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Desde ontem as lojas do 
calçadão começaram a abrir 
em horários especiais para as 
festas de fim de ano. Com exce-
ção do feriado, as lojas abrirão 
de segunda a sexta, das 9h às 
22h, até o dia 23 de dezembro; 
de sábado até às 20h e aos 
domingos até às 15h. Os sho-
ppings também terão horários 
especiais de 11 a 23 de de-
zembro. De segunda a sábado 
os shoppings funcionarão das 
10h às 22h, com exceção do 
feriado do dia 8 de dezembro, 
que abrirão das 14h às 20h. 
Saiba mais.                Pág.A3

Médicas do HB viajam 2 mil km e
 17h para captar fígado de transplante
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Correios tem 
mais de 200 
cartinhas de 
crianças para 
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Ciclista morre 
atropelado por 
caminhonete 
de prefeitura 
em estrada
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PM armado 
barrado em 
evento atira 
para o alto

Segundo o boletim de ocor-
rência, o pm foi até o local, pois 
seu filho estava participando da 
festa, mas ao ser barrado devi-
do o porte de sua arma, exigiu 
que lhe dessem permissão para 
entrar. Irritado, sacou a arma, 
atirou para o alto e ameaçou 
organizadores.            Pág.A4

Rio-pretense 
vai integrar 

grupo digital de 
advogada de 
Bolsonaro
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Prefeitura 
aplica R$ 3 mi 
para geração 
de empregos 

e renda
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Secretário vai à Câmara 
explicar pedido de 12% 

de reajuste do IPTU
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Comércio 
começou 
abrir em 

horário de 
fim de ano 
e tem ilu-
minação 

especial no 
Calçadão 

e lojas deo 
centro

Ciclista foi atingido 
pelas costas e teve 

morte instantânea; no 
detalhe caminhonete

DA CASA
O Time Brasil 
foi o cam-
peão dos 
Jogos Pan-
-Americanos 
Júnior de Cali 
2021, na 
Colômbia; o 
atleta rio-pre-
tense Alencar 
Chagas foi 
ouro no lan-
çamento do 
martelo.
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Testes de COVID-19 
impactam diretamente 

na resposta 
à pandemia

Nestes quase dois anos de 
pandemia, o mundo ainda tenta 
se ajustar à vida na presença 
do novo CoronaVirus. Vacinas, 
variantes e lockdowns têm in-
fluenciado a presença do SAR-
S-CoV-2 entre nós, mas espe-
cialistas ainda são categóricos 
sobre o não relaxamento das 
medidas de segurança em an-
damento, incluindo a testagem 
e a vigilância. No entanto, uma 
pesquisa online, envolvendo 
mais de 3 mil pessoas no Reino 
Unido e EUA revelou que o des-
conhecimento sobre os tipos de 
testes de COVID-19 disponíveis 
tem prejudicado significativamente a resposta à pandemia em 
nível de saúde pública.

Desde que os testes de COVID-19 chegaram ao mercado, 
observamos um esforço educacional muito grande, tanto da 
comunidade científica quanto de autoridades (responsáveis) 
em saúde pública, em demostrar que alguns testes são mais 
precisos do que outros. Hoje já é ponto pacífico, respaldado 
por inúmeros estudos científicos, que os testes de antígeno 
têm menor sensibilidade e maior risco de resultados falso-ne-
gativos do que os testes de PCR, considerados o padrão ouro 
para testes de diagnóstico molecular. No entanto, a percepção 
generalizada de mais da metade dos americanos (56%) e de 
quase metade dos britânicos (48%) é de que as tecnologias 
são equivalentes, não importando o tipo de teste realizado.

As pessoas em geral não estão cientes das diferenças entre 
os testes de antígeno e PCR. Apenas 30% afirmam saber a 
diferença entre os dois. Curiosamente, a percepção acerca 
dos diferentes testes caiu desde o início deste ano entre os 
estadunidenses, quando uma pesquisa de fevereiro mostrou 
que 36% deles podiam diferenciar entre um PCR de COVID-19 
e um teste de antígeno. Essa tendência é revertida no Reino 
Unido, onde apenas 32% dos adultos sabiam a diferença entre 
os testes de antígeno e PCR na pesquisa de fevereiro, mas em 
setembro, quase metade (47%) alega entender a diferença 
entre os testes.

