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Os setores imobiliários e da 
construção civil são os que vêm 
demostrando maior resistência du-
rante a pandemia. Em um balanço 
divulgado pelo Seade, entre os 17 
subsetores de serviços, as ativida-
des imobiliárias foram a que tiveram 
maior destaque no 3º trimestre, 

Professor cai 
de moto furtada 

e quebra 
clavícula Município registra aumento 

de 23% em construções 
residenciais verticais
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Produtos como carne, leite, hortifrutis, pães e congelados terão até 4,32% de impostos na com-
posição dos seus preços  

Pauléra deverá ser 
convidado para ser 

líder do governo 
na Câmara

Morre Cleber
Arado, ex 
jogador

do América
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O jogador faleceu ontem, devido 
a complicações da Covid-19. 
Cleber Arado foi revelado pelo 
América de Rio Preto em 1992, 
mas foi no Couto Pereira que se 
destacou no cenário nacional.         
        Pág. A5

movimentou R$ 2 bilhões em São 
Paulo. De acordo com dados da 
Secretaria de Planejamento de Rio 
Preto, o número de autorizações 
para construções residenciais ver-
ticais saltou de 21 em 2019 para 
26 em 2020, um aumento de 23%
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Prefeito Edinho Araújo toma posse 
e assume seu quarto mandato 

Essa será a quarta administração de Edinho no município, tendo governado de 2000 a 2008 e estando no cargo desde 2016. O novo mandato vai até 2024, juntamente 
com seu vice Orlando Bolçone (DEM). Ambos tomaram posse nesta sexta-feira (1), de forma remota, na Prefeitura. Pág. A3

Posse virtual

Secretários têm posse remota para evitar aglomeração
Dos 27 empossados até o momento para o primeiro escalão, 74% são nomes que foram mantidos da sua primeira administração (2016/2020), sendo que dos 18 nomes 
que foram preservados, 12 permaneceram no mesmo cargo e outros seis apenas trocaram de pasta. Pág. A4

Alimentos ficam mais
caros a partir da segunda

quinzena de janeiro

Pedro Roberto 
é eleito novo 
presidente da 
Câmara de RP

O vereador obteve nove votos e o outro 
candidato, Paulo Pauléra (Progressistas), 
teve oito votos. A disputa pela presidência 
começou nas últimas semanas quando 
os dois vereadores se declararam candi-
datos a chefiar o Poder Legislativo.
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Sérgio SAMPAIO

Guilherme BATISTA

Cresce procura  por 
procedimentos
estéticos pouco

invasivos na pandemia
Pág. A7

Divulgação

Venda de moto 
anunciada na 
internet faz 
duas vítimas
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Inserção do ICMS em alguns produtos fará aumentar seu valor final nas gôndolas 
dos supermercados. Pág. A2
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A alegria é própria ao ser 
huCom o ano novo renascem 
as esperanças com emoções 
e que, apesar das dificulda-
des, é possível conseguir dias 
melhores. 

Afasta-se, pois, a deses-
perança de se conseguir algo 

NOVO ANO – ESPERANÇA E FELICIDADE
logo mais ali... já que temos 
mais de trezentos dias e é bom 
deixar frisado que o imediatis-
mo só gera ansiedade. Deve-se 
espancar a ideia do temor de 
se perder determinado bem. 
Desse modo a esperança passa 
a ser possível.

 Deseja-se, com a mu-
dança do calendário, felicidade 

que signifique a satisfação das 
coisas do mundo. Óbvio que 
nos basta a felicidade, pois a 
beatitude é ligada ao âmbito 
religioso.

 Está difícil a felicidade 
e hoje o homem a procura 
como nunca, temendo a doen-
ça, a morte, a miséria, a frus-
tração, a guerra e o fracasso.

 E não se encontra a 
felicidade quando o objetivo 
é inalcançável! É preciso um 
pouco de realismo, com a 
consciência exata das próprias 
potencialidades, a constância 
em realizá-las, a capacidade 
de enfrentar os obstáculos que 
se opõem, a força de suportar, 
sem entregar à angústia e ao 

desespero são todos condicio-
namentos imprescindíveis para 
atingir a felicidade.

 O amor à vida é essen-
cial para buscá-la.

 À procura da felicidade 
deve ser feita com o próprio 
caminhar e não se pode dele-
gá-la a ninguém. O caminho da 
felicidade é feito de escolhas, 

de aproveitamento das opor-
tunidades e de uma boa dose 
de criatividade.

 Nesse ano que se 
inicia tendo a coragem de ser 
feliz e de ser livre é o início para 
ser bom e terminá-lo bem.

 Dr. Gilberto Antonio Luiz 
- advogado e professor uni-
versitário

Gilberto Antônio LUIZ

ARTIGO

A partir de 15 de ja-
neiro de 2021, produtos 
como carne, leite, hortifrutis, 
pães e congelados terão 
até 4,32% de impostos 
na composição dos seus 
preços nas gôndolas dos 
supermercados. O aumento 
se deve à lei aprovada em 
15 de janeiro que permitiu o 
governador João Doria editar 
quatro decretos para inserir 
o Imposto sobre Circulação 
de Mercadorias e Serviços 
(ICMS) no preço de alguns 
produtos no Estado de São 
Paulo.

Com o imposto, o valor 
final dos produtos deverá 
aumentar nos supermerca-
dos. “É um imposto muito 
alto e infelizmente uma 
parte da população deixará 
de comprar alguns produtos. 
Esse aumento em alimentos 
prejudica muito o orçamento 
de famílias e elas acabarão 
comprando cada vez mais 
apenas o básico”, afirmou 
o economista José Mauro 
da Silva. 

 “A Apas (Associação 
Paulista de Supermercados) 
é contra todo e qualquer 
aumento de impostos que 
possa impactar o orçamento 
das famílias que é destinado 
à alimentação. O preço dos 

 Alimentos ficarão mais caros 
hortifrútis, por exemplo, é 
sensível à sazonalidade e 
intempéries, mas, indepen-
dentemente de inflação ou 
deflação, o ICMS irá incidir 
em seu preço final e isso é 
ruim para o produtor, que 
perde força de negociação 
frente ao produtor de outro 
estado, é ruim para o varejo 
alimentar, que – mesmo 
empregando 550 mil pes-
soas em São Paulo – tem 
trabalhado com margens 
baixas devido à pandemia, 
e ruim para o consumidor, 
que já tem sentido no bolso 
o peso da inflação de 2020”, 
afirmou o presidente da As-
sociação Paulista de Super-
mercados (APAS), Ronaldo 
dos Santos. 

A inflação em produ-
tos hortifrutigranjeiros (in 
natura), até novembro de 
2020, foi de 18,79%. Ou 
seja, se uma família gastava 
R$100,00 em janeiro de 
2020 com produtos horti-
frutigranjeiros, consideran-
do a inflação de 18,79% 
acumulada no segmento 
até novembro, o custo dos 
mesmos produtos passou 
para R$118,79. Desconsi-
derando as inflações de de-
zembro e janeiro, com a adi-
ção do novo ICMS (4,32%) 
nos hortifrútis esta família 
passará a gastar R$123,11 
para consumir os mesmos 
produtos.

Vinícius LIMA
vinicius.lima@dhoje.com.br

EM JANEIRO

Guilherme BATISTA

CONSTRUÇÃO CIVIL

1º DE JANEIRO DE 2021

Rio Preto registra aumento de 23% em 
construções residenciais verticais

Os setores imobiliários e da 
construção civil são os que vêm 
demostrando maior resistência 
durante a pandemia. Em um 
balanço divulgado pelo Seade, 
entre os 17 subsetores de ser-
viços, as atividades imobiliárias 
foram a que tiveram maior 
destaque no 3º trimestre, 
movimento R$ 2 bilhões em 
São Paulo.

De acordo com dados da 
Secretaria de Planejamento 
de Rio Preto, o número de 
autorizações para construções 
residenciais verticais saltou 
de 21 em 2019 para 26 em 
2020, um aumento de 23%.

“Rio Preto tem presenciado 
um crescimento imobiliário 
muito grande. Por ser polo 
regional e possuir excelentes 

índices de qualidade, atrai para 
cá investidores e potenciais 
compradores de imóveis. Nes-
se ano, até a presente data, 
contamos com a aprovação de 
12 empreendimentos residen-
ciais com áreas que variam de 
2.000m²f a 30.000m² e de 38 
empreendimentos comerciais 
de grande porte com áreas de 
500m² a 30.000m²”, destacou 
o secretário de Planejamento, 
Israel Cestari.

Considerando apenas área 
construída, o aumento é ain-
da maior. Foram 90 mil m² 
em 2019, contra 280 mil m² 
em 2020, um crescimento 
de 47%. Além disso, foram 
expedidos 3.174 alvará de 
construção, 1.888 habite-se e 
31 alvarás para edificações de 
4 a 30 pavimentos.

“A construção civil é um 
setor estratégico, que gera 
milhares de empregos, impacta 
em outros segmentos e que, 
em meio à crise provocada pela 
pandemia, contribuiu para não 
deixar a nossa economia para-
da. Houve impacto, claro, mas 
esse impacto, no mercado imo-
biliário, foi menor comparado 
a outros setores. Grande parte 
dessa resposta positiva dada 
pelo setor de construção em 
2020 se deve à expansão do 
crédito, aliada à queda na taxa 
básica de juros – com a Selic 
no menor patamar histórico, 
de 2% -, criando um ambiente 
muito favorável de fato para a 
atividade imobiliária”, afirmou 
Olavo Tarraf, presidente da 
Tarraf.

Para 2021, o plano da 
empresa é lançar quatro no-

Salário mínimo passa a valer R$ 1,1 mil 
A partir de hoje (1º), 

o salário mínimo passa a 
valer R$ 1,1 mil, conforme 
a Medida Provisória nº Nº 
1.021, publicada no Diário 
Oficial da União, no último 
dia 30. No ano passado, o 
salário mínimo estava em R$ 
1.045. O reajuste em rela-
ção a 2020 ficou em 5,26%. 
Foi levado em consideração 
o Índice Nacional de Preços 
ao Consumidor (INPC) de 
janeiro a novembro e a va-
riação estimada do mercado 

Da REDAÇÃO financeiro para o índice em 
dezembro de 2020.

Segundo o Ministério da 
Economia, no dia 12 deste 
mês, quando o INPC de 
dezembro será divulgado, o 
novo valor do salário mínimo 
poderá ser corrigido para 
assegurar a preservação do 
poder de compra definida 
pela Constituição. Isso acon-
teceu na virada de 2019. Em 
31 de dezembro de 2019, 
foi anunciado que o salário 
mínimo de 2020 seria de R$ 
1.039. Em janeiro, quando 

foi divulgado o INPC de de-
zembro — que ficou acima 
da projeção inicial —, o valor 
foi ajustado para R$ 1.045.

Essa é a terceira defini-
ção de valor para o salário 
mínimo de 2021. No dia 
15 de dezembro, o governo 
aumentou de R$ 1.067 para 
R$ 1.088 a estimativa para 
o salário mínimo. O valor 
constava de mensagem mo-
dificativa ao projeto da Lei 
de Diretrizes Orçamentárias 
(LDO).

Foram R$ 21 a mais em 

relação à projeção de R$ 
1.067 que constava da pro-
posta do Orçamento Geral da 
União, enviada ao Congresso 
no fim de agosto de 2020.

Aumento de despesas
De acordo com o Mi-

nistério da Economia, para 
cada R$ 1 de aumento no 
salário mínimo, há elevação 
de despesas de R$ 351,1 
milhões. Assim, o reajuste 
de R$ 12, ao passar de R$ 
1.088 para R$ 1,1 mil, gera 
gasto adicional de cerca de 
R$ 4 bilhões em 2021.

vos empreendimentos, sendo 
um em Votuporanga e outro 
em Araçatuba. Em 2020, a 
Tarraf teve R$ 157 milhões em 
vendas brutas. Para o ano que 
vem a expectativa é de R$ 221 
milhões.

Segundo a Secretaria de 
Planejamento, na área de em-
preendimentos de habitação 
popular há a previsão de im-
plantação dos loteamentos:

-Egydio Zani com 1.585 ca-
sas na região da Rodovia Délcio 
Custódio de Melo.

– O Residencial Edson Ba-
ffi com aproximadamente 850 
casas ao lado do Parque Resi-
dencial Dignidade.

-O Residencial Paulo Nor-
berto com aproximadamente 
880 casas ao lado do Parque 
Residencial do Solidariedade 
em fase de aprovação prévia empreendimento sem deno-

minação com 1.260 casas 
entre o Dignidade e a Estância 
Alvorada.

Vinícius LIMA
vinicius.lima@dhoje.com.br

Divulgação
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Juiz recusa pedido da defesa de
 Lula por mensagens da Spoofing

O juiz substituto Walder-
mar Cláudio de Carvalho, 
responsável pelo plantão da 
10ª Vara Federal de Brasília, 
negou à defesa do ex-pre-
sidente Luiz Inácio Lula da 
Silva o acesso às mensagens 
da Operação Spoofing, que 
apura a invasão de celulares 
de autoridades por hackers.

