o Ensino 

Médio regular ou equivalente, 
comprovando a conclusão até 
a data da matrícula. 

Para participar, o interes-

FIDUCIÁRIA

Ação regulariza 
loteamento Santa Alice 
em Mirassolândia

A Prefeitura de Mirassolân-
dia informa que do dia 27 ao 
dia 30 de junho haverá uma 
fase de regularização do lote-
amento no bairro Santa Alice, 
conhecido como “chácaras do 
Afrânio”.  

O inicio desta nova fase 
será feita pelo REURB - Regu-
larização Fundiária de interes-
se Social, no Clube Municipal 
das 17 as 21 horas.  

Segundo a prefeita Célia 
Fiamenghi dos Santos Matos, 
é a concretização de um sonho 
dos moradores do bairro que 

há mais de 20 anos lutam para 
ter a documentação, e que este 
programa será estendido para 
os demais bairros irregulares. 

Documentos
Para os moradores do bair-

ro, é necessario apresentação 
dos documentos originais: 
RG, CPF do proprietário; RG, 
CPF do esposo (a); Certidão de 
casamento ou comprovação de 
amasio; Documentos pessoais 
dos filhos, RG, CPF e certidão 
de nascimento; Comprovante 
de endereço; Contrato par-
ticular de compra e venda. 
(Colaborou Luiz Felipe 
Possani)

sado deve preencher a ficha 
de inscrição, disponível no 
site vestibularfatec.com.br, e o 
questionário socioeconômico. 

Após o correto preenchimento 
das informações solicitadas, 
o candidato deve realizar o 
pagamento da taxa de inscri-
ção de R$ 91 em dinheiro, em 
uma agência bancária de sua 
preferência, ou via internet, 
pelo aplicativo bancário ou 
ainda com cartão de crédito, 
por meio da ferramenta dispo-
nível no site do Vestibular. O 
pagamento deve ser feito até a 
data de encerramento das ins-
crições. Ao realizar a inscrição, 
é preciso escolher um curso 
em primeira opção e, caso seja 
do interesse, optar por um 
curso para segunda opção, em 
qualquer Fatec e período. Os 
cursos, as vagas, os períodos 
e as unidades participantes 
estão descritas no Manual do 
Candidato.

Da REDAÇÃO

Fatecs oferecem mais de 500 vagas para a região de Rio Preto

Da REDAÇÃO

Inscrições devem 
ser feitas até 29 
de junho pela in-
ternet. A oportuni-
dade e vagas são 
gratuitas

Diariamente as 
oportunidades são 
divulgadas pela Se-
cretaria de Desen-
volvimento

Brechó hoje
O Shopping das Valquí-

rias, negócio de impacto 
social do Instituto Valquí-
rias World, estará aberto 
neste sábado, 25 de junho 
com diversas novidades. 
As marcas Duquesa e Mu-
rau são umas das opções que 
passam a integrar o time de 
parceiros. As duas grifes 
disponibilizaram peças in-
críveis a preços populares. 
Além disso, esse será o pri-
meiro bazar de duas novas 
madrinhas, Beatriz Garetti 
e Dani Nardini, que doaram 
parte do acervo pessoal e 
também fizeram muitas 
arrecadações para o Sho-
pping.  São mais de sete mil 
peças a preços populares a 
partir de R$ 5.

Divulgação

Guilherme BATISTA

Divulgação

Divulgação
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Tecnologia
Em até dez anos, os sistemas de inte-
ligência artificial serão capazes de ter 
“sentimentos” e tomar decisões

R$ 200 milhões
Um dos grandes prêmios do ano, a 
Quina de São João 2022 (concurso 
5.581) será sorteada neste sábado

Cinemas fazem sessões para 
público autista neste sábado

TELONA

Da REPORTAGEM
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Será neste sábado, dia 25, 
com início às 13h30, que o 
Cinépolis do Plaza Avenida 
Shopping realiza uma sessão 
especial inclusiva e adaptada 
para pessoas com TEA - Trans-
torno do Espectro Autista. Na 
data, será exibida a animação 
“Lightyear”. 

Já o Cinépolis do Shopping 

Iguatemi São José do Rio Preto 
terá, também dia 25, sábado, 
mas a partir das 14 horas. 

Para que a sessão seja in-
clusiva e confortável a todos, 
as luzes da sala permanecerão 
acesas em 50% da capacidade 
durante toda a sessão. Além 
disso, o volume do som será 
reduzido e todos poderão en-
trar e sair do local quando 
quiserem. 

Este é um importante pro-
jeto da Cinépolis que agora 
também passará a ser reali-
zado no Plaza e no Iguatemi, 
todos os meses. Um passo 
importante para a inclusão, 
objetivo que os centros de 
compras buscam diariamente 
nos empreendimentos.

Os ingressos podem ser 
a d q u i r i d o s  d i r e t a m e n t e 
na bilheteria da Cinépolis. 