Vale notar que, quando solicitadas para que escolhessem 
entre um teste mais preciso, com um tempo mais longo para 
o resultado, ou um teste mais rápido, porém menos preciso, a 
maioria das pessoas escolheria a precisão (63% nos EUA e 66% 
no Reino Unido). Isso mostra que se as pessoas estivessem 
mais conscientes das diferenças entre os testes, isso poderia 
influenciar suas escolhas de testagem e, consequentemente, 
alterar o número de casos e óbitos ao redor do mundo.

Sabemos que o Brasil não é exatamente o que podemos 
chamar de exemplo no tocante ao combate à pandemia de 
COVID-19. Para além das mensagens um tanto quanto trun-
cadas das autoridades locais, os dados mostram que o Brasil 
testa cerca de 15 vezes menos que EUA e 12,5 vezes menos 
que Reino Unido.

Complica mais a preferência sobre os tipos de testes, 
como revela um artigo recente de um grupo de pesquisa da 
Universidade Federal do Paraná. No trabalho, os pesquisado-
res mostraram que que os testes imunológicos (dentre testes 
de antígenos e sorológicos) respondem por 84,2% dos testes 
aprovados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVI-
SA) e apenas 15,8% são testes baseados em ácido nucléico, 
onde situa-se o PCR.

Outro estudo brasileiro, agora da Fundação Oswaldo Cruz 
(FIOCRUZ, Rio de Janeiro), destacou que a taxa de resultados 
falso-negativos em testes que detectam anticorpos IgM contra 
SARS-CoV-2, utilizados para detecção de COVID-19 na fase 
aguda, variou de 10 a 44%. Esses números indicam com cla-
reza que teríamos números bem melhores na pandemia se, 
dentre outras ações, adotássemos uma política de testagem 
preferencialmente focada em testes moleculares de PCR.

É provável que a falta de conhecimento sobre os testes 
disponíveis esteja afetando a estratégia de testagem, porém 
é mais preocupante ainda que percepções equivocadas sobre 
os testes estejam impedindo as pessoas de se testarem em 
geral. Embora persista a visão equivocada sobre os testes de 
COVID-19, a ciência nos diz que a testagem segue sendo uma 
ferramenta fundamental para rastrear e monitorar as taxas de 
infecções em todo o mundo. Uma estatística positiva da pes-
quisa em questão sugere que a testagem esteja num crescente, 
ainda que lento, nestes países.

Nos EUA, quase dois terços (58%) dos adultos foram tes-
tados pelo menos uma vez, contra 40% em fevereiro. Esses 
números são ainda maiores no Reino Unido, onde 68% dos 
adultos já fizeram o teste pelo menos uma vez, ante 33% em 
fevereiro. No entanto no Brasil o prognóstico é preocupante já 
que a testagem segue diminuindo a cada mês, segundo dados 
de monitoramento do Ministério da Saúde. Infelizmente, o país 
parece ignorar a estratégia de testagem, considerada por espe-
cialistas a melhor opção em termos sanitários e econômicos, 
para tentar viver às cegas com a pandemia, o que é cada vez 
mais prejudicial para  sociedade como um todo.

Eduardo Razza é Gerente de Desenvolvimento de Mer-
cado da Thermo Fisher Scientifc no Brasil

ARTIGO 
Lojas do Calçadão e 

shoppings já abrem em 
horário especial de Natal

Nesta segunda-feira (6), as 
lojas do calçadão começaram 
a abrir em horários especiais 
para as festas de fim de ano. 
Com exceção do feriado, as 
lojas abrirão de segunda a 
sexta, das 9h às 22h, até o dia 
23 de dezembro; de sábado 
até às 20h e aos domingos 
até às 15h.

A expectativa do Sincomér-
cio (Sindicato do Comércio 
Varejista) de Rio Preto é que 
pelo menos 2 mil postos de 
serviços sejam preenchidos 
até a primeira quinzena deste 
mês. “Até o momento já foram 
registradas 1,2 mil vagas tem-
porárias preenchidas. Com o 
horário estendido a partir desta 
segunda e com o pagamento 
do 13°, a expectativa é que 
atinjamos as 2 mil vagas. O 
empresário ainda está caute-
loso, mas, se houver demanda 
de consumidores, a tendência 
é que essas contratações 
aumentem”, afirma Ricardo 
Arroyo, vice-presidente do 
Sincomércio.