O acesso às mensagens 

Agência BRASIL

Líder do governo
Paulo Pauléra (PP, foto) deverá ser convidado para ser o 

líder do governo Edinho Araújo (MDB) no Legislativo. A in-
formação correu nos bastidores logo após a derrota dele na 
disputa pela Presidência da Câmara. Indagado pelo aplicativo 
se aceitaria o convite, o progressista não se manifestou. 
Pedro Roberto Gomes (Patriota) conseguiu agregar nove 
votos na reta final e venceu o processo promovido na última 
sexta-feira. O patriota, no seu quinto mandato, vai assumir a 
Presidência pela primeira vez. Os vereadores novatos Bruno 
Moura (PSDB), Robson Ricci (Republicanos) e Júlio Donizeti 
(PSD) deram recado de que “são independentes”. Agora, o 
voto decisivo para a derrota de Pauléra foi o do emedebista 
Jean Charles, do mesmo partido do prefeito. Lembrando que 
Pedro Roberto não teve o apoio do seu partido, inclusive, Bru-
no Marinho (Patriota) votou no progressista. Karina Caroline 
(Republicanos) foi eleita como vice-presidente.  

Traição
Aliados de Paulo Pauléra 

(PP) não pouparam críticas 
ao vereador Jean Charles. 
Para eles, o voto do eme-
debista a favor de Pedro 
Roberto foi uma “traição” 
ao grupo que dá sustenta-
ção política ao governo na 
Câmara. As tratativas para 
que o progressista perma-
necesse no comando da 
Casa se arrastava desde a 
campanha eleitoral. Tido 
como “azarão” na disputa, 
Pedro Roberto, que contou 
com o apoio de Renato Pupo 
(PSDB), agregou oito votos 
e Jean Charles, estrategi-
camente, ficou em cima do 
muro até bater o martelo. 

Regionaliza
Projeto do deputado Rubens Pereira Júnior (PCdoB-MA) regionaliza 

as cotas para ingresso nas instituições federais de ensino técnico de nível 
médio. Pela proposta, que tramita na Câmara Federal, as vagas que hoje 
já são destinadas a alunos que tenham cursado o ensino fundamental 
em escola pública (50% do total) deverão ser preenchidas por estu-
dantes residentes no mesmo estado onde se localiza a instituição 
de ensino. O objetivo é evitar a evasão de alunos provenientes de 
estados diferentes que não se adaptam ao novo local de estudos. 
“Têm-se percebido incontáveis casos de posterior desistência de 
candidatos, quando já iniciado o período letivo do curso. Isso ocorre 
porque, ao se deslocar de seu estado de origem, há clara dificuldade 
de adaptação à nova localidade”, explica. “A vaga se torna inaprovei-
tável, o que impede que outro estudante possa assumi-la”, justifica.

Mão na massa
Edinho Araújo (MDB) foi 

empossado na última sex-
ta-feira para exercer mais 
um mandato como prefeito. 
Apesar de já ter empossado 
também a maioria da sua 
equipe de primeiro escalão, 
o prefeito ainda falta nome-
ar aliados para comandar 
o Procon, a Guarda Civil 
Municipal, a Defesa Civil e 
para as subprefeituras dos 
distritos de Schmitt e de 
Talhado. As cinco nomea-
ções deverão acontecer até 
terça-feira. Como boa parte 
dos indicados fez parte do 
governo anterior, portanto, 
não haverá problema para a 
adaptação. Mão na massa!

Mérito
Independentemente de 

ter tido “traição” ou não, 
Pedro Roberto teve mérito 
ao sair vitorioso na disputa 
contra Paulo Pauléra. Afinal, 
o progressista era o franco 
favorito para ser eleito pela 
terceira vez presidente da 
Casa. Por ser aliado do 
governo, o presidente do 
Patriota, Ulisses Ramalho, 
convocou o diretório para 
decidir se o partido teria ou 
não candidato. O diretório 
decidiu contra a candida-
tura, mas não o proibiu de 
disputar o processo. Sem 
o aval do partido, o patriota 
foi em frente e venceu o 
processo.  

Primeira mulher
Já passou da hora de 

eleger uma mulher para co-
mandar o Senado. A senado-
ra Simone Tebet (MDB-MS) 
está cotada para concorrer 
ao cargo. Atual presidente da 
Comissão de Justiça, a eme-
debista está preparada para 
comandar os trabalhos na 
Casa. Se ela viabilizar a sua 
candidatura e for eleita, será 
a primeira mulher a ocupar o 
cargo. Isso já acontece, por 
exemplo, nos Estados Unidos 
e na Argentina. Para chegar 
ao cargo máximo, Simone 
terá de derrotar Eduardo 
Gomes (MDB-TO). A briga, 
portanto, começa dentro de 
casa...  

Sem dificuldade
Ao ser indagado se o 

bloco de vereadores que 
elegeu Pedro Roberto poderá 
fazer oposição ao governo 
na Câmara, o secretário de 
Governo, Jair Moretti, disse 
que não acredita nessa pos-
sibilidade. “Acho que não”, 
pontuou. Moretti, entre-
tanto, disse que talvez três 
a quatro deles poderão se 
rebelar durante o andamen-
to do mandato. “Mas, em 
termos de governabilidade, 
não acredito em muitas di-
ficuldades”, atenuou. A fun-
ção de vereador é legislar e 
fiscalizar o Executivo, agora, 
oposição sem respaldo é dar 
tiro no pé.

Terremoto
Espinafrando a decisão 

do Senado argentino em 
ter legalizado o aborto na 
semana passada, o médico 
Kleber Sales, que atua na 
Santa Casa de General Sal-
gado, postou no Facebook: 
“A Argentina aprovou lei que 
pode assassinar fetos de até 
14 semanas. Terra do Papa! 
Monstros! É por isso que a 
Argentina vive na merda! Que 
2021 seja pior para eles; 
um terremoto no centro da 
Casa Rosada”. O médico, de 
90 anos, criticou de forma 
contundente a decisão dos 
políticos argentinos. O diabo 
é que boa parte da popula-
ção comemorou!

Edinho e Bolçone tomam 
posse remotamente

O prefeito de Rio Preto 
Edinho Araújo (MDB), junta-
mente com seu vice Orlan-
do Bolçone (DEM), tomou 
posse nesta sexta-feira (1), 
de forma remota, acompa-
nhando da Prefeitura. Esse 
será o quarto mandato de 
Edinho no município, tendo 
governado de 2000 a 2008 
e estando no cargo desde 
2016. O novo mandato vai 
até 2024. A cerimônia ocor-
reu depois da posse dos 17 
vereadores eleitos.

Durante o discurso, o pre-
feito falou sobre o plano para 
recuperação econômica. 
“Um recado para as pesso-
as que perderam trabalho 
durante o longo período em 
que o isolamento social foi 
necessário. Reunimos técni-
cos do poder público, da ini-
ciativa privada e estudiosos 
em um comitê, que já está 
trabalhando pela recupera-
ção econômica pós-pande-
mia. Temos uma economia 
diversificada. Somos polo 
comercial, turístico e edu-
cacional. Enfim, reunimos 
todas as condições para 
sairmos da crise em menor 
tempo”, afirmou.

Edinho também destacou 
o papel Bolçone na nova 
gestão. “O professor Bolço-
ne será meu secretário de 
planejamento e incentivador 
do Parque Tecnológico e do 

debate sobre a futura região 
metropolitana, buscando 
criar melhores condições de 
geração de emprego e ren-
da para os rio-pretenses de 
todas as idades”, discursou 
o prefeito.

Ainda em sua fala, o pre-
feito destacou os feitos e 
realizações nos mandatos 
anteriores. Edinho foi elei-
to em primeiro turno com 
111.525 votos, o equiva-
lente a 54,84% dos votos 
válidos.

Vinícius LIMA
vinicius.lima@dhoje.com.br

Pedro Roberto é o novo presidente da Câmara de Rio Preto

O vereador Pedro Rober-
to (Patriota) foi eleito para 
presidir a Câmara Municipal 
de Rio Preto para o biênio 
2021/2022.

Pedro Roberto obteve nove 
votos e o outro candidato, 
Paulo Pauléra (Progressistas), 
teve oito votos. 

A composição das demais 
vagas da Mesa Diretora não 
teve disputa: apenas um 
nome para cada cargo foi 
apresentado e aprovado por 
todos dos vereadores. Como 
vice-presidente foi eleita Ka-
rina Caroline (Republicanos), 
1º secretário: Renato Pupo 
(PSDB), 2º secretário: Robson 
Ricci (Republicanos) e como 
3º secretário: Jorge Menezes 
(PSD).

A disputa pela presidência 
começou nas últimas sema-
nas quando os dois vereado-
res se declararam candidatos 
a chefiar o Poder Legislativo, 
como cada um deles conse-
guiu oito votos, apenas um 
vereador não tinha se posi-
cionamento oficialmente, que 
foi o emedebista Jean Charles, 
que diz ter ouvido a sua base 
antes de declarar seu voto 
para Pedro Roberto o que 

decidiu a vitória do patriota.
Pedro Roberto teve os votos 

dos vereadores: Bruno Mou-
ra (PSDB), João Paulo Rillo 
(Psol), Jorge Menezes (PSD), 
Cabo Júlio Donizette (PSD), 
Karina Carolina (Republica-
nos), Renato Pupo (PSDB) e 
Robson Ricci (Republicanos).

Paulo Pauléra teve voto dos 
vereadores: Anderson Branco 
(PL), Bruno Marinho (Patrio-
ta), Celso Luís Peixão (MDB), 
Cláudia De Giuli (MDB), Fábio 

isso, vamos fazer um trabalho 
para a cidade naquilo que for 
competência do Poder Legis-
lativo”, salientou o presidente. 

Harmonia – no que diz res-
peito ao relacionamento com o 
prefeito Edinho Araújo, (MDB) 
o novo presidente salienta que 
haverá harmonia e diálogo 
e a independência entre os 
poderes. “O que for bom para 
a cidade, estaremos juntos”, 
afirmou Pedro Roberto. 

O presidente eleito da Câ-
mara salientou que a sua 
vitória foi histórica por conta 
dele ter vencido o candidato 
que tinha o apoio do Executivo, 
neste caso Pauléra, além de 
ter que ir contra seu próprio 
partido, o Patriota, que queria 
que ele abrisse mão de sua 
candidatura.  “Por isso que a 
vitória foi maiúscula, a vitória 
foi espetacular por tudo isso, 
por isso que eu valorizo cada 
um que veio comigo. Cada 
partido, cada pessoa, volto a 
dizer pessoas muito honra-
das”, destacou ele. 

Cargos – o novo presidente 
tem cinco cargos de chefia que 
devem ser definidos a partir da 
próxima semana afirmou Pedro 
Roberto. São eles diretores 
Geral, Jurídico, Financeiro, 
Administrativo e Legislativo. 
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Marcondes (PL), Júnior (DEM), 
Odélio Chaves (Progressistas). 

Pedro Roberto afirmou que 
sua administração como pre-
sidente da Câmara continua 
da mesma forma que já vinha 
acontecendo: sem sobressal-
tos e com muito diálogo tanto 
com o Executivo quanto com 
todos os vereadores. “Estou 
feliz por ter sido eleito presi-
dente em meio a uma situa-
ção adversa – tivemos o apoio 
de gente muito séria – e é 

Divulgação

DISPUTA ACIRRADA 

NOVO MANDATO

Vereador venceu por apenas um voto de diferença

Durante cerimônia de posse, prefeito fala sobre recuperação econômica

Fabricio Marques Spatti/SMCS

Posse híbrida 
marca posse 
na Câmara

A posse dos 17 vereado-
res de Rio Preto aconteceu 

remota part iciparam os 
vereadores: João Paulo 
Rillo  (Psol), Renato Pupo 
(PSDB) ,  Jean  Cha r l e s 
(MDB) e por estarem com 
Covid-19 os vereadores 
Júnior do DEM, que está 
cumprindo a quarentena 
na casa dele, e o cabo 
Júlio Donizette (PSD), que 
há algumas semanas está 
internado no Hospital de 
Base por conta da doença: 
ele participou de dentro do 
hospital. 

Todos os vereadores 
fizeram juramento e na se-
quência, após um intervalo, 
participaram da votação 
para a composição da nova 
Mesa Diretora da Câmara, 
que def in iu o vereador 
Pedro Roberto como novo 
presidente da Casa de Leis 
para o biênio 2021/2022.

de forma hibrida, sendo que 
cinco vereadores empossa-
dos participaram de forma 
remota. A solenidade de 
posse foi conduzida pelos 
dois vereadores que tiveram 
mais votos na eleição do 
dia 15 de novembro: Rob-
son Ricci e Karina Caroline, 
ambos do partido Republi-
canos. 