(Colaborou Luiz Felipe 
Possani) Cinépolis faz neste sábado sessão adaptada para pessoas autistas

Para que a sessão 
seja inclusiva e con-
fortável a todos, as 
luzes da sala per-
manecerão acesas 
em 50% da capaci-
dade na sessão.

Não será surpresa se o hu-
morista Whindersson Nunes 
lotar o Centro Regional de 
Eventos. Ele traz seu show 
“Isso não é um culto” e prome-
te reunir o público a partir dos 
16 anos para mais uma noite 
de muita gargalhada.  

Whindersson Nunes se 
apresenta no dia 24 de setem-
bro no Centro Regional de 
Eventos, em Rio Preto, com 
ingressos que vão de R$ 60 a 
R$ 250. Os ingressos que são 
vendidos divididos em quatro 
setores: Cadeira A, Cadeira 
B, Arquibancada Inferior e 
Arquibancada Superior. Todos 
estão à venda, online, pelo site 

ISSO NÃO É CULTO

Whindersson Nunes traz stand up em setembro
Ingresso Digital ou na loja Cute 
Case do Riopreto Shopping. 

Os portões abrem às 19h, 
e o show tem início às 21h.  O 
Centro Regional de Eventos 
fica na av. José Munia, 5650, 
Nova Redentora.  

Em “Isso não é um cul-
to”, o youtuber e comediante 
Whindersson Nunes convida 
o público para uma reflexão 
sobre as mudanças que vêm 
acontecendo no mundo, con-
ta histórias divertidas, canta 
músicas e aborda o universo 
religioso com sua visão única. 

O nome do show, que vai 
percorrer o Brasil e a Europa, 
é uma homenagem aos fãs que 
encontram nas apresentações 
do comediante forças para 
superar dificuldades. 

Nascido em Bom Jesus do 
Piauí, Whindersson começou a 
fazer vídeos para seu canal no 
YouTube quando tinha apenas 

quinze anos. Queria apenas 
algumas curtidas, mas o que 
aconteceu foi uma avalanche 
de seguidores e fãs. 

Partiu para os palcos com 
os espetáculos “Marmininu”, 
“Proparoxítona”, “Eita, Casei!” 
e “A Volta do Que Não Foi”.  
O sucesso se expandiu para 
o streaming e Whindersson 
recebeu o convite da Netflix 
para a gravação dos especiais 
“Adulto” e “É de Mim Mesmo”. 

Os números nas redes so-
ciais concretizam seu sucesso 
com o público. São mais de 140 
milhões de fãs que se divertem 
com seus vídeos, fotos e tiradas 
engraçadas.

FIM DE SEMANA

Veja sugestões de Festas Juninas

Finalizando a tradicional 
Festa Junina da igreja da Ba-
sílica termina neste final de 
semana. Neste sábado e do-
mingo, o evento ainda conti-
nua movimentando a região da 
Boa Vista, a partir das 18h30. 
O evento conta com ter comi-
das e bebidas típicas, bingos 
e danças. A entrada gratuita. 

Ja a paróquia Santo Antô-
nio de Lisboa, em Rio Preto, 
que também, após dois anos 
parada, realiza sua tradicio-
nal quermesse, com tudo que 
ha de direito. Termina neste 
sábado, 25, no salão social da 
paróquia, localizado na Vila 
Goyos, rua Tocantins, 290. 

Com entrada gratuita.  
O Automóvel Clube rea-

liza a sua Festa Junina nesta 
sexta-feira e sábado, dias 24 

SERIE A3

Guapiaçu confirma para  
julho a 1ª edição da 
Festa das Nações

Guapiaçu realiza na segun-
da quinzena de julho a 1ª Festa 
das Nações. A primeira edição 
promete agitar a cidade entre 
os dias 8 e 9 de julho, na Pra-
ça Matriz São Sebastião, que 
receberá estrutura completa 
para acolher o público com 
todo conforto e segurança 
necessários. 

O evento inicia às 19 horas, 
com gastronomia de quali-
dade, que será a principal 
atração do evento Onze países 
serão representados pelos seus 
principais pratos, entre eles: o 
brasileiro, o japonês, o árabe, o 
francês, o alemão, o português, 
o suíço, o argentino, entre 

outros.   
Além de muita comida 

saborosa, que promete agra-
dar diferentes paladares, o 
evento também será regado 
com muita música ao vivo, em 
ambos os dias, para deixar o 
ambiente ainda mais acolhe-
dor. A 1ª Festa das Nações de 
Guapiaçu é um evento para 
toda a família.  

Na sexta haverá apresenta-
ções dos Talentos da Cidade, e 
no sábado, dia 9, será a dupla 
Vittor e Vinicius.  

Este grande evento tem 
realização da Prefeitura jun-
tamente com o Departamento 
de Cultura de Guapiaçu.