A empresária Laura Prado 
é proprietária de uma loja de 
calçados no centro de Rio Preto 
e já contratou quatro funcioná-
rios temporários para este final 
de ano. “A demanda sempre 
aumenta e os funcionários 
que já temos não dão conta 

Andressa ZAFALON   
redacao@dhoje.com.br
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de atender os clientes nessa 
época. A equipe é formada 
para dias normais e no Natal, 
o movimento mais que dobra, 
geralmente. Já contratei alguns 
funcionários temporários e vou 
aguardar essa primeira semana 
de horário estendido para sentir 
se serão necessárias novas 

contratações”, comenta.
No feriado do dia 8 de de-

zembro, as lojas do calçadão 
abrirão das 9h às 15h. Já os 
sábados (11 e 12 de dezembro) 
os horários serão das 9h às 
20h e os domingos (12 e 19 
de dezembro), das 9h às 15h. 
Na sexta-feira que antecede 
o dia de Natal, no caso, o dia 
24 de dezembro, o comércio 
vai funcionar das 9h às 18h 
e na sexta-feira que antecede 
o dia de ano, no caso, dia 31 
de dezembro, as lojas estarão 
abertas das 9h às 15h.

Shopping

Os shoppings também te-

rão horários especiais de 11 
a 23 de dezembro. De se-
gunda a sábado os shoppings 
funcionarão das 10h às 22h, 
com exceção do feriado do dia 
8 de dezembro, que abrirão 
das 14h às 20h. No domin-
go, dia 12 de dezembro, o 
horário será das 12h às 22h 
e no outro domingo, dia 19, 
das 11h às 22h. A sexta-feira 
que antecede o Natal terá as 
lojas abertas das 10h às 18h 
e no domingo, dia 26, pós 
Natal, das 12h às 20h. Já 
na sexta-feira, último dia do 
ano, o horário será das 10h 
às 18h também, retornando 
no domingo (02/01), das 14h 
às 20h.

Diretor do Procon Rio Preto, Jean Dornelas

RIO PRETO

Correios tem mais de 200 
cartinhas para adoção

Crianças acreditam em Pa-
pai Noel. Ele, de fato, existe, 
mas pode não ser barbudo, 
vestir roupa vermelha ou vir do 
Polo Norte. Há papais e ma-
mães noéis que apadrinham 
pequeninos na época do Natal, 
com o objetivo de dar uma 
alegria a mais nesta época tão 
especial.

Nos Correios de Rio Preto 
há mais de 200 cartinhas 
escritas por meninos e meni-
nas que esperam ter o pedido 
atendido. Há quem se contente 
com um chocotone e quem 
sonhe mais alto, com uma 
bicicleta, vídeo game e até 
computador.

Por conta da pandemia, 
desde 2020 os Correios ado-
taram o sistema online. Para 
ter acesso às cartinhas basta 
entrar no site ( Campanha Pa-
pai Noel dos Correios 2021. ) 
e escolher uma criança para 
ser presenteada. A campanha 

de adoção vai até o dia 17 de 
dezembro.

O casal Aline e Guilherme 
Wickler que participa da ado-
ção de cartinhas há cinco anos. 
Arquivo PESSOAL

O casal Aline e Guilherme 
Winckler faz essa ação há, pelo 
menos, cinco anos. “Quando 

Segundo Aline, durante 
esses anos em que eles parti-
cipam da ação, já atenderam 
pedidos bem variados. “Tem 
pedido de celular, cesta básica, 
bicicleta, mas vamos adotan-
do de acordo com as nossas 
condições financeiras. Existem 
pedidos mais caros ou então 
de comida e material escolar 
que, muitas vezes, acabam 
não sendo atendidos, infeliz-
mente”, ressalta.

Aline também salienta que 
várias cartinhas começam com 
“o meu pai está desempregado 
e não tem condições”. “Quan-
do a gente lê essas situações, 
a gente reflete e devemos pas-
sar isso para os nossos filhos 
também. Muitas crianças têm 
tudo em casa e não valorizam, 
é importante conscientizá-las”, 
acrescenta.

Depois de escolher a car-
tinha, o ‘Papai’ ou a ‘Mamãe 
Noel’ compra o presente, 
embrulha e deixa nos Correios.

Da REDAÇÃO

era presencial, lá nos Correios, 
a gente saia de lá chorando. 
Tinha uma mesa e as cartinhas 
ficavam espalhadas, sentá-
vamos e ficávamos lendo até 
escolher as duas cartinhas que 
iríamos adotar”, conta Aline que 
adotou uma criança, enquanto 
Guilherme adotou outra.