No plenário da Câmara 
estavam presentes: Ricci 
e Karina e outros 10 ve-
readores: dois do partido 
Progressistas: Paulo Pau-
léra e Odélio Chaves, do 
PL: Fábio Marcondes e 
Anderson Branco, do MDB: 
Celso Luis Peixão e Claúdia 
De Giuli, do Patriota: Pedro 
Roberto e Bruno Marinho, 
do PSDB: Bruno Moura e 
do PSD: Jorge Menezes. 

Remoto  –  de forma 

foi determinado pelo ministro 
Ricardo Lewandowski, em 
28 de dezembro. A defesa 
de Lula solicitou então que o 
conteúdo fosse entregue, mas 
Cláudio de Carvalho negou, 
sob o argumento de que esse 
tipo de pedido não pode ser 
apreciado durante o regime 
de plantão.

O magistrado de primeira 
instância escreveu “não ter 
sido demonstrada a urgência 

ou excepcionalidade necessá-
ria” para que o pedido fosse 
atendido durante seu plantão. 
Para sustentar o argumento, 
ele citou resolução do CNJ 
que disciplina o tipo de ma-
téria que devem ser decidida 
pelos juízes durante o recesso 
judicial. O juiz seguir parecer 
do Ministério Público Federal 
(MPF), que se posicionou 
contra o compartilhamento.

A decisão foi assinada em 
31 de dezembro. No mesmo 
dia, a defesa de Lula acionou 
o Supremo, alegando que 
o juiz se negou a cumprir a 
decisão de Lewandowski. Os 
advogados do ex-presidente 
reclamaram que apenas ofi-
ciaram a 10ª Vara para que a 
liminar fosse cumprida, e que 
não caberia seque ter pedido 
manifestação do MPF sobre 
o assunto.
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1º ESCALÃO

O prefeito Edinho Araújo 
(MDB) e seu vice Orlando Bolço-
ne (DEM) deram posse de forma 
virtual aos nomes do primeiro 
escalão da sua nova administra-
ção que teve início no dia 1º de 
janeiro e vai até 31 de dezembro 
de 2024. 

A decisão de fazer o ato 
remoto se deu por conta das 
restrições e recomendações que 
estão sendo seguidas para evitar 
aglomerações neste momento 
vivido em relação à proliferação 
da Covid-19 em todo o Estado. 

O prefeito afirmou que nesta 
semana receberá individualmente 
os empossados, de forma presen-
cial, para que assinem o livro de 
posse e recebam um exemplar 
do Plano de Governo que deverá 
nortear as ações de cada pasta 
para o quadriênio.

Dos 27 empossados até o 
momento para o primeiro esca-
lão, 74% são nomes que foram 
mantidos da sua primeira admi-
nistração (2016/2020), sendo 
que dos 18 nomes que foram 
preservados, 12 permaneceram 
no mesmo cargo e outros seis 
apenas trocaram de pasta.

Dessa forma, o prefeito cum-
priu o que disse após a sua re-
eleição no primeiro turno no dia 
15 de novembro do ano passado 
quando obteve 54,8% dos votos 
válidos e afirmou que seu governo 
foi aprovado pela população e por 
isso manteria a maioria da equipe 
que estava com ele desde 2017.

Os demais cargos tiveram a 
participação dos partidos que o 
apoiaram nas eleições: foram 
12 ao todo. Desses, alguns dos 
novos que chegaram para essa 
eleição conquistaram secretarias 
e outros, que já faziam parte da 
base do prefeito, também ganha-
ram impasse. Ao todo são sete 
novos nomes.

“Os egressos do governo pas-
sado, que foram reconduzidos, 
já conhecem o nosso estilo de 
trabalho e sabem o nível de exi-
gência em relação aos postos que 
ocupam. Os novatos terão um 
tempo de adaptação, mas serão 
igualmente cobrados por bons 
resultados”, salientou Edinho.

Expectativa - Apenas quatro 
cargos ainda não tiveram seus 
nomes divulgados pelo prefeito: 
comando da GCM (Guarda Civil 
Municipal), do Procon e as duas 
Subprefeituras de Talhado e En-
genheiro Schmitt.

Fundo Social – o Fundo So-
cial será presidido pela primeira 
dama Maria Elza Araújo que terá 
como coordenadora de ações de 
economia solidaria do município 
a esposa do vice-prefeito Vanda 
Bolçone. 

“Nosso desafio é cuidar bem 
das demandas de rotina, mas 
também olhar para o futuro. 
Temos que pensar projetos com 
horizonte para ao menos uma 
década, que perpassem admi-
nistrações. Esta é a chave para 
mantermos a posição de van-
guarda que Rio Preto já desfruta 
hoje”, finalizou o prefeito. 

Novos Secretários 
2021 governo Edinho

• Secretaria de Planeja-
mento: Orlando Bolçone

Atualmente vice-prefeito eleito 
junto com o prefeito Edinho Araújo 
para o mandato 2021/2024. Foi 
professor universitário por déca-
das e secretário de Planejamento 
da Prefeitura em cinco governos, 
sendo pela primeira vez em 1993. 
Em 2010 foi eleito pela primeira 
vez deputado estadual e reeleito 
em 2014. É formado em História 
pela Faculdade de Filosofia, Ci-
ências e Letras de Catanduva em 
1972, em Contabilidade e Custos 
pelo Instituto Americano de Lins, 
em 1974, em Administração de 
Empresas, em 1976, e em Ciên-
cias Contábeis, em 1980, pelas 
Faculdades Dom Pedro 2º, e em 
Ciências Econômicas, em 1982, 
pela Unimar. Na vida acadêmica, é 
mestre em Economia pela Unesp 
(2001) e doutor em Ciências da 
Saúde pela Famerp (2007).

• Secretaria de Obras: 
Israel Cestari Júnior

É Engenheiro civil, advogado 
e administrador de empresas. Foi 
secretário municipal de Obras e 
Saneamento Básico de 1997 a 

Edinho dá posse a seu novo secretariado 

1999, e de 2002 a 2008; secre-
tário interino de Obras em 1982 e 
membro da Comissão de Restau-
ração da Swift a partir de 2006. 
Tem especializações em Gerência 
de Cidades pela Fundação Arman-
do Álvares Penteado – a Faap, em 
Engenharia Sanitária e Ambiental 
pela Universidade Federal de São 
Carlos e em Perícias e Avaliações. 
Além de um excelente profissional 
e profundo conhecedor da admi-
nistração pública, Israel tem um 
trabalho social intenso. Foi presi-
dente da Casa da Criança e diretor 
do Hospital Dr. Adolpho Bezerra de 
Menezes de 1992 a 1998.

• Secretaria de Saúde: 
Aldenis Borim

E médico, graduado pela FA-
MERP, com doutorado em Ciências 
da Saúde pela mesma Instituição. 
É professor adjunto na Faculdade 
de Medicina de Rio Preto. Assumiu 
o cargo de Secretário de Saúde 
em agosto de 2017 e foi mantido 
para esse novo mandato. 

• Secretaria de Adminis-
tração: Adilson Vedroni

É formado em Direito pela 
Fadir – Faculdade de Direito Rio-
-pretense, com especialização 
em Gerência de Cidades pela 
FAAP. Advogado do município 
de São José do Rio Prero desde 
1988. Passou por importantes 
departamentos da Prefeitura: 
chefe do departamento jurídico 
do contencioso; coordenador do 
Procon; presidente da Comissão 
de Licitações; assessor jurídico; 
secretário de Administração de 
2001 a 2004; secretário de Ne-
gócios Jurídicos de 2005 a 2007; 
FOI Procurador-geral do Município 
de 2007 a 2008; foi diretor su-
perintendente da Riopretoprev e 
atualmente é Procurador-Geral do 
Município. Vedroni foi professor 
universitário da Unorp, nos cursos 
de Direito Administrativo e Direito 
Constitucional.

• Procuradoria Geral do 
Município: Luiz Roberto Thiesi 

É graduado em Direito pela 
Puccamp, com pós-graduação 
em Especialista em Direito Admi-
nistrativo e Direito Constitucional 
pela Unesp. Antes de ingressar na 
Prefeitura foi assessor jurídico do 
Tribunal de Justiça do Estado de 
São Paulo. É procurador do mu-
nicípio de São José do Rio Preto 
desde 1999. Foi assessor jurídico, 
assessor do Procurador-Geral do 
Município; comandante geral da 
Guarda Municipal; presidente da 
Comissão Municipal de Licitações; 
presidente do Controle Interno do 
município. Foi secretário municipal 
de Administração de 2005 a 2008 
e de 2014 a 2020. É professor 
universitário do curso de Direito 
Administrativo da Unirp.

• Secretaria da Fazenda: 
José Martinho Ravazzi Neto
É servidor de carreira da Prefeitura 
de Rio Preto ligado a Secretaria da 
Fazenda – foi secretário na gestão 
do ex-prefeito Liberato Caboclo no 
final do século passado. 

• Secretaria de Comuni-
cação: Mário Soler

Jornalista e professor de Co-
municação, formado pela Fa-
culdade de Comunicação Social 
Cásper Líbero, São Paulo, em 
1976, com especialização em 
Mídias Regionais pela Unorp em 
2000 e mestre em Telejornalismo 
Regional pela Unesp de Bauru em 
2005. Foi secretário de Comuni-
cação entre 2017 a 2020 na Pre-
feitura de Rio Preto e assessor de 
imprensa do Semae entre 2001 
a 2008, além de assessor de 
comunicação da AMA (Associação 
dos Municípios da Araraquarense) 
entre 2009 e 2010. Atuou nos 
principais veículos de Comunica-
ção de Rio Preto passando pelos 
jornais impressos, emissoras de 
rádio e também de TV. Foi profes-
sor de Comunicação na Faculdade 
de Filosofia de Catanduva desde 
1999, no Centro Universitário de 
Votuporanga de 1999 a 2003, 
na Unirp em 2004 e na Unorp 
desde 2000.

• Secretaria de Governo 
e Riopretoprev: Jair Moretti

Formado em Direito e pós-gra-
duado em Direito Civil e Processo 
Civil pela Fadir (atual Unirp). Ad-
vogado, foi secretário municipal 
de Governo de 2003 a 2008; 
presidente da Emurb - Empresa 
Municipal de Urbanismo de 2001 
a novembro 2003 e de 2006 a 
2008; conselheiro da Riopreto-
prev e membro do Conselho de 
Administração do Semae - Serviço 
Municipal Autônomo de Água e 
Esgoto e coordenador do Conse-
lho Estratégico de Água e Esgoto, 
que em 2004 analisou e indicou o 
melhor sistema de tratamento de 
esgoto para São José do Rio Preto.

• Secretaria de Desen-
volvimento Econômico: Jorge 
Luís de Souza

É formado em administração 
de empresas pela Faculdade 
Ibero Americana e em Direito 
pela Universidade Paulista (UNIP). 
Empresário, casado, 54 anos, tem 
mais de 30 anos de experiência 
em gestão, planejamento estraté-
gico e gerenciamento de equipes. 
É vice-presidente institucional da 
Acirp.

• Secretaria de Cultura: 
Pedro Ganga

É professor de Educação Ar-
tística e Pedagogo, e integrante 
do corpo docente do Senac. Mi-
nistrou aulas no Sesi, em escolas 
públicas e cooperativas de ensino. 
Desde os anos 70 milita no movi-
mento cultural rio-pretense. Coor-
denou a primeira Bienal do Livro 
de Rio Preto em 86, foi diretor do 
Teatro Municipal, trabalhou pela 
preservação da Swift e pelo Teatro 
Paulo Moura. Foi meu secretário 
de 2005 a 2008, nos anos de 
ouro da nossa cultura.

• Secretaria de Agricul-
tura: Pedro Pezutto Júnior

Administrador de empresas 
com habilitação em empresas 
rurais e cooperativas, formado na 
Universidade Federal de Lavras 
em 2002. Consultor agropecuário 
atuante, ele integrou câmaras se-
toriais de milho e leite no Estado 

de São Paulo e prestou serviços 
ao Ministério do Desenvolvimento 
Agrário em Rio Preto e no Sistema 
Ocesp – Organização das Coope-
rativas do Estado de São Paulo 
pelo Sescoop – Serviço Nacional 
de Aprendizagem ao Cooperativis-
mo do Estado de São Paulo.

• Secretaria do Meio 
Ambiente: Kátia Penteado Ca-
simiro

Traz dentre as várias forma-
ções, a graduação em Licen-
ciatura em Ciências Biológicas 
pela Unesp de São José do Rio 
Preto, mestrado em Educação 
Escolar com enfoque ambiental 
pela Unesp de Araraquara e 
especialização MBA em Gestão 
e Licenciamento Ambiental pelo 
Centro Universitário de Rio Preto 
– Unirp. É professora Universitária 
e atuou como coordenadora da 
Graduação em Gestão Ambiental 
e Pós-graduação MBA no Centro 
Universitário de Rio Preto – Unirp.  