Whindersson Nunes traz stand up “Isso não é um culto”

e 25 de junho, a partir das 20 
horas. Comidas típicas, quen-
tão, pipoca, chocolate quente, 
amendoim, entre outras, o 

público irá encontrar nos dois 
dias de festa. No dia 25 será a 
dupla Diorã e Dioraci. Sócios 
não pagam pra entrar, mas 
pagam para sentar. As mesas 
estão à venda na secretaria do 
clube, assim como os convites 
para convidados. Informações 
no (17) 98155-0178. 

Da REDAÇÃO

Várias Festas Juninas Neste fim de semana em Rio Preto

O youtuber convida 
o público para uma 
reflexão sobre as 
mudanças que vêm 
acontecendo no 
mundo

Após o cancelamento do 
show, por conta da pandemia, 
em março do ano de 2020, a 
Mixed Club agendou a volta 
da cantora Lexa, para este 
sábado, no evento “Tá na Gaio-
la”. Ela que virá agitar a noite 

SHOW

Funkeira Lexa se apresenta neste sábado em casa noturna de Rio Preto
deste 25 de junho, irá mostrar 
seu lado “sapequinha” levando 
o público ao delírio, ao som 
de muito funk.  O evento, que 
tem pista interna e externa, é 
100% open bar, que conta com 
cerveja, vodka, vodka sabores, 

corote flavors, energético, 
água, suco e refri, tanto pista 
quanto camarote, que terá 
catuaba e gin a mais.  

Além da funkeira Lexa, a 
festa conta com o show per-
formatico da Jessie Jhay como 

abertura. Ja no comando das 
pick-ups, serão os renomados 
DJs de Rio Preto e região que 
agitam a pista de dança. São 
eles:  DJs Fernando Aguillar, 
Maju Kalifa, Dan, AMJ, Bren-
da Arnal, Vini Cineli, Bruno 

Garcia e  Alê Carvalho .  
Os convites estão à venda 

online, no site Sympla ou no 
Zé do Ingresso e variam de 
R$ 80 a R$ 150, sendo pista 
e camarote. Será obrigatória 
a apresentação do documento 

com foto e a carteirinha de 
vacinação.   Aos que já haviam 
adquirido em 2020 podem 
usar o ingresso, mas será ne-
cessário entrar em contato 
para a troca do convite atual, 
pelo tel (17) 99186.9386. 

SP lança 
biblioteca 
digital 
gratuita

O governo de São Pau-
lo lançou neste mês uma 
biblioteca digital gratuita 
com um acervo de mais 
de 15 mil títulos e uma 
vasta grade de atividades 
culturais, como clubes de 
leitura e oficinas de capa-
citação. 

A iniciativa irá intera-
gir com as cerca de 330 
bibliotecas municipais 
que integram o Sistema 
Estadual de Bibliotecas 
Públicas (SisEB), loca-
lizadas em 240 cidades 
no estado. O objetivo é 
que o projeto promova 
a capacitação continua-
da dos profissionais de 
bibliotecas e provoque o 
crescimento de usuários, 
tanto da biblioteca digital, 
quanto das físicas.(Agên-
cia BRASIL)

Da REPORTAGEM 

O Automóvel Clube 
realiza a sua Festa 
Junina nesta sexta-
-feira e sábado. Hoje 
será dia de apresen-
taçã da dupla Diorã 
e Dioraci.

Divulgação

Mara Souza

Divulgação

Agência Brasil
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2022 
TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE 
PROCESSO SICOM Nº 210/2022 
OBJETO: Confecção de móveis planejados, restauração de móvel, aquisição de mobiliário e 
tapetes e instalação de papel de parede, espuma acústica e piso vinílico, destinados à 
execução do Projeto Arquitetônico, que tem como finalidade a ambientação e mobiliamento 
das instalações das salas que integram o Gabinete da Presidência, sala do PABX, Hall de 
Entrada, Hall de Autoridades, Sala de Imprensa e Plenário do prédio sede da Câmara 
Municipal de São José do Rio Preto, de acordo com as especificações, condições e 
quantidades estimadas, descritas no Termo de Referência, Memorial Descritivo e Projeto 
Arquitetônico que compõem este Edital. 
O recebimento das propostas dar-se-á até o dia 07/07/2022, 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/ e no site da Câmara Municipal de 
São José do Rio Preto http://www.riopreto.sp.leg.br/transparencia/licitacoes/em-andamento 
Esclarecimentos: (17) 3214-7777 ramal 7811 ou 7812. E-mail: licitacao@riopreto.sp.leg.br. 
São José do Rio Preto, 24 de junho de 2022. Ver. PEDRO ROBERTO GOMES Presidente 
da Câmara Municipal de São José do Rio Preto 

 
 
 
 
 

 
DEPARTAMENTO DE PESSOAL 

EXTRATO DE PORTARIAS                                                                       
 
PORTARIA Nº 6978, DE 24 DE JUNHO DE 2022. 
DESIGNA a servidora NAYARA MOLINA – Agente Parlamentar de Cerimonial, para exercer, 
concomitantemente às suas funções, às relativas as funções de Responsável pelo setor de 
Cerimonial, a partir de 22 de junho de 2022, devido ausência por atestado médico do servidor 
Gelson Rasteli Júnior, titular da função. 
 