Arquivo P
ES

S
O

AL

O casal Aline e Guilherme Wickler que participa da ado-
ção de cartinhas há cinco anos
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Rio-pretense vai 
integrar grupo digital de 
advogada de Bolsonaro 

A campanha de reeleição 
do presidente Jair Bolsonaro 
estará mais bem preparada 
em 2022 do que em 2018, 
afirma a advogada Karina Kufa. 
Segundo a porta-voz do presi-
dente neste caso, a campanha 
visa resguardar a atuação 
digital dos apoiadores e para 
rastrear ataques de opositores.

Para garantir sucesso nes-
sa campanha, a advogada 
equipou o escritório e investiu 
em tecnologia para monitorar 
a atuação digital dos bolsona-
ristas e dos críticos, sistema-
tizando menções que podem 
se enquadrar como crimes 
digitais. O foco do escritório em 
2022 será a profissionalização 
do monitoramento digital.

Além do investimento neste 
setor, Karina Kufa também 
lançará, na próxima quinta-
-feira (9), uma plataforma de 
capacitação para mulheres 
de direita e conservadoras na 
política e a rio-pretense Danila 
Azevedo será a única mulher 
a participar e representar o 
noroeste paulista.

“É extremamente impor-
tante essa capacitação. Fi-
nalmente a direita está se 
atentando a isso, coisa que 
a esquerda sempre fez com 

excelência, porém, não em prol 
da população e sim em benefí-
cios próprios. Isso vem pra dar 
qualificação para que nós mu-
lheres não entremos na política 
apenas para ocupar uma cota, 
um número, mas sim, para ter 
uma bagagem e ocuparmos o 
posto que nosso por direito, 
por conquista, capacidade e 
meritocracia. Nós, mulheres 
conservadoras de direita, po-
demos fazer parte de grupos de 
mulheres. São mulheres fortes, 
inteligentes, empreendedoras e 
profissionais de todas as áreas. 
São mulheres que fazem a dife-
rença, formadoras de opinião”, 
explica Danila.

Para a rio-pretense, que foi 
protagonista no recolhimento 
de assinaturas nos mutirões 
que foram feitos em Rio Preto 
e região, em relação ao Aliança 
pelo Brasil, o foco é aguçar o 
senso de justiça nas mulheres. 
“Somos mulheres que temos 
o senso de justiça aguçados. 
Não vamos aceitar ver alguém 
da sociedade sofrer certos tipos 
de humilhações e injustiças e 
nos omitir. Nós vamos sair em 
defesa, lutar por esses menos 
favorecido, não para trazer 
benefícios para nós mesmos, 
como antigamente víamos, mas 
sim para a sociedade”.

Andressa ZAFALON

DIREITA

O secretário de Trânsito de 
Rio Preto Amaury Hernandes 
negou que a Prefeitura tenha 
pago à título de subsídio o 
valor de R$ 32 milhões as 
empresas Circular Santa Luzia 
e Expresso Itamarati ao longo 
deste ano. Amaury prestou 
esclarecimentos nesta segun-
da-feira, 6, após convite feito 
pelo presidente da Comissão 
de Trânsito da Câmara Muni-
cipal, vereador Bruno Marinho 
(Patriota).

O convite foi feito após o 
Legislativo ter rejeitado na 
última semana requerimento 
de convocação para que o se-
cretário pudesse estar durante 
sessão explicando os apor-
tes realizados à Riopretrans, 
consórcio que representa as 
duas empresas de transporte 
público da cidade.

Valores divulgados no Por-
tal da Transparência da Prefei-
tura revelam que até outubro 
o governo municipal repassou 
cerca de R$ 32 milhões paras 
as empresas. O vereador João 
Paulo Rillo (Psol), autor do 
requerimento de convocação 
rejeitado, afirma que o valor 
é duas vezes maior do que o 
previsto para este ano, cerca 
de R$ 16 milhões.

Durante as explicações 
Amaury afirmou que na ver-
dade o governo Edinho Araújo 
(MDB) pagou R$ 8,8 milhões 
como subsídio e, o  restante, 
cerca de R$ 22 milhões, foi 
pago como forma de ree-
quilibrar financeiramente as 
perdas das empresas que 
tiveram que manter o mesmo 
número de ônibus, ou seja, a 
quilometragem rodada com 
número inferior de passagei-
ros devido a pandemia.

“No momento da pande-

mia que foi mantido a opera-
ção praticamente com toda 
a totalidade de ônibus, isso 
exige do órgão contratante, 
no caso o município, que se 
cumpra as cláusulas contratu-
ais. E o reequilíbrio econômico 
e uma das cláusulas”, disse o 
secretário.