• Secretaria de Habita-
ção: Manoel de Jesus Gonçalves
Experiente na gestão de equipes 
e projetos desenvolvidos, bem 
como execução orçamentaria, 
em mais de 40 anos de atuação 
em empresas do setor público. 
Foi superintendente regional da 
Caixa Econômica Federal entre4 
1989 a 2006, diretor adminis-
trativo financeiro da CDHU entre 
2007 a 2011, diretor financeiro 
da Secretaria de Habitação da 
cidade de São Paulo entre 2013 a 
2014. Entre 2015 e 2016 diretor 
de operações do Semae, no ano 
de 2017 foi secretário da Fazenda 
da Prefeitura de Ribeirão Preto.  
Graduado em Letras no Ibilce em 
1972. Pós-graduado em Gestão 
Pública, Consultoria Empresarial, 
Politicas e Estratégias e em Admi-
nistração de Empresas

• Secretaria de Assistên-
cia Social: Helena Marangoni
Servidora de carreira da Secretaria 
de Assistência Social da Prefeitura 
de Rio Preto e foi secretária da 
pasta na gestão do ex-prefeito 
Valdomiro Lopes.

• Secretaria do Trabalho 
e Emprego: Márcia Caldas

Sindicalista atuante em São 
José do Rio Preto e no Estado, ela 
é presidente do Sincomerciários 
(Sindicato dos Empregados no Co-
mércio de São José do Rio Preto e 
região), diretora social e delegada 
confederativa da Fecomerciários 
(Federação dos Comerciários do 
Estado de São Paulo) e coordena 
a Regional da UGT (União Geral 
dos Trabalhadores). Foi bancária e 
atuou durante anos como comer-
ciaria no Atacadão. Foi vereadora 
de Rio Preto entre 2016 a 2020 
com a bandeira de defender os 
trabalhadores e trabalhadoras de 
Rio Preto.

• Secretaria de Direitos 
e Políticas para as Mulheres, 
Pessoa com Deficiência, Raça 
e Etnia: Maria Cristina de Godói 
Augusto

Professora-alfabetizadora por 
28 anos na Rede Municipal de 
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Ensino de São José do Rio Preto. É  
formada em Pedagogia-Plena pela 
FACULDADE DE EDUCAÇÃO “AN-
TONIO AUGUSTO REIS NEVES”, 
Pós-Graduada em “Educação 
Especial e Inclusiva” e “Espe-
cialização em Psicopedagogia”. 
Participou do “PROGRAMA DE 
FORMAÇÃO DE PROFESSORES 
ALFABETIZADORES – PROFA”, e 
do “EDUCANDO 2003 – 1ª Feira 
e Congresso de Educação de Rio 
Preto e Região”.

• Secretaria de Trânsito: 
Amaury Hernandes 

Amaury Hernandes é enge-
nheiro civil com especialização 
em segurança do trabalho. For-
mou-se em 1982 pela Fundação 
Educacional de Barretos. Tem 
especialização em planejamento 
estratégico. É diretor de rela-
ções institucionais do CREA-SP e 
ocupa cadeira como conselheiro 
da instituição. Foi secretário de 
Trânsito de Rio Preto nos anos de 
2007 e 2008 e coordenador de 
Mobilidade Urbana da cidade de 
janeiro de 2017 a julho de 2018.

• Secretaria de Esportes 
e Lazer: Fabio Marcondes 

Formado na Universidade 
Católica Dom Bosco em Direito 
– atuou em Campo Grande (MS) 
em escritório de advocacia, na 
Secretaria do Meio Ambiente da 
Prefeitura de Campo Grande e na 
Fundação de Apoio à Pesquisa e 
Ciências da Universidade Federal 
do Mato Grosso do Sul.  Em Rio 
Preto se tornou empresário que 
atua em diversos setores e desde 
2013 é vereador em São José 
do Rio Preto, sendo reeleito pela 
terceira vez em 2020 - tendo sido 
presidente da Câmara Municipal 
no biênio 2014/2016.

• Secretaria de Serviço 
Gerais: Ulisses Ramalho 

É presidente do Patriota de 
São José do Rio Preto, profissional 
liberal ligado à odontologia, pós-
-graduado na área pela Unesp de 
Araçatuba. Também é pós-gradua-
ção em Gestão Pública e Gerência 
de Cidades. Tem experiência na 
área pública e uma atuação comu-
nitária intensa em São José do Rio 
Preto: presidiu o Rotary Rio Preto 
Sul, é conselheiro do Asilo de Sch-
mitt desde 2013 e sócio-fundador 
da AMERTP (Associação de Defesa 
do Meio Ambiente dos Rios Turvo 
e Preto), um dos responsáveis por 
um trabalho ambiental de grande 
importância, o reflorestamento da 
margem esquerda da Cachoeira 
do Talhadão em Palestina.

• Secretaria de Educa-
ção: Fabiana Zanquetta

É arquiteta urbanista e mestre 
em Engenharia Urbana pela Uni-
versidade Federal de São Carlos. 
Tem 17 anos de experiência na 
administração pública, exercendo 
funções de gerenciamento nas 
áreas de saneamento básico, 
recursos hídricos, infraestrutura, 
meio ambiente e urbanismo. Tem 
experiência em fiscalização de 
contratos públicos e em consulto-
ria técnica especializada. É docen-
te de graduação nas disciplinas 

que abordam a temática urbana, 
como o planejamento urbanístico. 
Esteve secretária de Habitação da 
Prefeitura de Rio Preto entre 2017 
a 2020. 

• Chefe de gabinete: 
Zeca Moreira

Advogado e jornalista. Foi 
chefe de gabinete do prefeito 
Edinho Araújo de 2001 a 2008. 
Fundador e primeiro presidente da 
Associação Industrial de Mirassol 
de 1980 a 1984, presidente do 
PMDB de Mirassol de 1983 a 
1986 e candidato a prefeito de 
Mirassol em 1982; foi diretor 
de O Jornal, de Santa Fé do Sul, 
do Jornal de Jales, da Folha de 
Fernandópolis e da Folha de Vo-
tuporanga; empresário do setor 
moveleiro em Mirassol de 1978 a 
1997 e funcionário do Banco do 
Brasil de 1969 a 1971.

• Emcop (Empresa Mu-
nicipal de Construções Popu-
lares): Pedro Nimer Filho

Comerciantes, presidente 
do MDB Rio Preto, diretor de 
Assuntos Árabes do Clube Monte 
Líbano na gestão 2018/2020 e 
2020/2022. Ex-presidente da 
Alva (Associação de Veículos Au-
tomotores), ex-diretor de Esportes 
do Rio Preto E.C., conselheiro por 
diversos mandatos no Clube Mon-
te Líbano – formado em Gestão 
Pública e foi subprefeito do Distrito 
de Talhado entre 2016 a 2020.

• Empro (Empresa Mu-
nicipal de Processamentos de 
Dados): Ângelo Bevilacqua

É formado em Administração 
de Empresas pela Faculdade de 
Ciências Econômicas de Rio Pre-
to, em Contabilidade pela Escola 
Técnica de Comércio D. Pedro II e 
em Economia pela Faculdade de 
Economia D.Pedro II. É consultor 
empresarial nas áreas de plane-
jamento econômico-financeiro, 
organização e planejamento em-
presarial e análise de desempe-
nho para empresas e economista. 
Desenvolveu vários projetos no 
Brasil e levou seu conhecimen-
to além das nossas fronteiras, 
orientando projetos em países 
em desenvolvimento. Entre 2016 
a 2020 foi secretário da Fazenda 
de Rio Preto.

• Semae (Serviço Mu-
nicipal Autônomo de Água e 
Esgoto): Nicanor Batista Júnior

Formado pela Escola de En-
genharia da USP-São Carlos em 
1979. É Engenheiro civil. Foi 
superintendente do Semae - 
Serviço Municipal Autônomo de 
Água e Esgoto de 2005 a 2008, 
responsável pela construção da 
ETE - Estação de Tratamento de 
Esgoto; secretário municipal de 
Trânsito e Transportes de 2002 
a 2004; presidente da Faperp - 
Fundação de Apoio à Pesquisa 
e Extensão de São Jose do Rio 
Preto; presidente da Sociedade 
dos Engenheiros, Arquitetos e 
Agrônomos de 1991 a 1993; 
conselheiro do Crea; presidente da 
Loja Maçônica Cosmos de 2003 a 
2004. Professor da Faculdade D. 
Pedro II desde 1980.

• Defesa Civil: Coronel 
Carlos Lamin

Formado pela Academia do 
Barro Branco no ano de 1988, 
foi  Tenente e Capitão no Corpo 
de Bombeiros de São José do Rio 
Preto, Fernandópolis, Catanduva 
e Campinas e também Capitão, 
Major e Tenente Coronel no poli-
ciamento nas cidades de Rio Pre-
to, Fernandópolis, Nova Granada 
e Catanduva. Esteve Coordenador 
Regional de Defesa Civil pela Casa 
Militar do Governo do Estado de 
2004 a 2014, tendo participado 
de várias ocorrências na região. 
Em 2017 assumiu a Defesa Civil 
de Rio Preto.

• Emurb (Empresa Mu-
nicipal de Urbanismo): Rodrigo 
Juliano

Ele é administrador de empre-
sas, pós-graduado em Finanças/
Controladoria e Produção. Expe-
riência de mais de 15 anos em 
Direção/Gestão de empresas. 
Professor Universitário e consultor 
nas áreas de Finanças/Controla-
doria e Planejamento Estratégico. 
Empresário no ramo de serviços 
há 15 anos. 

Não definidos: Procon e 
GCM, Sub-prefeitos de Talhado 
e Engenheiro Schmitt

Divulgação/SMCS
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Retrospectiva da Astronomia 
em 2020

O ano de 2020 foi marcado pela pandemia que 
alterou o cotidiano de todos, mas ao mesmo 
tempo que a quarentena nos prendeu em casa, 
acabou aumentando o número de pessoas que 
acompanham as observações astronômicas. 
Aqui separei alguns fatos que foram destaque em 
2020.  

1- Descoberta vida em Vênus?
A descoberta de Fosfina em Vênus sem dúvida 
foi o tema mais comentado no ano de 2020 na 
astronomia. O fato foi divulgado às pressas pela 
Sociedade Astronômica Real no Reino Unido, se-
gundo ele foi detectada a presença de molécu-
las de Fosfina (PH3) na atmosfera de Vênus. O 
assunto ganhou destaque pois essas moléculas 
só poderiam ser produzidas por bactérias anaeró-
bicas, e isso seria o indício de vida em Vênus. 
Só que em novembro um grupo de vários pes-
quisadores revisou os dados da pesquisa e con-
cluiu que o gás está presente no planeta, mas 
em quantidades sete vezes menores da que foi 
anunciada, sendo assim os índices se asseme-
lham a grande maioria da fosfina encontrada em 
planetas vulcânicos. 

2 - Eclipse Anular do Sol
O eclipse anular do Sol ocorrido no dia 21 de ju-
nho foi visto por uma pequena faixa que atraves-
sou os continentes africano e asiático. O eclipse 
anular ocorre quando a Lua passa em frente ao 
Sol quando está próxima de sua posição mais 
afastada da Terra que chamamos de apogeu. As-
sim o tamanho aparente da Lua não é grande o 
suficiente para encobrir totalmente o Sol, deixan-
do um anel dourado em volta como se fosse um 
anel de fogo, o que na minha opinião é o fenôme-
no astronômico mais lindo e raro de ser visto em 
nosso planeta. Em 2023, quem mora no norte e 
nordeste do Brasil poderá também acompanhar 
de perto o eclipse anular.

3. Retorno da sonda japonesa Haybusa-2
A Sonda Japonesa Hayabusa-2,  depois de uma 
viagem de 6 anos e mais de 5 bilhões de quilô-
metros, retornou gloriosamente à Terra, e na sua 
bagagem trouxe amostras do asteróide Ryugu. A 
sonda chegou em junho de 2018, e permaneceu 
um ano e meio em órbita do asteróide, e de lá fez 
um mapeamento minucioso de toda superfície e 
das propriedades físicas do corpo celeste, além 
de pousar e realizar 2 coletas de pó e rochas.
 
4. Eclipse Total do Sol
Chilenos, argentinos e turistas tiveram o privilé-
gio de presenciar o último eclipse total solar de 
2020. A totalidade, só foi vista por que mora no 
extremo sul da América, e aqui no Brasil foi vista 
apenas de modo parcial.

5. Conjunção Júpiter - Saturno
A observação mais aguardada do ano foi a con-
junção entre Júpiter e Saturno e ocorreu no últi-
mo dia 21 de dezembro com boa parte do país 
coberta por uma frente fria que atrapalhou as ob-
servações e registros, ao contrário dos eclipses, 
esse fenômeno pôde ser visto em todo planeta. 
Sem dúvida que observar os 2 maiores planetas 
do sistema solar em distância angular tão curta, 
é uma e uma experiência que deixará saudades. 
É algo tão raro que aconteceu antes em 1226, 
quase 200 anos antes de Galileu Galilei apontar 
seu telescópio para o céu.