VER. PEDRO ROBERTO GOMES 
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
 

 

ERRATA NA PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO 
ADM 34/2022
INEXIGILIBIDADE Nº 05/2022
PROCESSO ADM 65/2022
Na veiculação publicada no Jornal DHoje, na data de 14 de 
junho de 2022, à folha de Editais A7, onde se lê “VALOR TO-
TAL de R$10.000,00 (dez mil reais)”, lê-se “VALOR TOTAL 
de R$8.000,00 (oito mil reais)”.
Monte Aprazível, 24 de junho de 2022.
MARCIO LUIZ MIGUEL – PREFEITO MUNICIPAL

Editais

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.

LEANDRO JUNIO BIANCHI e NAIMARA LÚCIA ANDRIGO. Ele, brasileiro, natural de São José do 
Rio Preto, Estado de São Paulo, nascido aos vinte e sete (27) de agosto de um mil novecentos e noventa e dois 
(1992), com vinte  e nove (29) anos de idade, auxiliar de produção, solteiro, filho de ANTONIO APARECIDO 
BIANCHI e de dona MARILISA CALDEIRA DA SILVA BIANCHI. Ela, brasileira, natural de São José do Rio 
Preto, Estado de São Paulo, nascida aos  dezesseis (16) de janeiro de um mil novecentos e noventa e seis (1996), 
com vinte  e seis (26) anos de idade, advogada, solteira, filha de ADEMIR ANDRIGO e de dona ELZA TOTH 
ANDRIGO.

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, vinte e três (23) de junho de dois mil e vinte e dois (2022).
Renata Comunale Aleixo
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. GUILHERME SYDOW TURQUETTI SGARBI e GABRIELA ROCHA LAUREANO, sendo 
ELE filho de FLAVIO SGARBI e de PATRICIA SYDOW TURQUETTI SGARBI e ELA 
filha de REGINALDO LAUREANO e de ROSEMARA ROCHA; 

2. LUIZ HENRIQUE MONÇÃO ZANON e DEISE CARLA GUIDO MANTOVAN, sendo ELE 
filho de LUIZ VALENTIN ZANON e de MARIA CLEUSA MONÇÃO ZANON e ELA 
filha de MARCELO JOSÉ MANTOVAN e de SILVIA CRISTINA GUIDO MANTOVAN; 

3. VICTOR ELIAS E SILVA e GIOVANA JUNQUEIRA, sendo ELE filho de ADRIAN 
AMERICO OLIANI SILVA e de FERNANDA MARIA DE OLIVEIRA ELIAS e ELA filha de 
MAURO DE ANDRADE JUNQUEIRA e de JOCELAINE FELICI JUNQUEIRA; brasileiros, 
residentes neste 3º subdistrito. Se alguém souber de algum impedimento, 
oponha-o em Cartório (R. São Paulo, 2200 – Tel: 3202-9090). 24/06/2022. 