Segundo Amaury para este 
ano estavam estipulados R$ 
16 milhões para serem pagos 
de subsídio as empresas. O 
restante serviu para o paga-
mento do chamado passivo 
ou déficit entre o quilometro 
rodado e o número de passa-
geiros transportados.

“Fizemos estudo que tería-
mos 68 mil pagantes/dia, esse 
foi o número que achamos 
que seria razoável, então tec-

nica. E o custo operacional, 
como houve um descompasso 
na receita das empresas para 
manter na pandemia com 
todos os ônibus rodando, ocor-
reu esses problemas. Tivemos 
o custo operacional maior que 
a receita, o município teve 
que fazer o reequilíbrio econô-
mico. Se não faz gera passivo 
e depois vai ser discutido na 
Justiça”, diz.

Antes da pandemia, em 
março de 2020, a média de 
passageiros por mês era de 
1,9 milhão. Atualmente a pre-
visão é que 1,7 milhão utilize 
todos os meses o transporte 
a partir do ano que vem. Para 
isso a pasta de Trânsito estipu-
lou como número mínimo para 
operar o sistema, já a partir do 
atual contrato assinado em 
novembro, que cerca de 68 mil 
usuários pagantes utilizem os 
ônibus todos os dias.

O pagamento de recursos 
por parte da Prefeitura de Rio 
Preto para o consórcio das 
empresas de ônibus é previs-
to com base em lei de 2010, 
durante o governo do ex-pre-
feito Valdomiro Lopes (PSB). 
O subsídio na verdade é uma 
forma de tornar mais barata a 
tarifa ao usuário que utiliza o 
sistema de transporte público 
diariamente.

Hoje a chamada “tarifa téc-
nica” valor que vai aos cofres 
das empresas é de R$ 4,22 
por passageiro, sendo que a 
passagem é de R$ 3,30, com 
pagamento em cartão e R$ 
3,50. em dinheiro. A diferença 
é bancada pelo subsídio do go-
verno municipal. A partir de 1º 
de janeiro a tarifa para quem 
utiliza o serviço irá passar para 
R$ 3,70 no cartão e R$ 4,10, 
para pagamento em dinheiro. 
Já o valor da tarifa técnica pas-
sará a ser de R$ 4,80.

Raphael FERRARI

nicamente se nós atingirmos 
68 mil pagantes o sistema 
sozinho se paga. Se for abaixo 
dos 68 mil vai ter que manter 
o sistema em operação, para 
que nós tenhamos essa tarifa 
de R$ 4,80 em cima de 68 
mil pagantes”, afirma Amaury.

Questionado pelo vereador 
João Paulo Rillo como é feito 
o cálculo para determinar o 
valor pago como forma de 
reequilíbrio, o secretário de 
Trânsito afirmou que as pla-
nilhas mensais mostram a 
evolução do uso do sistema 
de transporte público de Rio 
Preto.

“É apresentada uma pla-
nilha mensal da quantidade 
de passageiros transportados 
através da bilhetagem eletrô-

TRANSPORTE PÚBLICO

5º FEIRA

Secretário de Trânsito de Rio Preto Amaury Hernandes 

Danila 
Azevedo

Divulgação

Secretário vai explicar razões para reajuste 
do IPTU após projeto dividir vereadores

Projeto de reajuste do IP-
TUO secretário da Fazenda José 
Martinho Ravazzi irá prestar 
esclarecimentos sobre reajuste 
de 12% no IPTU do próximo 
ano em audiência pública 
agendada para quinta-feira, 
9, às 17 horas, na Câmara 
Municipal.

Estava previsto a votação 
de requerimento nesta ter-
ça-feira, 7, durante sessão 
ordinária, para que o secretário 
estivesse obrigatoriamente na 
sessão da próxima semana. 
No entanto, comunicado en-
caminhado pelo presidente 
da Câmara Municipal, Pedro 
Roberto Gomes (Patriota), 
afirma que “a decisão ocorreu 
após reunião com o vereador 
Paulo Pauléra (Progressistas), 
onde ficou definido a realização 
da audiência com a presença 
do secretário, com isso, o 

requerimento de convocação 
apresentado na última semana 
será arquivado”, diz a nota.

Neste momento não existe 
consenso sobre o projeto de 
reajuste do IPTU encaminhado 
pelo prefeito Edinho Araújo 
(MDB). Os vereadores não 
ficaram satisfeitos com as ex-
plicações dadas pelo governo 
municipal sobre o índice de 
12%.