6 - Novas descobertas de água na Lua
A água já havia sido detectada anteriormente em 
crateras nos polos lunares, mas em outubro a 
Nasa anunciou duas importantes descobertas: 
a primeira foi a detecção de água molecular no 
interior da Cratera Clavius. A segunda descober-
ta foi feita a partir de um estudo que mapeou 
as áreas constantemente escuras da superfície 
da Lua. Percebeu-se que essas áreas são muito 
maiores e se estendem bem além dos polos. Es-
sas regiões poderiam, portanto, manter a água 
em estado sólido sem o risco de evaporar e ser 
levada pelos ventos solares, uma grande notícia 
para as explorações e colonização da Lua.

Deixo aqui os votos de um feliz 2021 a todos, 
com céu limpo para todos!

A coluna Fronteiras da Astronomia é mais uma 
ação de divulgação científica do CARP (Clube de 
Astronomia Rio Preto), somos associados à AWB 
(Astronomers Without Boarders) e UBA (União 
Brasileira de Astronomia), além de termos o selo 
de qualidade da SAB (Sociedade Astronômica 
Brasileira). 

ACIDENTE

Policiais Militares comparece-
ram a Central de Flagrantes após 
serem acionados via Copom após 
um acidente de trânsito, na Rua 
Osvaldo Aranha na Vila Esplanada 
em Rio Preto por volta das 21h da 
sexta-feira(1). De acordo com bo-
letim de ocorrência, um professor 
de 70 anos conduzia uma moto 

Professor embriagado cai 
com moto, fratura a clavícula 

e passa por cirurgia
Honda e segundo os policiais 
militares chegando ao local dos 
fatos, o condutor da moto estava 
visivelmente embriagado, e ale-
gou aos policiais que sofreu uma 
queda após perder o controle da 
motocicleta. Ao pesquisar a placa 
da moto, os policiais constataram 
que a mesma havia sido furtada 
e o condutor apresentou versões 
desconexas da procedência da 

motocicleta, e ainda foi consta-
tado que o professor já possui 
passagem criminal.

Ainda de acordo com o bo-
letim de ocorrência, a vítima foi 
socorrida pelo resgate e levada 
até o UPA – Unidade de Pronto 
Atendimento da região norte, 
onde após realização de exame de 
raio X foi diagnosticado a fratura 
da clavícula e ele foi transferido 

para hospital Santa Casa para 
realização de uma cirurgia.

A motocicleta foi apreendida 
e encaminhada ao pátio de Ce-
dral e foi constatada que estava 
em nome de propriedade de 
Elcio Hipólito da Silva, pessoa 
relacionada a Ludmilla Castro 
da Silva que foi feito contato e 
alegou ter interesse de receber a 
motocicleta.

Janaína PEREIRA
redacao@dhoje.com.br

FURTO

Marceneiro tem casa invadida 
na Vila Azul e TVs, joias, dois 

mil e revólver levados

Um marceneiro de 58 anos 
registrou boletim de ocorrência 
após ter sua residência na Es-
tância São Pedro, na Vila Azul 
em Rio Preto furtada por volta 
do meio dia da sexta-feira(1).

De acordo com informações 
do boletim de ocorrência, a 
vítima estava na cidade de 
Fronteira Minas Gerais, quando 
recebeu uma ligação de um 
vizinho informando que per-
cebeu que a residência havia 
sido furtada. O marceneiro 
então voltou para Rio Preto e 
ao chegar no imóvel percebeu 
que a porta dos fundos estava 
arrombada. Ainda de acordo 

com a vítima o interior do imóvel 
estava todo revirado e a cerca 
elétrica havia sido danificada 
e foi levado da residência dois 
televisores de 49 polegadas da 
marca LG, jóias, a quantia de 
R$2.000 reais, documento de 
recibo de uma moto Honda e 
um revólver calibre 38 que a ví-
tima alegou estar devidamente 
registrada em seu nome junto 
a Polícia Federal.

No local não existem câ-
meras de segurança, a porta 
danificada será preservada para 
realização da perícia. O caso foi 
registrado como furto qualifi-
cado na Central de Flagrantes, 
ninguém foi localizado até o 
momento.

Janaína PEREIRA

GOLPE

Duas pessoas são vítimas de 
estelionato com anúncio de 
venda de moto em internet

Um técnico de enfermagem 
de 29 anos e um marceneiro de 
26 anos registraram boletim de 
ocorrência nesta sexta-feira(1) 
afirmando serem vítimas de 
estelionato.

De acordo com informações 
do boletim de ocorrência, o caso 
aconteceu no bairro Fraterni-
dade II em Rio Preto, o técnico 
em enfermagem diz que viu um 
anúncio num site de vendas de 
uma moto Honda Biz pela inter-
net postado pelo marceneiro. 
No anúncio de venda a moto 
estava pelo valor de R$7.900 
reais, esse mesmo anúncio 
foi republicado e pelo valor de 
R$5.500 por uma outra pes-
soa, o que atraiu o técnico em 
enfermagem pelo preço menor.

Ainda de acordo com o 
boletim de ocorrência, a vítima 
negociou com essa pessoa que 
republicou o anúncio de me-
nor valor e fechou negócio. O 
anunciante passou a colocar as 
partes, o técnico em enferma-
gem que era o comprador em 
contato com o primeiro anun-
ciante da venda, o marceneiro, 
para verificar as condições de 
conservação da moto, porém 

impedindo que as tratativas da 
venda fosse concluída entre 
eles.

O indivíduo que republicou a 
venda informou ao técnico em 
enfermagem que ele deveria 
fazer o depósito do valor de 
R$5.500 na conta do Mercado 
Pago em nome de Brenda Lorrai-
ne Pereira Machado, e que após 
isso o indivíduo intermediário da 
venda repassaria o valor ao pri-
meiro anunciante o marceneiro.

Mas tudo não passou de 
um golpe, quando o marceneiro 
confirmou ao técnico de enfer-
magem que o dinheiro da venda 
não havia caído em sua conta, e 
que o intermediário se apropriou 
indevidamente do valor da moto, 
deixando os dois no prejuízo, 
pois o marceneiro alega que o 
recibo da venda não havia sido 
assinado e a moto já tinha sido 
entregue ao técnico em enfer-
magem pelo golpista.

As vítimas se prontificaram 
a apresentar as conversas que 
comprovam a negociação atra-
vés do aplicativo de mensagem 
whatsapp a Polícia. O caso foi 
registrado como estelionato na 
Central de Flagrantes.

Janaína PEREIRA
Arquivo DHOJE

2021 começou com chuvas e umidade relativa do 
ar razoável: hoje a umidade fica em 35%

O ano de 2021 começou e 
o fim de semana tem tempe-
raturas amenas. O sábado (2) 
foi de sol e nuvens pela manhã 
com pancadas de chuva a tar-
de e a noite. Os termômetros 
marcaram 22ºC para mínima 
e 31ºC de máxima, a umidade 
relativa do ar ficou em 39%. 

No primeiro domingo do 
ano 03/01 o dia será de sol 
com muitas nuvens a tarde, a 
noite a nebulosidade diminui. 
As temperaturas chegam a 
21ºC de mínima e 32ºC de 
máxima e a umidade relativa 
do ar fica em 35%. 

Segundo o Centro de Pre-
visão de Tempo e Estudos Cli-
máticos e Instituto Nacional de 
Pesquisas Espaciais - CPTEC/

Janaína PEREIRA

PREVISÃO DO TEMPO

Divulgação

LUTO

Morre o jogador Cleber Arado, aos 
48 anos, vítima da Covid-19

Morreu neste sábado (2) 
um dos maiores ídolos da 
história do América e do Co-
ritiba, Cleber Arado devido a 
complicações da Covid-19. 
Ele nasceu em Rio Preto mas 
vivia com a esposa e a família 
em Curitiba, tinha 48 anos, 
estava internado no Hospital 
Reabilitação, em Curitiba, 
desde o fim de novembro.

No mês passado seu qua-
dro estava estabilizado e havia 
apresentado uma leve melhora 
nos pulmões, mas ele não resis-
tiu e a morte foi confirmada pelo 
irmão do jogador através de um 
áudio divulgado via whatsapp.

Cleber Arado foi revelado 
pelo América de Rio Preto em 
1992, mas se destacou no Cou-
to Pereira no cenário nacional. 
Entre 1997 e 2000, ele marcou 
45 gols em 85 partidas.

Janaína PEREIRA
Divulgação

INPE, há variação de nuvens e 
pancadas de chuva localizadas 

que poderão ser fortes e vir 
acompanhadas de trovoadas 

a qualquer hora do dia. A pos-
sibilidade de chuvas é de 18%.



SOS CONSUMIDOR A-6Jornal
São José do Rio Preto, domingo
03 de janeiro de 2021

O Procon-SP multou a Leroy Merlin por infrações 
ao Código de Defesa do Consumidor. Durante 
fi scalizações realizadas na empresa, foram 

constatadas diversas irregularidades: cobrança de preço 
no caixa diferente do informado na gôndola; venda 
de itens com prazo de validade vencido; ausência 
de informação de preços; veiculação de folheto 
promocional oferecendo produtos que não estavam à 
venda na loja.
A empresa também oferecia serviços de instalação 
de pisos laminados vendidos por ela sem informar 
por escrito quais os valores de vistoria no local e do 
orçamento e quais as condições de reembolso se o 
consumidor optasse por não contratar o serviço.
Foi constatado ainda que a loja utilizava o sistema de 
código de barras para informar os preços de forma 
inadequada (não indicava localização dos leitores óticos 
e mantinha os leitores óticos a uma distância superior à 
permitida pela legislação).

Reclamação

A multa também foi aplicada em razão de reclamação 
registrada por consumidor. Após análise da demanda, 
verifi cou-se que a Leroy Merlin não ofereceu as opções 
previstas na lei em caso de não reparo do serviço. 
Nesta situação, o consumidor pode escolher entre a 
substituição por outro, a devolução dos valores pagos 
ou o abatimento proporcional do preço e a única opção 
dada pela empresa foi a substituição.
A multa de R$ 700.285,92 será aplicada por meio de 
processo administrativo e a empresa tem o direito à 
defesa.

Divulgação

 ALERTA SOBRE A QUEIMA DE 
ESTOQUE, LIQUIDAÇÕES E 

OFERTAS DE JANEIRO

A PUBLICIDADE 
E O CÓDIGO 
DE DEFESA DO 
CONSUMIDOR

TENTAR ZERAR O QUE SOBROU NOS ESTOQUES APÓS AS VENDAS DE 
NATAL É COMUM NO VAREJO EM GERAL NESTA ÉPOCA DO ANO

Envie dúvidas e perguntas para: sergioparadasobrinho@gmail.com

Divulgação

Divulgação

Publicidade abusiva
A publicidade abusiva 

está tipi� cada no artigo 
37, § 2º do CDC, no qual 
é considerada como tal a 
publicidade discriminatória 
de qualquer natureza, a que 
incite à violência, explore 
o medo ou a superstição, se 
aproveite da de� ciência de 
um consumidor, desrespeite 
valores ambientais ou que 
seja capaz de induzir o 
consumidor a se comportar 
de forma prejudicial ou 
perigosa à sua saúde ou 
segurança.

Publicidade simulada
Caracteriza-se pelo veículo de 
comunicação em que o caráter 
publicitário é disfarçado 
para que o consumidor 
não perceba a intenção 
promocional, fazendo com 
que o consumidor opte pelo 
consumo daquele produto 
ou serviço muito mais 
pela importância que ele 
achou que tinha através da 
divulgação não publicitária, 
do que pela espontaneidade 
em consumi-lo. Insere-se no 
art. 36 do CDC.

Publicidade comparativa
Esta identi� ca, explícita 
ou implicitamente, um 
concorrente ou os bens e 
serviços oferecidos por um 
concorrente. Trata-se de um 
tipo de publicidade à qual 
vigoram certas restrições.
Para uma delimitação 
precisa da publicidade 
comparativa, necessário se 
faz a base dos princípios 
do CONAR - Conselho 
de Auto-regulamentação 
Publicitária. Deste modo, 
o anúncio comparativo, 
para se con� gurar deve-se 
atrelar a competitividade 
de outra empresa, contendo 
menção explícita à marca, 
característica, etc.
Competitividade e a 
concorrência são as palavras-
chave desencadeadoras para 
a criação da publicidade 
comparativa.