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO COMARCA DE MARÍLIA FORO DE MARÍLIA 1ª VARA CÍVEL Rua Lourival
Freire, 120, ., Bairro Fragata - CEP 17519-902, Fone: (14) 3311-1142, Marilia-SP - E-mail: marilia1cv@tjsp.jus.br  Horário de Atendimento
ao Público: das 12h30min às19h00min EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS INTERESSADOS –DESAPROPRIA-
ÇÃO–LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS  Processo Digital nº: 1000121-27.2015.8.26.0344 Classe: Assunto:
Procedimento Comum Cível - Servidão Administrativa Requerente: TRIANGULO MINEIRO TRANSMISSORA S/A Requerido:
ESPOLIO DE EGYDIO STECCA e YOLANDA MORET STECCA e outros Justiça Gratuita EDITAL PARA CONHECIMENTO
DE TERCEIROS INTERESSADOS, COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, expedido nos autos do PROC. Nº 1000121-
27.2015.8.26.0344. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro de Marília, Estado de São Paulo, Dr(a). Paula Jac-
queline Bredariol de Oliveira, na forma da Lei, etc. FAZ SABER A TERCEIROS INTERESSADOS NA LIDE que o(a)
TRIANGULO MINEIRO TRANSMISSORA S/A move uma Procedimento Comum Cível - Servidão Administrativa contra ES-
POLIO DE EGYDIO STECCA e YOLANDA MORET STECCA, Ivan Moret Stecca, Edson Moret Stecca, Rosana Matiazzo
Castella Steca, Bernadete Moret Stecca Moricato, Carlos Conceicao Maricato e Paulo Ricardo Franco Claro Stecca, objetivando
constituir servidão administrativa de passagem sobre área de propriedade dos réus, a saber: Faixa I: Descrição: Faixa de terras
medindo ao todo 5,2071 ha (cinco hectares vírgula vinte ares e setenta e um centiares), possuindo os seguintes limites e con-
frontações: “Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice 1, situado no Km 206+497,97m da LT de coordenadas N
7.576.529,76m e E 600.554,55m; Cerca deste, segue confrontando ESPÓLIO DE EMÍLIO MACHADO, com os seguintes azi-
mutes e distâncias: 124º45'20'' e 32,07m até o vértice 2, de coordenadas N 7.576.511,48m e E 600.580,90m; deste, segue
confrontando ESPÓLIO DE EGÍDIO STECCA, com os seguintes azimutes e distâncias: 194º04'04'' e 805,17m até o vértice 3,
de coordenadas N 7.575.730,46m e E 600.385,19m; deste, segue confrontando ESTRADA MUNICIPAL, com os seguintes
azimutes e distâncias: 224º21'41'' e 59,47m até o vértice 4, situado no Km 207+365,82m de coordenadas N 7.575.687,94m e
E 600.343,60m; deste, segue confrontando ESTRADA MUNICIPAL, com os seguintes azimutes e distâncias: 224º11'10'' e
59,79m até o vértice 5, de coordenadas N 7.575.645,07m e E 600.301,93m; deste, segue confrontando ESPÓLIO DE EGÍDIO
STECCA, com os seguintes azimutes e distâncias: 14º04'04'' e 930,50m até o vértice 6, de coordenadas N 7.576.547,67m e
E 600.528,11m; deste, segue confrontando ESPÓLIO DE EMÍLIO MACHADO, com os seguintes azimutes e distâncias:
124º06'06'' e 31,93,até o vértice 1, ponto inicial da descrição deste perímetro. Faixa II: Descrição: Faixa de terras  medindo ao
todo 3,5685 ha (três hectares vírgula cinquenta e seis ares e oitenta e cinco centiares), possuindo os seguintes limites e con-
frontações: “Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice 1, situado no Km 207+369,67m da LT de coordenadas N
7.575.684,21m e E 600.342,67m; Cerca deste, segue confrontando ESTRADA MUNICIPAL, com os seguintes azimutes e dis-
tâncias: 44º19'51'' e 59,53m até o vértice 2, de coordenadas N 7.575.726,79m e E 600.384,27m; deste, segue confrontando
ESPÓLIO DE EGÍDIO STECCA, com os seguintes azimutes e distâncias:194º04'04'' e 661,98m até o vértice 3, de coordenadas
N 7.575.084,66m e E 600.223,36m; deste,segue confrontando COOPEMAR: CEFEICULTORES DA REGIÃO DE MARÍLIA,
com os seguintes azimutes e distâncias: 311º55'26'' e 33,93m até o vértice 4, situado no Km 207+ 964,38m de coordenadas
N 7.575.107,34m e E 600.198,11m; deste, segue confrontando COOPEMAR: CEFEICULTORES DA REGIÃO DE MARÍLIA,
com os seguintes azimutes e distâncias: 311º19'45'' e 33,75m até o vértice 5, de coordenadas N 7.575.129,62m e E
600.172,77m; deste, segue confrontando ESPÓLIO DE EGÍDIO STECCA, com os seguintes azimutes e distâncias: 14º04'04''
e 527,61m até o vértice 6, de coordenadas N 7.575.641,41m e E 600.301,02m; deste, segue confrontando ESTRADA MUNI-
CIPAL, com os seguintes azimutes e distâncias: 44º13'16'' e 59,72, até o vértice 1, ponto inicial da descrição deste Perímetro.
Faixa III: Descrição: Faixa de terras medindo ao todo 1,6154 ha (um hectare vírgula sessenta e um ares e cinquenta e quatro
centiares), possuindo os seguintes limites e confrontações: “Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice 1, situado no Km
208+523,17m da LT de coordenadas N 7.574.565,31m e E 600.062,29m; Cerca deste, segue confrontando ESPÓLIO DE
EGÍDIO STECCA, com os seguintes azimutes e distâncias: 133º52'27'' e 34,57m até o vértice 2, de  coordenadas N
7.574.541,34m e E 600.087,21m; deste, segue confrontando ESPÓLIO DE EGÍDIO STECCA, com os seguintes azimutes e
distâncias: 194º04'04'' e 189,28m até o vértice 3, de coordenadas N 7.574.357,74m e E 600.041,21m; deste, segue confron-
tando MAURÍCIO GOLINELLI, com os seguintes azimutes e distâncias: 219º47'21'' e 69,12m até o vértice 4, situado no Km
208+791,91m de coordenadas N 7.574.304,63m e E 599.996,97m; deste, segue confrontando MAURÍCIO GOLINELLI, com