A proposta foi protocolada 
na última segunda-feira, 29, e 
desde então os vereadores tem 
recebido uma série de críticas, 
já que o aumento é considera-
do abusivo. O governo, por sua 
vez, afirma estar aplicando o 
índice da inflação acumulada 
nos últimos 12 meses.

O presidente da Câmara, 
Pedro Roberto, considerou 
“inconcebível” o reajuste pre-
tende por Edinho e lembrou 
que o reajuste médio dos tra-
balhadores do comércio e em 
geral “gira em torno de 5%”.

“O trabalhador do comércio 
e em geral não tiveram este au-
mento. A aumento para eles vai 
ser em torno de 5%. Estamos 
saindo de uma pandemia e 
muita gente perdeu o trabalho” 
afirmou.

O vereador Bruno Marinho 
(Patriota) afirma que é preciso 
ouvir as explicações do secre-
tário da Fazenda para entender 
os motivos do aumento. “Tem 
uma convocação, se ele não 
vier, ou a gente conseguir re-
alizar esse convite para gente 

Raphael FERRARI 
redacao@dhoje.com.br

entender porque este índice, a 
necessidade deste índice. Qual-
quer reajuste neste momento é 
muito delicado, então tem que 
ser muito bem avaliado”.

O vereador Celso Peixão 
(MDB) é outro que defende a 
presença do secretário. “Gerou 
muitas dúvidas, muita cobrança 
sobre o aumento. Vamos querer 
mais explicações. A população 
tem que entender melhor este 
aumento de 12%. As explica-
ções com certeza vão definir 
se vai se aprovado ou não”, 
afirmou Peixão.

Para Renato Pupo (PSDB) o 
reajuste pretendido é totalmen-

te sem propósito no momento. 
“O munícipe já se sacrificou 
muito agora é a hora do muni-
cípio se sacrificar. Tem um orça-
mento de R$ 2,5 bilhões para o 
ano que vem e autorização de 
contrair um empréstimo de R$ 
300 milhões. Serão quase R$ 3 
bilhões. Não é justo”, afirmou.

Defesa

O governo Edinho afirma que 
o projeto vem “acompanhado 
do estudo de impacto financei-
ro e orçamentário, que institui 
a Planta Genérica de Valores 
– PGV – para o exercício de 

2022, atualizada de modo geral 
em 12% (doze por cento) cor-
respondente à expectativa de 
inflação no período de janeiro 
a dezembro de 2021”, afirma 
o documento.

Na sexta-feira, 3, uma reu-
nião entre um grupo de verea-
dores e o secretário de Governo 
Jair Moretti tentou amenizar as 
críticas em relação ao assunto. 
Edinho, inclusive, pediu urgên-
cia na votação. No entanto 
os vereadores temem sofrer 
desgaste com a aprovação do 
reajuste neste fim de ano.

O projeto reduz o valor de 
reajuste para alguns imóveis, 

mas faz atualização em outros 
de forma a dar maior igualdade 
financeira para os proprietá-
rios, levando em consideração 
a valorização imobiliária do 
local do imóvel.

Vamos querer mais 
explicações. A 
população tem 
que entender 
melhor este 

aumento de 12%

“

”

Prefeito Edinho 
Araújo ao lado do 
secretário da Fa-
zenda José Marti-
nho Ravazzi: rea-
juste de 12% para 
2022

R$ 22 mi a empresas de ônibus é 
“reequilíbrio econômico”, diz Amaury
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NA ESTRADA EM PENSÃO
Idoso é encontrado sem 

vida por vizinhos de quarto 

A Polícia Militar foi acionada, 
na manhã do último domingo 
(5), para comparecer na Vila 
Zilda, onde moradores de uma 
pensão encontraram um idoso, 
de 77 anos, sem vida.

No local, os pms conversa-
ram com o filho da vítima, um 
homem de 47 anos, que disse 
ter sido chamado pelos vizinhos 
de quarto de seu pai.

Para ele, os moradores in-
formaram que chamaram pelo 
aposentado, mas como não 
respondeu e não tinha sido visto 
no sábado decidiram olhar pela 

janela do quarto e encontraram 
a vítima deitada sobre a cama.

Em seguida, uma viatura do 
SAMU foi acionada para cons-
tatar a morte da vítima devido 
sua rigidez cadavérica.

Há suspeita de que o idoso 
tenha morrido dias antes, po-
rém sem sinais de violência. 
Aos militares, o filho ainda 
informou que a vítima era al-
coólatra.