PROCON-SP 
MULTA LEROY 

MERLIN

O mês de 
janeiro é uma 
excelente 
oportunidade 

de comprar para quem 
economizou e esperou 
passar as ofertas das 
compras de fi m de ano. É 
só ir aos shoppins centers  
e ao calçadão de Rio Preto 
e verifi car que várias lojas 
já entraram em promoção 
com o objetivo de liquidar 
os estoques restantes do 
mês de dezembro.
As promoções variam de 
10%  até 80%, nos mais 
variados produtos nos 
setores de compras, desde 
as roupas e calçados até 
mesmo os supermercados.
Para chamar a atenção do 
consumidor, não faltam 
nas mídias anúncios sobre 
liquidações, promoções, 
queima de estoque etc. 
Parte dos consumidores, 
sabendo que em janeiro 
os preços baixam, 
vem transferindo suas 
decisões de compras 
para este período do ano, 
adquirindo antes do natal 
apenas itens de baixo 
valor.
Além de liquidar o 
estoque, as promoções 
tem por objetivo atrair 
os consumidores, para 
que na baixa temporada, 
os fornecedores possam 
manter as vendas 
aquecidas.
A venda de produtos em 
promoção ou liquidação 
se constitui uma relação 

normal de consumo, 
portanto, devem ser 
cumpridas integralmente 
as normas estabelecidas 
pelo Código de Defesa 
do Consumidor – o 
que tira a característica 
de normalidade é a 
transformação para a 
situação promocional, 
caracterizada pela 
quantidade de publicidade 
que chama a atenção par 
detalhes específi cos, como 
a de preços reduzidos.
A redução nos preços 
dos produtos não exime 
os estabelecimentos 
da obrigação de trocar 
algum item em caso de 
defeito que foi informado 
ao consumidor no ato 
da compra. O CDC 
garante ao consumidor a 
troca por outro idêntico 
no prazo de 30 dias, a 
devolução integral do 
dinheiro ou o abatimento 
proporcional do preço. 
A troca pode ser exigida 
tanto do fornecedor 
como do fabricante. 
A lei também determina 
garantia legal de 90 dias 
para produtos duráveis 
(eletrodomésticos, 
roupas e brinquedos, por 
exemplo) e de 30 dias para 
produtos não duráveis 
alimentos, bebidas, 
cosméticos e afi ns).
No caso de vício oculto, 
aquele que o consumidor 
não constata facilmente 
e só é identifi cado por 
técnico especializado, 
o prazo para o 
consumidor reclamar 
começa no momento 
do aparecimento do 
vício e cabe também 

ao fabricante o reparo 
– ele terá 30 dias para 
solucionar o problema. A 
regra vale também para 
produtos comprados com 
pequenos defeitos.

CONDIÇÃO 
AMIGÁVEL OU 
LIBERALIDADE DO 
FORNECEDOR

Uma prática frequente 
entre os comerciantes 
é o das trocas sem 
presença de defeito 
no produto, a qual se 
consolidou como hábito 
entre os vendedores, 
apesar de não estarem 
previstas em lei.  Pela 
lei, somente compras 
realizadas fora de lojas 
físicas, como em sites 
da internet e telefone, 
podem ser canceladas 
mesmo que o produto 
não apresente nenhum 
defeito, e somente dentro 
do prazo de sete dias 
contados da realização 
da compra ou da efetiva 
entrega, como a maioria 
das lojas possuem uma 
política de trocas já no 
momento da venda, essas 
condições acabam sendo 
fl exibilizadas.
Em suma, o consumidor 
deve ter a atenção 
redobrada às promoções 
e descontos nessa época 
de queima de estoques, 
e mais ainda deve estar 
atento a seus direitos de 
consumidor. Se perceber 
que alguma de suas 
garantias está sendo 
violada, o consumidor 
pode comunicar o órgão 
de defesa do consumidor.



  

Fátima Cruz
Contato: (17) 99113.4901  *  E-mail: fatimacruzz@bol.com.br

GENTE CHIQUE  - Com mais de 30 anos de experiência 
no setor de turismo, hotelaria e eventos, Ricardo Aly se 
dedicou 23 anos deles exclusivamente ao seguimento 
de hospedagem. Em sua carreira, dirigiu diferentes em-
presas no ramo de marketing e departamento de vendas. 

Divulgação

FELIZ 2021   - “Quem tem uma razão de viver é capaz de 
suportar qualquer coisa”. - Friedrich Nietzsche

PENSAMENTOS DE CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE 
- “Fácil é sair com várias pessoas ao longo da vida. Difícil 
é entender que poucas vão te aceitar com és e, te fazer 
feliz...”  

“Há duas épocas na vida, infância e velhice, em que a 
felicidade está numa caixa de bombons.”

Em resumo vale o que dizia o velho guerreiro “Sou do 
tamanho daquilo que sinto, que vejo e que faço, e não do 
tamanho da minha estatura.”

“Perder tempo em aprender coisas que não interessam, 
priva-nos de descobrir coisas interessantes.”

“Cuidado por onde andas, que é sobre os meus sonhos 
que caminhas.”

“Amor é dado de graça, é semeado no vento, na cachoei-
ra, no eclipse. Amor foge a dicionários e a regulamentos 
vários.”

“Se você conseguir, em pensamento, sentir o cheiro da 
pessoa como se ela estivesse ali do seu lado: é o amor 
que chegou na sua vida.”

“E cada instante é diferente, e cada homem é diferente, 
e somos todos iguais. No mesmo ventre o escuro inicial, 
na mesma terra o silêncio global, mas não seja logo.”

“Se o primeiro e o último pensamento do seu dia for essa 
pessoa, se a vontade de fi car juntos chega a apertar o 
coração: é o amor!”

“De que vivermos se não de paixões?”
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MUNDO DOS FAMOSOS   - O cantor Roberto Carlos, de 79 
anos, pode estar vivendo um novo amor. De acordo com 
o programa ‘ A Tarde é Sua’, comandado por Sonia Abrão, 
na RedeTV!, o artista estaria vivendo um romance a can-
tora capixaba Tamara Angel, de 27 anos, que participou da 
sétima edição do ‘The voice Brasil’, da TV Globo.

Procedimentos estéticos minimamente 
invasivos cresce durante pandemia

Uma estimativa da Socie-
dade Brasileira de Cirurgia 
Plástica (SBCP) revelou que 
houve um aumento de 50% 

na busca por procedimentos 
estéticos minimamente inva-
sivos durante o período de 
isolamento social.

De acordo com a médi-
ca dermatologista Angélica 

Vinicius LIMA
redacao@dhoje.com.br

Dermatologista Angélica Pimenta

Divulgação
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Hospital das Clínicas da USP abre 
inscrições para especializações 

Estão abertas as inscrições 
para as Especializações em 
Fisioterapia do Hospital das 
Clínicas da Faculdade de Me-
dicina da USP. São cursos de 
pós-graduação lato sensu com 
grande tradição no HCFMUSP. 
Abrangem diversas especiali-
dades, como: terapia intensiva, 
saúde da mulher, oncologia, 
acupuntura, gerontologia, obs-
tetrícia, esportes, respiratória e 
cuidados paliativos.

O campo de trabalho do 
fisioterapeuta é extenso e com 
várias possibilidades de atua-

ção no mercado. Além disso, 
ainda é possível mesclar os 
conhecimentos da Fisioterapia 
com o de outras graduações. 
Por isso, é fundamental que 
esses profissionais estejam 
capacitados para atuarem nas 
diversas unidades hospitalares.

Os cursos de Especialização 
em Fisioterapia do HC ofere-
cem visão crítica, integrada e 
global, além de toda a experi-
ência de um hospital referência 
de alta complexidade. Os está-
gios são supervisionados em 
tempo integral pelos professo-
res e apresentam metodologia 
de ensino diferenciada.

Da REDAÇÃO

FILHO DE FAMOSO - João Guilherme Silva, fi lho do apre-
sentador Faustão, postou em suas redes sociais uma 
foto ao lado de amigos em Trancoso, na Bahia. O jovem 
de 16 anos, mais conhecido como Bypass, fez uma cirur-
gia bariátrica há seis meses e perdeu 40 kg. Residente na 
Suiça, João está de passaram pelo Brasil por conta da 
quarentena. Na foto, vê-se que o jovem herdou a beleza 
da mãe e a charme do pai. O fi lho de Luciana e Fausto 
Silva, João Guilherme é notícia. Luciana já dividiu o pro-
grama com Amaury Jr. A família muito unida.

FISIOTERAPIA

Interessados podem obter 
mais informações sobre o pro-
cesso seletivo no site da EEP.

Uma oportunidade ímpar 
de se tornar um especialista 

Pimenta, que tem clínicas 
em São José do Rio Preto e 
Guarulhos, houve um aumento 
de 30% na procura dos proce-
dimentos durante a pandemia 
e de quase 50% neste fim de 
ano. Segundo ela, a maioria 
dos que buscam os tratamen-
tos são mulheres de 30 a 50 
anos.

“Tenho percebido uma bus-
ca muito maior nesse período, 
principalmente por conta de 
problema capilares e em bus-
ca de procedimentos faciais. 
Acredito que nesse momento 
de isolamento, muita gente 
teve tempo de refletir e resol-
veu procurar fazer mudanças”, 
afirmou médica.

Outro fator que contribuiu 
para o aumento das buscas 
são as reuniões virtuais. Essas 
adequações fizeram com que 
as pessoas prestassem mais 
atenção na região do rosto e 
aumentassem suas exigências 
e padrões. 

A empresária Mariana Go-
mes, 38 anos, foi uma das 

 

 

 

 

que buscou procedimentos 
durante a pandemia. “Eu 
fiquei muito tempo em casa, 
sem trabalhar e tive uma que-
da capilar muito importante, 
chegando a ter falhas no meu 
couro cabeludo. Eu fiz infusão 
capilar, laser e spa, que me 
ajudou muito. Meus cabelos 
voltaram a ficar mais fortes, 
começou  ter brotamento de 
novos fios e hoje estou super 
feliz”, comentou.

Ela também relatou que 
aproveitou o período para 
realizar procedimentos esté-
ticos faciais. “Eu fiz botox, 
que me deu uma ajuda muito 
importante nas minhas linhas 
de expressão, principalmen-
te na testa e nos olhos. Fiz 
preenchimento na região das 
olheiras, fios de sustentação 
para elevar a parte de cima 
da bochecha e também o 
preenchimento labial. Eu amei 
os resultados e acho que a 
pandemia trouxe isso de bom, 
dentre todas as coisas ruins”, 
afirmou. 
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Câmara Municipal de
GUAPIAÇU

formado por um Hospital reco-
nhecido no Brasil e no mundo 
por sua excelência em Saúde.

Fonte: Governo do Estado 
de São Paulo



A novidade de 2021 nas pra-
teleiras de supermercados e 
cafeterias vem de um arma-
zém e torrefação de Piumhi, 
região da Serra da Canastra, 
em Minas Gerais. Trata-se do 
café Ruiz, com 90 anos de 
tradição no plantio e cultivo 
de café e que já se conso-
lidou como segundo maior 
produtor de café do Brasil. 
Os grãos são cultivados em 
22 fazendas da família Ruiz, 
que apesar de produzidos em 
solo mineiro e baiano tem 
seu DNA fixado bem próximo 
a Rio Preto, os Ruiz são natu-
rais de Bálsamo/SP. 
João Ruiz Lourenço Filho, 
proprietário do grupo (nosso 
entrevistado nesta edição), 
disse que a iniciativa de 
lançar o café para o mercado 
interno visa oferecer cafés 
especiais para os brasileiros. 
“Priorizamos Rio Preto para o 
lançamento da nossa marca, 
mas a ideia é distribuir para 
todo o Brasil”, informa. 
As fazendas Ruiz produzem 
anualmente 200 mil sacas 

ELLEN LIMA 
É jornalista pela Unesp Bauru, 
barista pelo Senac Rio Preto 
com pós em Comunicação pela 
Faperp/Cásper Líbero (SP). 
Escreve sobre gastronomia e 
eventos da região Noroeste de 
SP. Criadora de conteúdo digital, 
especialista em branding. Assina 
o www.ellenlimablog.com.br  
Contas no Instagram: 
@ellenlimarp  
@comerbebeberafinsriopreto
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Café Ruiz: grãos especiais 
chegam ao varejo em Rio Preto

CONVERSA COM O PRODUTOR

agora está lançando o café 
para consumo interno. 
João Ruiz conversou com a 
coluna na sede do gru-
po, em Bálsamo, e conta 
que decidiu oferecer aos 
brasileiros a experiência de 
degustar café de boa qua-
lidade sem gastar muito. 