os seguintes azimutes e distâncias: 219º43'09'' e 69,30m até o vértice 5, de coordenadas N 7.574.251,32m e E 599.952,68m;
deste, segue confrontando ESPÓLIO DE EGÍDIO STECCA, com os seguintes azimutes e distâncias: 14º04'04'' e 350,19m
até o vértice 6, de coordenadas N 7.574.591,01m e E 600.037,80m; deste, segue confrontando ESPÓLIO DE EGÍDIO
STECCA, com os seguintes azimutes e distâncias: 136º23'17'' e 35,50, até o vértice 1, ponto inicial da descrição deste perímetro.
Faixa IV: Descrição: Faixa de terras medindo ao todo 4,2996 ha (quatro hectares vírgula vinte e nove ares noventa e seis cen-
tiares), possuindo os seguintes limites e confrontações: “Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice 1, situado no Km
209+328,50m da LT de coordenadas N 7.573.784,12m e E 599.866,54m; Cerca deste, segue confrontando MAURÍCIO GO-
LINELLI, com os seguintes azimutes e distâncias: 130º10'49'' e 33,41m até o vértice 2, de coordenadas N 7.573.762,57m e E
599.892,07m; deste, segue confrontando ESPÓLIO DE EGÍDIO STECCA, com os seguintes azimutes e distâncias: 194º04'04''
e 736,97m até o vértice 3, de coordenadas N 7.573.047,70m e E 599.712,93m; deste, segue confrontando ESTRADA MUNI-
CIPAL, com os seguintes azimutes e distâncias: 333º22'33'' e 46,01m até o vértice 4, situado no Km 210+45,29m de coorde-
nadas N 7.573.088,83m e E 599.692,31m; deste, segue confrontando ESTRADA MUNICIPAL, com os seguintes azimutes e
distâncias: 337º31'24'' e 23,49m até o vértice 5, de coordenadas N 7.573.110,54m e E 599.683,33m; deste, segue confrontando
ESTRADA MUNICIPAL, com os seguintes azimutes e distâncias: 324º00'20'' e 20,88m até o vértice 6, de coordenadas N
7.573.127,43m e E 599.671,06m; deste, segue confrontando ESPÓLIO DE EGÍDIO STECCA, com os seguintes azimutes e
distâncias: 14º04'04'' e 699,69m até o vértice 7, de coordenadas N 7.573.806,14m e E 599.841,13m; deste, segue confrontando
MAURÍCIO GOLINELLI, com os seguintes azimutes e distâncias: 130º54'45'' e 33,62, até o vértice 1, ponto inicial da descrição
deste perímetro.x Faixa V: Descrição: Faixa de terras medindo ao todo 2,7784 ha (dois hectares vírgula setenta e sete ares oi-
tenta e quatro centiares), possuindo os seguintes limites e confrontações: “Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice 1,
situado no Km 210+ 90,15m da LT de coordenadas N 7.573.045,32m e E 599.681,41m; Cerca deste, segue confrontando ES-
TRADA MUNICIPAL, com os seguintes azimutes e distâncias: 154º13'24'' e 21,30m até o vértice 2, de coordenadas N
7.573.026,14m e E 599.690,67m; deste, segue confrontando ESTRADA MUNICIPAL, com os seguintes azimutes e distâncias:
160º01'22'' e 17,04m até o vértice 3, de coordenadas N 7.573.010,13m e E 599.696,49m; deste, segue confrontando ESTRADA
MUNICIPAL, com os seguintes azimutes e distâncias: 148º05'23'' e 9,48m até o vértice 4, de coordenadas N 7.573.002,08m
e E 599.701,50m; deste, segue confrontando ESPÓLIO DE EGÍDIO STECCA, com os seguintes azimutes e
distâncias:194º04'04'' e 424,63m até o vértice 5, de coordenadas N 7.572.590,18m e E 599.598,29m; deste, segue confrontando
MAURÍCIO GOLINELLI, com os seguintes azimutes e distâncias: 267º22'29'' e 14,88m até o vértice 6, de coordenadas N
7.572.589,50m e E 599.583,42m; deste, segue confrontando MAURÍCIO GOLINELLI, com os seguintes azimutes e distâncias:
284º32'51'' e 15,75m até o vértice 7, situado no Km 210+555,98m de coordenadas N 7.572.593,46m e E 599.568,18m; deste,
segue confrontando MAURÍCIO GOLINELLI, com os seguintes azimutes e distâncias: 284º32'51'' e 15,52m até o vértice 8, de
coordenadas N 7.572.597,36m e E 599.553,16m; deste, segue confrontando MAURÍCIO GOLINELLI, com os seguintes azi-
mutes e distâncias: 294º51'34'' e 14,74m até o vértice 9, de coordenadas N 7.572.603,55m e E 599.539,78m; deste, segue
confrontando ESPÓLIO DE EGÍDIO STECCA, com os seguintes azimutes e distâncias: 14º04'04'' e 492,91m até o vértice 10,
de coordenadas N 7.573.081,68m e E 599.659,59m; deste, segue confrontando ESTRADA MUNICIPAL, com os seguintes
azimutes e distâncias: 149º02'00'' e 42,40, até o vértice 1, ponto inicial da descrição deste perímetro.”, declarados de utilidade
pública conforme Decreto Estadual nº 51.796, datado de 09.05.07. A matrícula 20.519 está sendo atingida pelas Faixas de
servidão I, II e III, ao passo que a matrícula 32.850 será atingida pelas Faixas de servidão IV e V. O valor da indenização pela
área atingida é de R$ R$ 227.427,39 (duzentos e vinte e sete mil quatrocentos e vinte e sete reais e trinta e nove centavos),
atualizado monetariamente a partir da data-base do laudo pericial 12.9.2017, conforme sentença de fls. 958/963, de 14/06/2018.
Para o levantamento dos depósitos efetuados, foi determinada a expedição de edital com o prazo de 10 (dez) dias a contar da
publicação no Órgão Oficial, nos termos e para os fins do Dec. Lei nº 3.365/41, o qual, por extrato, será afixado e publicado na
forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Marilia, aos 16 de dezembro de 2021.  Para conferir o original,
acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000121-
27.2015.8.26.0344 e código 78A3EBA. Dr(a). Paula Jacqueline Bredariol de Oliveira