O caso foi registrado como 
morte suspeita e será investi-
gado pelo 2º Distrito Policial de 
Rio Preto.

(Colaborou – Bruna MAR-
QUES) 

Da REDAÇÃO 

Ciclista morre atropelado por 
caminhonete da Prefeitura de Sales

Um ciclista, de 40 anos, 
morreu na madrugada desta 
segunda-feira (6) após ter sido 
atropelado por uma caminho-
nete da Prefeitura de Sales, na 
Rodovia Cesário José de Casti-
lho, entre Itajobi e Catanduva.

Segundo a Polícia Militar 
Rodoviária (PMR), a vítima 
transitava pelo quilômetro 489 
quando teve a traseira de sua 
bicicleta atingida pelo veículo. O 
ciclista teve morte instantânea.

O motorista passou por 
teste de etilômetro que não 
identificou a ingestão de bebi-
das alcoólicas. Ele vai respon-
der a inquérito por homicídio 
culposo na direção de veículo 
automotor.

O jornal DHoje entrou em 
contato com a Prefeitura de 
Sales para um posicionamento 
sobre o ocorrido e aguarda 
retorno. (Colaborou – Bruna 
MARQUES) 

Da REDAÇÃO Divulgação

vida por vizinhos de quarto 

janela do quarto e encontraram REDAÇÃO 

Proibido de entrar armado em evento, 
PM atira para o alto e será investigado 

Foi registrado na manhã do 
último domingo (5) um boletim 
de ocorrência sobre disparos 
de arma de fogo que foram 
efetuados por um policial mili-
tar. Além dos tiros, às 5h40, o 
profissional de segurança ainda 
ameaçou os dois organizado-
res, de 29 anos e 26 anos, de 
um evento na Estância Jockey 
Clube.

Segundo o boletim de ocor-
rência, o pm foi até o local, pois 
seu filho estava participando da 
festa, mas ao ser barrado devi-
do o porte de sua arma, exigiu 
que lhe dessem permissão para 
entrar.

Os organizadores compare-

ceram na portaria e informaram 
ao policial que teria que apre-
sentar um termo de respon-
sabilidade. O acusado passou 
a ameaçar os dois jovens que 
acionaram a Polícia Militar.

Um tenente da corporação 
orientou o policial a deixar o 
local, mas antes de sair o sus-
peito sacou sua arma e efetuou 
dois disparos para o alto. Ele foi 
seguido pelo oficial que durante 
a perseguição o perdeu de vista.

Mais tarde o pm se apre-
sentou, desarmado, na sede do 
Comando de Policiamento do 
Interior 5 (CPI-5).

Na Central de Flagrantes, 
o caso foi registrado como 
ameaça e disparo de arma de 
fogo, sendo encaminhado para 
investigação no 7º DP. (Colabo-
rou – Bruna MARQUES) 
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Proibido de entrar ar-
mado em evento, PM 
atira para o alto e será 
investigado 

ANTONIO GOMES DA SILVA,  natural 
de São José do Rio Preto/SP, faleceu aos 
68 anos de idade. Era casado com Maria 
Vilanete da Silva e deixou seus filhos 
Andressa e André. Foi sepultado no dia 
06/12/2021 às 10:30, saindo seu féretro 
do velório Capelas Prever Rio Preto para 
o cemitério São João Batista.

LUIZ CARLOS FERREIRA, natural de 
Comendador Gomes/MG, faleceu aos 53 
anos de idade. Era casado com Angela 
Aparecida de Almeida e deixou seus fi lhos 
Jonathan Jenifer, Jone e Geane. Foi sepul-
tado no dia 05/12/2021 às 17:00, saindo 
seu féretro do velório Capelas Prever Rio 
Preto para o cemitério São João Batista.

CLEBER LEANDRO LUCAS,  natural 
de São José do Rio Preto/SP, faleceu aos 

  FALECIMENTOS
41 anos de idade. Era solteiro. Foi sepul-
tado no dia 04/12/2021 às 16:00, saindo 
seu féretro do velório Capelas Prever Rio 
Preto para o cemitério São João Batista.

FLAVIO GARCIA LOPES, natural de 
São José do Rio Preto/SP, faleceu aos 86 
anos de idade. Era viúvo e deixou seus 
fi lhos Flavio e Margareth. Foi sepultado 
no dia 04/12/2021 às 10:00, saindo seu 
féretro do velório Ercilia para o cemitério 
Ressureição.