Comer, Beber e afins em 
Rio Preto – Com 90 anos 
no mercado, porque 
a família Ruiz decidiu 
investir no mercado con-
sumidor brasileiro?
João Ruiz Lourenço Filho 

de café, com destino ao 
mercado interno e externo. É 
um café 100% arábica, culti-
vado em terrenos específicos 
com clima ameno e rico em 
sabor, acidez e aroma, que 
vem com notas frutadas. O 
barista Flávio Souza, que ex-
perimentou a marca, afirma 
que o café Ruiz tem notas de 
caramelo e amêndoas. 
A Ruiz Coffees chega à mesa 
dos brasileiros nas versões 
gourmet e tradicional, moído, 
em grãos, e também em 
cápsulas de alumínio, com 3 

João Ruiz 
Lourenço Filho  
Ele é um dos líderes do 
agronegócio paulista. Com 
apenas 36 anos comanda 
um grupo que agrega 25 
fazendas, sendo 22 pro-
dutoras de café. João Ruiz 
Lourenço Filho é a terceira 
geração de uma família 
que faz história no Brasil 
na produção de café. A 
marca Ruiz é a segunda 
maior produtora de grãos 
para exportação no país e 

Outback lança aperitivos 
para delivery 

O Outback Steakhouse acaba de lançar o Mates Box, 
uma caixa com vários tipos de petiscos para degustar em 
casa. O objetivo é estimular o happy hour no conforto 

da sua residência com os sabores da experiência Outback. O 
Mates Box deve ser pedido somente via iFood ou para retira-
da no restaurante. “A Mates Box chega para se unir à nossa 
plataforma de drinks, ao nosso Growler de Chopp e a todo 
o nosso menu que viaja via delivery para garantir momentos 
especiais em casa”, diz Renata Lamarco, diretora de Marketing 
do Outback Brasil.
O Mates Box custa R$ 184,90 e serve 6 pessoas. A caixa vem 
com 15 unidades de Kookaburra Wings (coxinhas de frango 
empanadas em um mix de temperos Outback servidas com 
aipo crocante), 10 unidades de Billy Ribs (costeletas de porco 
regadas com o molho Billabong – um molho barbecue com 
toque agridoce e gergelim), Pétalas de Bloomin’ Onion (pétalas 
da famosa cebola gigante dourada Bloomin’ Onion) e Crispy 
Chips (batatas fritas em formato chips temperadas com um mix 
exclusivo). E para completar, o combo também acompanha os 
molhos Bloom, Billabong, Blue Cheese e Cheese Ranch. O pro-
duto não está disponível para consumo nos restaurantes. Em 
Rio Preto, o Outback Steakhouse fica no shopping Iguatemi.

Divulgação
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– Nossa história com café 
começou com meu bisavô, 
depois meu avô e meu 
pai. Chegamos num nível 
de produção muito grande 
com a commoditie de café 
e vendo os melhores grãos 
indo embora para outros 
países e ficar aqui no Bra-
sil apenas a parte pior do 
café, eu resolvi selecionar 
os melhores grãos para 
vender aqui. Com o volu-
me que temos, podemos 
fazer isso. 

Comer, Beber e afins – 
O café Ruiz é destinado 
à um público de alto 
poder aquisitivo? 
João Ruiz – Nós temos 
um preço acessível para 
vender para todo tipo de 
público. Temos a linha 
gourmet e selecionamos 
os melhores grãos para 
oferecer um café com ex-
celente custo benefício. 

Comer, Beber e afins – 
A marca Ruiz aparece 
como o segundo maior 
produtor de café do 
Brasil para exportação. 
Como está esse merca-
do, o Brasil segue como 
líder mundial? 
João Ruiz – O Brasil é 
disparado como líder 
mundial e vai continuar 
por causa da dimensão 
do país. Produzimos neste 
ano 64 milhões de sacas, 
o segundo maior produtor 
é o Vietnã, com o café 
robusta. Lá eles produzem 
30 milhões de sacas, me-
nos da metade da nossa 
produção. Eu acho que 
a demanda vai crescer 

Divulgação

Há opções em 
sabor intenso e 

tradicional

As cápsulas Ruiz são 
de alumínio e têm 

certificação ambiental

mais que a produção nos 
próximos anos (em nível 
mundial). Há um aumento 
de investimento na quali-
dade, mas não há aumen-
to de volume de produção. 
O Brasil deve continuar 
sendo o maior produtor de 
café do mundo. 

Comer, Beber e afins – 
Como você define o café 
Ruiz? 
João Ruiz – Nosso café 
especial é secado em 
terreiro suspenso. Há todo 
um trabalho de pós colhei-
ta, o café não tem contato 
com o chão, demora 30 
dias para secar. É um tra-
balho totalmente diferen-
ciado para chegar nessa 
qualidade e na pontuação 
que temos. Nosso gourmet 
tem 89 pontos. É um café 
especial. O nosso tradi-
cional é um café de 84 
pontos. 

Comer, Beber e afins – 
Vocês chegam também 
no mercado de cápsu-
las. As cápsulas Ruiz 
são compatíveis com a 
Nespresso. Esse é um 
mercado em ascensão? 
João Ruiz – Sim, é um 
mercado em expansão. 
Temos o café em cápsulas 
compatíveis com as má-
quinas Nespresso e nosso 
diferencial é a certificação 
Rain Forest, que é um selo 
mundialmente conhecido 
que determina que o pro-
cesso de produção respei-
ta as leis sócio-ambientais 
e com cápsulas de alumí-
nio reciclável.

variedades de opções e com-
patíveis com as máquinas 
Nespresso. “Trata-se de um 
café superior. Selecionamos 
os micros lotes com nossos 
melhores grãos”, destaca 
João Ruiz. 
O novo café já está disponível 
em alguns pontos de venda 
de Rio Preto, mas em breve 
estará em todos os super-
mercados da cidade e região. 
Para saber mais sobre essa 
novidade ou comprar online, 
acesse: www.ruizcoffees.com.
br 

São 30 milhões de 
pés de café nas 

22 fazendas

O Ruiz chega à mesa dos 
brasileiros em pó e cápsulas



A-9Jornal
São José do Rio Preto, domingo
03 de janeiro de 2021ENTRETENIMENTO/EDITAIS 

 

 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 
Edital Resumido de Notificações de Lançamentos 

A Secretaria Municipal da Fazenda, por meio do Departamento de Tributos Mobiliários, NOTIFICA os 
contribuintes abaixo relacionados dos lançamentos de tributos municipais referentes a processos de 
abertura, alteração ou regularização de inscrição junto ao Cadastro Mobiliário Municipal, devendo o 
pagamento ser realizado de acordo com os dados apurados em diligência fiscal, em conformidade com a 
legislação vigente. 
De acordo com o artigo 7º da Lei Municipal nº 13.655/2020, “presume-se ciente o administrado cinco  
dias corridos após a publicação do Edital no Diário Oficial do Município. “ 
A guia para recolhimento do tributo está disponível no endereço eletrônico: 
www.riopreto.sp.gov.br, lista de serviço: "Impostos", item: "Guia para Quitação de Débitos", por 
meio do link: https://cidadao.riopreto.sp.gov.br/empro_cidadao/sjriopreto/semfaz/empro_dam.php 
ou nas unidades do Poupa Tempo e Prefeitura Regional Norte. Após vencimento o valor ficará 
sujeito aos acréscimos legais. 
A segunda via da notificação, contendo a base legal e de cálculo do lançamento, pode ser solicitada ao 
Departamento de Tributos Mobiliários por meio do e-mail: semfaz.dtm@riopreto.sp.gov.br ou WhatsApp 
(17) 3201-1314. 

 

 
Protocolo 

Inscrição 
Municipal 

 
Razão Social 

 
Tributos 

 
 

2020307190 

 
 

3771670 

 
ANDREIA CRISTINA DOS REIS 

MORAIS 

Taxa de Licença de Funcionamento 
Taxa de Localização 

ISSQN - FIXO 

 
2020307224 

 
3749860 

 
TELEFONICA BRASIL S/A 

Taxa de Licença de Funcionamento 
Taxa de Localização 

 
2020307243 

 
3771030 

 
IDEEËN LTDA 

Taxa de Licença de Funcionamento 
Taxa de Localização 

 
 

2020307263 

 
 

3771350 

 
DEBORA CATARINA DE 

OLIVEIRA OTICA 

Taxa de Licença de Funcionamento 
Taxa de Localização 

Taxa de Publicidade Não Luminosa 

 
2020307269 

 
3770980 

ESIO FILHO ADMINISTRADORA 
DE BENS LTDA 

Taxa de Licença de Funcionamento 
Taxa de Localização 

 
 

2020307275 

 
 

3771040 

I DA SILVA LIMA COBRANÇAS 
E INFORMACOES 

CADASTRAIS 

Taxa de Licença de Funcionamento 
Taxa de Localização 

Taxa de Publicidade Não Luminosa 

2020307332 3754310 RAPHE EMPREENDIMENTOS Taxa de Licença de Funcionamento 

 

  IMOBILIARIOS EIRELI Taxa de Localização 

 
 

2020307343 

 
 

3763110 

 
 
JOSE OLIVEIRA GOMES FILHO 

Taxa de Licença de Funcionamento 
Taxa de Localização 

ISSQN - FIXO 

 
 

2020307359 

 
 

3747600 

 
 
JAKELINE FERREIRA DA SILVA 

Taxa de Licença de Funcionamento 
Taxa de Localização 

ISSQN - FIXO 

 
 
 

2020307371 

 
 
 

3764530 

 
 
 

ANDRE LUIS BUENO 

Taxa de Licença de Funcionamento 
Taxa de Localização 

Taxa de Publicidade Não Luminosa 
ISSQN - FIXO 

 
2020307420 

 
3770150 

RESIDENCIAL SAO JUDAS 
TADEU 

Taxa de Licença de Funcionamento 
Taxa de Localização 

 
2020307428 

 
3768580 

IGREJA ASSEMBLEIA DE 
PALAVRA DO REI 

Taxa de Licença de Funcionamento 
Taxa de Localização 

 
 

2020307441 

 
 

3765310 

HERALDO PEREIRA DE LIMA 
SOCIEDADE INDIVIDUAL DE 

ADVOCACIA 

 
Taxa de Licença de Funcionamento 

Taxa de Localização 

 
 

2020307175 

 
 

3771560 

MG INVEST EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIARIOS LTDA 

 
Taxa de Licença de Funcionamento 

Taxa de Localização 

 
 

2020307184 

 
 

3738980 

TOP CASE ACESSORIOS 
CELULARES LTDA 

Taxa de Licença de Funcionamento 
Taxa de Localização 

Taxa de Publicidade Não Luminosa 

 
 

2020307191 

 
 

3763260 

YOLLE SOLUÇÕES EM 
TECNOLOGIA LTDA 

 
Taxa de Licença de Funcionamento 

Taxa de Localização 

 
 
 

2020307313 

 
 
 

3770940 

JP NOGUEIRA 
EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIÁRIOS EIRELI 

 
Taxa de Licença de Funcionamento 

Taxa de Localização 
Taxa de Publicidade Não Luminosa 

 
 

2020307349 

 
 

3754170 

 
R K ISHIDA 

Taxa de Licença de Funcionamento 
Taxa de Localização 

Taxa de Publicidade Não Luminosa 

 
 

2020307367 

 
 

3753150 

TRANSFORMA HOLDING DE 
FRANQUIAS LTDA 

 
Taxa de Licença de Funcionamento 

Taxa de Localização 

 
 

2020307388 

 
 

3770200 

M S R CONSTRUCAO DE 
EDIFICIOS LTDA 

 
Taxa de Licença de Funcionamento 

Taxa de Localização 

 

 
 

2020308197 

 
 

3755890 

ALTAMIR ROBERTO 
MARASCALCHI EIRELI 

Taxa de Licença de Funcionamento 
Taxa de Localização 

Taxa de Publicidade Não Luminosa 

 
 

2020308233 

 
 

3763220 

SANTOS & BOTTI MARKETING E 
EVENTOS LTDA 

 
Taxa de Licença de Funcionamento 

Taxa de Localização 

 
2020308254 

 
3765140 

BELINI CLINICA MEDICA LTDA Taxa de Licença de Funcionamento 
Taxa de Localização 

 
2020308269 

 
3771590 

MFA TRANSPORTES E LOGÍSTICA 
EIRELI ME 

Taxa de Licença de Funcionamento 
Taxa de Localização 

 
 

2020308283 

 
 

3720690 

 
RODUP PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 

Taxa de Licença de Funcionamento 
Taxa de Localização 

Taxa de Publicidade Luminosa 

 
 

2020308390 

 
 

3771250 

 
PELOS & PET ZS LTDA 

Taxa de Licença de Funcionamento 
Taxa de Localização 

Taxa de Publicidade Não Luminosa 

 
 

2020308399 

 
 

3738390 

CRIVA CENTRO REGIONAL DE 
RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA 

E VASCULAR LTDA 

 
Taxa de Licença de Funcionamento 

Taxa de Localização 

 
2020218212 

 
35218101 

TELEFONICA BRASIL S/A Taxa de Licença de Funcionamento 
Taxa de Localização 

 
2020218198 

 
35218102 

TELEFONICA BRASIL S/A Taxa de Licença de Funcionamento 
Taxa de Localização 

 
2020308271 

 
3745050 

LAVI MOBILI COMERCIO DE 
MOVEIS LTDA 

Taxa de Licença de Funcionamento 
Taxa de Localização 

 
2020308267 

 
3142400 

CONSTRUTORA IMPERIO MIL 
LTDA 

Taxa de Licença de Funcionamento 
Taxa de Publicidade Não Luminosa 

 
 

2020308250 

 
 

1351260 

NEVES ADMINISTRACAO DE 
NEGOCIOS IMOBILIARIOS 

LTDA 

 
Taxa de Licença de Funcionamento 
Taxa de Publicidade Não Luminosa 

 
 

2020308243 

 
 

3185700 

FARROUPILHA RIO PRETO 
ESTACIONAMENTO DE 

VEÍCULOS LTDA 

 
Taxa de Licença de Funcionamento 
Taxa de Publicidade Não Luminosa 

 
 

2020308229 

 
 

3771080 

 
JAYÇA AMATE MARIM 

TOLEDO 

Taxa de Licença de Funcionamento 
Taxa de Localização 

ISSQN - FIXO 

 
2020308196 

 
3758820 

 
HELEN RUBIA DE PAULA 

Taxa de Licença de Funcionamento 
Taxa de Localização 

 

 

 
2020308191 

 
3770970 

REALMED SERVIÇOS 
MÉDICOS LTDA 

Taxa de Licença de Funcionamento 
Taxa de Localização 

 
2020308179 

 
3771650 

FABIANO RODRIGO DOS 
SANTOS & CIA LTDA 

Taxa de Licença de Funcionamento 
Taxa de Localização 

 
2020308167 

 
3732060 

 
G S S PEDAL CAFE LTDA 

Taxa de Licença de Funcionamento 
Taxa de Publicidade Não Luminosa 

 
 

2020308146 

 
 

3754370 

 
KAREN CRISTIAN DE 
FREITAS SQUIZATO 

Taxa de Licença de Funcionamento 
Taxa de Localização 

Taxa de Publicidade Não Luminosa 

 
 

2020308129 

 
 

3770700 

TEM MAIS PARTICIPACOES E 
EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIARIOS LTDA 

 
Taxa de Licença de Funcionamento 

Taxa de Localização 

 
2020308118 

 
3771550 

 
B E L CONSULT EIRELI 

Taxa de Licença de Funcionamento 
Taxa de Localização 

 
 

2020301621 

 
 

3228860 

CONTATTOS RIO PRETO 
MATERIAIS ELETRICOS LTDA 

ME 

 
Taxa de Publicidade Não Luminosa 

 
2020309085 

 
1258350 

VIP LOCADORA DE 
VEICULOS LTDA 

Taxa de Licença de Funcionamento 

 
São José do Rio Preto, 30 de dezembro de 2020. 