Prezado Sra. Daniela Martins da Silva, vimos por meio des-
te telegrama informar que vossa senhoria está faltando ao 
trabalho a mais de 30 (trinta) dias, mais precisamente desde 
o dia 12/05/2022. Neste passo e, tendo em vista as informa-
ções de que vossa senhoria já tem conhecimento, insculpi-
das na lei, mais precisamente na alínea “i”, do artigo 482, da 
CLT, além das inúmeras tentativas da empresa em solicitar 
vosso retorno ao trabalho, informe que: Vossa senhoria está 
sendo dispensada POR JUSTA CAUSA, como faculta a lei, 
nos termos já citados, por ABANDONO DE EMPREGO, vis-
to que está a mais de 30 (trinta) dias ausente do seu posto 
de trabalho. Por fim, requisitamos que compareça à sede da 
empresa para assinar seus documentos rescisórios, dentro 
do prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas.

Atenciosamente,
Inexxus Comunicações Ltda - ME.
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LAZER

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 
fica 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.

O Sindalquim (Sindicato 
dos Trabalhadores nas Indús-
trias da Fabricação do Álcool, 
Químicas e Farmacêuticas) 
finalizou nesta última quinta-
-feira, dia 23, todos os Acordos 
Coletivos do setor sucroalcoo-
leiro.

Segundo João Pedro Alves 
Filho, presidente do sindicato, 
foram quatro meses de nego-
ciações onde os acordos foram 
sendo fechados de forma indi-
vidualizada, ao todo são 15 uni-
dades onde os trabalhadores 
tem como data-base o dia 01º 
de maio. Apenas uma unidade 
do Etanol tem negociação em 
separado com data base em 01º 

Sindalquim finaliza Acordos do Etanol
REAJUSTE

Mobilização será impor-
tante para negociação 
doe 2023 para repor as 
perdas acumuladas

Sérgio SAMPAIO
amaralsampaio@hotmail.com

de setembro.
Das tratativas em oito uni-

dades o Acordo foi finalizado 
com o reajuste de 100% do 
INPC (Índice Nacional de Pre-
ços ao Consumidor) do período 
que foi de 12,47%, o mesmo 
percentual foi aplicado para o 
Tíquete Alimentação. Em ou-
tras quatro unidades o reajuste 
foi de 12% linear para salários, 
tíquete e PLR (Participação em 
Lucros e Resultados). 

Em três unidades o reajuste 

será parcelado em duas vezes 
sendo 8% retroativo a data base 
e os outros 4,14% em setembro. 
Em duas o tíquete foi reajusta-
do nos 12,47% e na outro houve 
um ganho um pouco maior no 
tíquete de 13,04%.

“Nós deixamos os trabalha-
dores bem a vontade para estar 
votando e apreciando a propos-
ta. Colocamos a proposta dian-
te de todo o contexto do Estado, 
mostrando a dificuldade para 
negociar”, salientou.

Ele destacou que em todas 
as conversas que foram feitas 
com os trabalhadores deixaram 
bem claro para eles a necessi-
dade de ser necessário traçar 
uma estratégia para as próxi-
mas negociações – pois nos 
últimos dois anos, em algumas 
unidades os acordos não chega-
ram ao INPC – “Nós deixamos 
claro para os trabalhadores que 
teremos que ter mobilização no 
próximo ano para repor estas 
perdas”, finalizou Alves Filho.

Assembleias movimentaram usinas nos últimos quatro meses de negociações coletivas

Em oito unidades o 
reajuste de 12,47% 
foi feito de uma 
única vez 

*Fonte: Sindalquim

As negociações coletivas 
do setor de Bebidas em todo 
o Estado de São Paulo foram 
finalizadas com o reajuste con-
quistado para os trabalhadores 
em 12,47%.

Segundo Tiago Gonçalves, 
presidente do Sindicato dos 
Trabalhadores nas Indústrias 
de Alimentação de Rio Preto 
e região, com o percentual o 
novo piso da categoria passa a 
ser de R$ 1.939,59 – o reajuste 
é retroativo a data base dia 01º 
de maio.

PLR – A PLR (Participação 
nos Lucros e Resultados) ficou 
estipulado em R$ 2.034,26 
podendo ser pago em até duas 
vezes sento 50% do valor (R$ 
1.017,13) até o 5º dia útil de 
dezembro de 2022 e a outra 
metade até o 5º dia útil de 
fevereiro de 2023.

Auxílio Creche – os tra-
balhadores que tenham filhos 
com idade de até 2 anos po-
dem ter o reembolso de até R$ 
124,12 quando houver a devida 
comprovação que as crianças 
estejam frequentando creche 
ou instituição análoga.

Material Escolar – Os 
trabalhadores do setor de Be-
bidas tem o direito de receber 

REAJUSTE II

Fechado Acordo do 
setor de Bebidas

a importância de R$ 103,41 
para a compra de materiais es-
colares, por sua vez a empresa 
tem a possiblidade também 
de fornecer um kit escolar 
equivalente – o benefício deve 
ser concedido até fevereiro de 
2023.

Segundo o sindicalista a 
conquista da manutenção dos 
direitos se dá graças união 
dos trabalhadores com os seus 
sindicatos. “Precisamos que 
os trabalhadores se associem 
para nos mantermos fortes 
para continuar a luta para a 
manutenção de todos estes 
direitos”, finalizou Gonçalves.

Motoristas:Usinas
O Sindicato dos Moto-

ristas de Rio Preto e região 
finalizou as negociações com 
as usinas nesta última sexta-
-feira, dia 24.

Segundo Daniel Rodri-
gues, presidente do sindicato, 
as tratativas foram difíceis, 
mas apesar de tudo consegui-
mos finalizar os Acordos com 
o reajuste dos 12,47% que foi 
o INPC (Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor) do 
período. 

Lembrando que a data 
base da categoria é o dia 01º 
de maio.

Transporte Coletivo: 
As empresas do setor de trans-
porte coletivo de Rio Preto 
têm até o final da próxima 
semana para apresentar uma 
proposta. Na segunda-feira, 
dia 27 os diretores do sindi-
cato terão uma nova rodada 
de negociação e existe uma 
expectativa que seja apresen-
tada uma proposta concreta.

CAMPANHA SALARIAL

Sincomerciários Rio Preto vai entregar pauta de 
reivindicações deste ano nos próximos dias a patronal

O Sincomerciários (Sin-
dicato dos Empregados no 
Comércio) de Rio Preto e 
região deve dar o pontapé 
inicial na campanha salarial 
deste ano com a entrega da 
pauta de reivindicações que 
deve acontecer nos próximos 
dias. 

Segundo Márcia Caldas, 
presidente do sindicato, a 
pauta já está formatada e até 
o final deste mês a mesma 
será entregue ao sindicato 
patronal e na sequencia já 
espera iniciar as conversas e 
se possível fechar o Acordo 
Coletivo até o mês de agosto. 

Ela relembra que a data base 
dos comerciários é o dia 1º de 
setembro.

Em conjunto as negocia-
ções acontecem no Estado 
onde a sindicalista faz parte 
da comissão estadual de ne-
gociação representando a Fe-
comerciários (Federação dos 
Empregados no Comércio do 
Estado de São Paulo). 

“Vamos trabalhar muito 
para que a negociação acon-
teça em julho e agosto para 
que o Acordo seja fechado 
antes da data base”, salientou 
Márcia.

A negociação começa com 

a luta de manter todas as 
cláusulas sociais, pois segun-
do a sindicalista infelizmente 
todos os anos existe uma ten-
tativa por parte do patronal 
de retirar algum direito. E por 
outro lado no que diz respei-
to às cláusulas econômicas 
a luta é por conquistar um 
algo a mais do que a inflação 
acumulado do período.  “Já 
há alguns anos não temos 
aumento real, mas somente 
a reposição da inflação, então 
nossa luta é ter um repasse 
de aumento real este ano”, 
finalizou a presidente do Sin-
comerciários. 