Celso Henrique Fazan Branco 
Chefe do Departamento de Tributos Mobiliários - IFP/SEMFAZ 

Extrato de Portaria nº 001 de 02/01/2021 – RESOLVE: No-
mear JOSE ROBERTO BIROLI no cargo de provimento em 
comissão de Diretor de Gestão do SeMAE, criado pelo Art. 
10º da Lei Complementar Municipal nº 464 de 17 de abril de 
2015, com padrão remuneratório fi xado no Anexo I da referi-
da lei complementar. Esta portaria entra em vigor na data de 
sua publicação, retroagindo efeito a partir de 01 de janeiro de 
2021.

Extrato de Portaria nº 002 de 02/01/2021 – RESOLVE: 
Nomear ALINE FLAVIA MARTINHO MYAZAKI no cargo de 

provimento em comissão de Assessor Especial, criado pelo 
artigo 20, da Lei Complementar n.º 265, de 06 de outubro de 
2008 e alterado pela Lei Complementar n.º 624 de 31 de maio 
de 2020, do SeMAE. Esta portaria entra em vigor na data de 
sua publicação, retroagindo efeito a partir de 01 de janeiro de 
2021.

Extrato de Portaria nº 003 de 02/01/2021 – RESOLVE: 
Nomear RODRIGO LEITE SEGANTINI no cargo de provi-
mento em comissão – Consultor Jurídico, criado pelo artigo 
21, da Lei Complementar n.º 265, de 06 de outubro de 2008, 
do SeMAE, com padrão remuneratório fi xado no Anexo I da 
referida Lei Complementar. Esta portaria entra em vigor na 
data de sua publicação, retroagindo efeito a partir de 01 de 
janeiro de 2021.

Extrato de Portaria nº 004 de 02/01/2021 – RESOLVE: No-
mear JOAO MARCELINO RUIZ no cargo de provimento em 
comissão – Gerente Administrativo Financeiro, criado pelo 
artigo 24, da Lei Complementar n.º 265, de 06 de outubro de 
2008, do SeMAE, com padrão remuneratório fi xado no Anexo 
I da referida Lei Complementar. Esta portaria entra em vigor 
na data de sua publicação, retroagindo efeito a partir de 01 de 
janeiro de 2021.

Extrato de Portaria nº 005 de 02/01/2021 – RESOLVE: Nomear 
WAGNER CASTILHO BOTARO no cargo de provimento em 
comissão de Gerente de Operação e Manutenção – Esgoto do 
SeMAE, criada pela Lei Complementar nº 265/2008, com alte-
ração dada pela Lei Complementar n° 464/2015, com padrão 
remuneratório fi xado no Anexo I da referida Lei Complementar. 
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroa-
gindo efeito a partir de 01 de janeiro de 2021.

Extrato de Portaria nº 006 de 02/01/2021 – RESOLVE: No-
mear JAQUELINE FREITAS REIS no cargo de provimento 
em comissão de Gerente de Operação e Manutenção – Água 
do SeMAE, criada pela Lei Complementar nº 265/2008, com 
alteração dada pela Lei Complementar n° 464/2015, com pa-
drão remuneratório fi xado no Anexo I da referida Lei Comple-
mentar. Esta portaria entra em vigor na data de sua publica-
ção, retroagindo efeito a partir de 01 de janeiro de 2021.

Extrato de Portaria nº 007 de 02/01/2021 – RESOLVE: 
Nomear, interinamente, CARLA CRISTINA BERNARDO 
no cargo de provimento em comissão de Gerente de Pla-
nejamento, Projetos e Obras, criado pelo artigo 222, da Lei 
Complementar n.º 265, de 06 de outubro de 2008 e alterado 
pela Lei Complementar n.º 624 de 31 de maio de 2020, do 
SeMAE. Esta portaria entra em vigor na data de sua publi-
cação, retroagindo efeito a partir de 01 de janeiro de 2021.

Extrato de Portaria nº 008 de 02/01/2021 – RESOLVE: Nome-
ar, interinamente, LEANDRO GARCIA FREITAS no cargo de 
provimento em comissão de Gerente Comercial e de Rela-
ções com o Usuário do SeMAE, criado através do Art. 25º, da 
Lei Complementar n° 265/2008, com padrão remuneratório 
fi xado no Anexo I da referida Lei Complementar. Esta portaria 
entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo efeito 
a partir de 01 de janeiro de 2021.

Pajubá Festival abre inscrições
Em busca de fortalecer artistas LGBTQIA+, evento realizado pela Companhia Ir e Vir, de São José do Rio Preto (SP), recebe propostas nas 
áreas de dança, música, literatura, audiovisual, teatro e performance. As inscrições são gratuitas e vão até dia 20 de janeiro

Começou nesse sábado, 2 
de janeiro, as inscrições para 
o Pajubá Festival, evento com 
programação gratuita para toda 
a comunidade que pretende 
fortalecer e visibilizar o trabalho 
artístico-cultural de grupos mais 
vulneráveis, prioritariamente 
das pessoas LGBTQIA+, da 
população negra e indígena. 
Realizado pela Companhia Ir e 
Vir, de São José do Rio Preto 
(SP), com programação gratuita 
e transmitida pela internet, o 
evento também irá promover 
reflexões sobre temas que atra-
vessam as pessoas LGBTQIA+, 
buscando contribuir para o com-
bate a práticas discriminatórias.

 Grupos, coletivos, produto-
ras e artistas de todo o Estado 
de São Paulo podem enviar 
propostas nas áreas de dança, 
música, literatura, audiovisual, 
teatro e performance. Pelo 
menos 80% das atrações se-
lecionadas serão de residentes 
de Rio Preto.

 O Pajubá Festival será re-
alizado de 7 a 11 de abril de 
2021, em formato presencial 
e virtual, com transmissão 
pelos canais da Cia. Ir e Vir no 
YouTube e Facebook. Essa é 
a primeira edição do evento, 
que foi um dos contemplados 
pelo Edital 06/2020 - Auxílio 

para Festivais de Culturas, da 
Lei Aldir Blanc, lançado pela 
Secretaria Municipal de Cultura 
de São José do Rio Preto.

 As inscrições são gratuitas 
e devem ser realizadas, exclusi-
vamente, por meio de formulá-
rio online, através do link http://
bit.ly/InscricaoPajubaFestival, 
que será disponibilizado pela 
Companhia Ir e Vir no Facebook 
e Instagram (perfis @cia.irevir), 
até às 23h59 do dia 20 de ja-
neiro. No link para o formulário, 
também constarão o regula-
mento completo e as demais 
instruções para a inscrição.

 
Formatos

A programação do Pajubá 
Festival será pautada por três 
ações principais: Mostra Artísti-
ca, Encontros Virtuais de Ideias 
e Atividades Formativas. As 
inscrições são para três forma-
tos dentro da Mostra Artística. 
São eles:

 - Performances Artivistas: 
trabalhos performativos, prefe-
rencialmente solos, com dura-
ção aproximada de 30 minutos 
e que evidenciem o discurso do 
ativismo LGBTQIA+;

 - Mostra Pop: obras nos 
segmentos de dança, teatro, 
música e artes integradas;

 - Drama Queer: obras lite-
rárias com temática LGBTQIA+, 
cultura da população negra e 
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cultura da população indíge-
na, podendo ser texto teatral, 
poesia, conto, entre outros 
formatos.

 
Requisitos

A curadoria da Mostra Artís-
tica irá selecionar 12 propostas 
(quatro em cada formato), 
contemplando prioritariamente 
projetos de pessoas LGBT-
QIA+ que sejam idosas, da 
comunidade negra, indígenas, 
com deficiência ou mobilidade 
reduzida e profissionais da arte 
drag queen. Outro critério será 
o histórico dos artistas, grupos 
ou coletivos. A curadoria será 
realizada por artistas de São 
José do Rio Preto de notório 

reconhecimento artístico e 
cultural.

 A participação de menores 
de 18 anos será permitida 
somente com a autorização do 
responsável legal e do Juizado 
da Infância e Juventude. Não 
será permitida a presença de 
animais em cena. Os trabalhos 
selecionados serão gravados 
entre os dias 15 e 16 de mar-
ço, na sede da Cia. Cênica, e 
posteriormente editados para o 
ambiente virtual.

 
Valores

Cada proposta selecionada 
no formato Performances Arti-
vistas receberá o valor de R$ 
1.000,00. Para a Mostra Pop, 

o valor individual será de R$ 
2.500,00 e, para Drama Queer, 
de R$ 500,00.

 O resultado será divulgado 
no dia 24 de janeiro, nas redes 
sociais da Cia. Ir e Vir, e tam-
bém informado por e-mail aos 
proponentes selecionados.

 
Convidados

Para as demais ações do 
festival - Encontros Virtuais de 
Ideias e Atividades Formativas 
-, os participantes serão convi-
dados. A mediação de Encon-
tros Virtuais será de Alexandre 
Felipe, psicólogo e membro do 
Núcleo da Diversidade Sexual 
e do Núcleo das Relações 
Étnico-Raciais do Conselho 
Regional de Psicologia (subsede 
de São José do Rio Preto), e de 
Gaia do Brasil, artista plástico, 
maquiador, professor de dança 
contemporânea e drag queen.

 
A Cia. Ir e Vir

Completando dez anos de 
resistência em 2021, a Cia. Ir e 
Vir tem construído ao longo de 
sua trajetória uma identidade 
própria, através da pesquisa 
sobre o teatro contemporâneo, 
atrelada a temas que promo-
vam um self da sociedade 
atual, com propostas inseridas 
no cotidiano brasileiro. O gru-
po inseriu-se rapidamente no 
panorama regional, obtendo 

reconhecimento pelo engaja-
mento artístico-político-social 
na cobrança de políticas públi-
cas em São José do Rio Preto, 
onde está sediado.

 
Conceito

O Pajubá Festival surgiu da 
urgência do fortalecimento do 
respeito às pessoas e à cultura 
LBGTQIA+, tendo em vista o 
avanço do conservadorismo no 
Brasil e, consequentemente, 
do agravamento da violação 
de direitos dessa comunidade. 
“O Pajubá Festival propõe um 
olhar para a camada menos 
expressiva artisticamente da 
cidade de São José do Rio Pre-
to, a comunidade LBGTQIA+, 
não menos expressiva pela 
falta de conteúdo e sim pela 
falta de oportunidade e espaço, 
fazendo-se lembrar a cidade 
conservadora em que vivemos”, 
diz o diretor, dramaturgo e ator 
da Cia. Ir e Vir Tiago Mariusso, 
coordenador do Pajubá Festival.  

 Conhecido como o dialeto 
LGBTQIA+, o pajubá (ou baju-
bá) é mais que um punhado de 
gírias divertidas, como “lacre”, 
“bafo” ou “uó”. “Cada vez mais 
ele é incorporado ao voca-
bulário de muitos brasileiros, 
especialmente ao dos jovens, 
mas possui raízes históricas e, 
o mais importante, de resistên-
cia”, aponta Mariusso.

 

Gaia do Brasil_Divulgação
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 Em defesa dos trabalhadores e trabalhadoras

Parceiros: 