MARIA APARECIDA FERREIRA, 
natural de São Carlos/SP, faleceu aos 93 
anos de idade. Era viúva e deixou seus 
fi lhos José Arlindo, Luis Carlos e Antonio 
Carlos. Foi sepultada no dia 03/12/2021 
às 17:00, saindo seu féretro do velório de 
Cedral  para o cemitério de Cedral.

AMBIENTAL COVARDIA
Jovem invade casa, 

bate na companheira e 
na enteada de 3 anos 

Na manhã do último domin-
go (5), a Polícia Militar prendeu 
um rapaz, de 24 anos, que, 
às 6h30, invadiu a casa da 
companheira, de 24 anos, no 
bairro Boa Esperança, em Rio 
Preto. Além de agredir a jovem, 
ele também bateu na enteada, 
de 3 anos.

Após abordar o agressor 
ainda na residência, os militares 
levaram os envolvidos para a 
Central de Flagrantes, onde o 
delegado plantonista primeiro 
conversou com a vítima, que 
disse que o acusado invadiu 
sua casa e armado de uma 
faca a ameaçou e, em seguida, 
esmurrou seu braço.

Não satisfeito o suspeito 
desferiu um soco na cabeça da 
criança, que acabou perdendo o 
equilíbrio e batendo o rosto na 
quina de uma parede.

Já em sua defesa, o indi-

ciado negou ter agredido ou 
ameaçado a companheira, 
dizendo que momentos antes 
discutiram e para evitar mais 
atrito saiu de casa e quando 
retornou a mulher não permitiu 
que entrasse e por isso pegou 
uma faca para abrir uma janela.

Segundo a versão do rapaz, 
dentro da residência os dois 
voltaram a discutir, momento 
em que a menina abriu a gela-
deira e começou a derrubar os 
alimentos que lá estavam. O 
autuado teria dado uma bron-
ca na garota e batido algumas 
vezes em suas nádegas e rosto.

O delegado decidiu por 
prender o agressor, que foi le-
vado para a carceragem local. O 
boletim de ocorrência de lesão 
corporal, ameaça, violência 
doméstica e injúria foi enca-
minhado para a Delegacia de 
Defesa da Mulher (DDM).

(Colaborou – Bruna 
MARQUES) 

Da REDAÇÃO 

Operação cumpre mandado em casa 
de Rio Preto e acha animal abatido

Durante a deflagração da 
‘Operação Abate’ a Polícia 
Militar Ambiental de Rio Preto 
apreendeu nesta segunda-feira 
(6) em uma residência do bair-
ro Jardim das Laranjeiras dois 
animais silvestres que foram 
caçados ilegalmente.

No local os policiais apre-
sentaram para o morador sus-
peito o mandado de busca do-
miciliar que tinha finalidade de 
localizar e apreender armas de 
fogo, silenciadores e apetrechos 
de caça ilegal.

Enquanto aguardavam a per-
missão da busca pelo morador 
um dos policiais observou que 
o suspeito tinha utilizado uma 
escada para tentar esconder no 
telhado da casa vizinha uma sa-
cola com a carne de um roedor 
conhecido como paca.

Em seguida no interior da re-
sidência os ambientais localiza-

ram em um “quarto de despejo” 
uma lança para caça e no freezer 
um peixe da espécie pintado que 
pesava 2,350 quilos.

Os animais foram apreen-
didos e o morador foi multado 
no valor de R$1.574 por ter 
em depósito produto da fauna 
e por armazenar espécimes 
provenientes da pesca proibida.

Mais tarde a paca foi doada 
ao Bosque Municipal de Rio 

A operação teve início com o 
cumprimento de 50 mandados 
de busca e apreensão expedidos 
pela Justiça paulista e distribu-
ídos por todo o Estado, bem 
como a intensificação do poli-
ciamento preventivo em locais 
identificados pela incidência de 
práticas relacionadas à caça, 
além de operações bloqueios 
nas rodovias de fronteiras com 
os Estados do Mato Grosso do 
Sul, Paraná e Minas Gerais a 
fim de combater o transporte 
irregular que fomentam o tráfico 
de animais.

A operação visa ainda com-
bater o crime de porte ilegal de 
arma e a apreensão de materiais 
e petrechos de uso de caçado-
res ilegais, além do trabalho de 
educação e conscientização da 
população para a proteção da 
fauna, dos habitats dos animais 
e consequentemente do meio 
ambiente. (Colaborou – Bruna 
MARQUES) 

Da REDAÇÃO 

Preto e o pescado foi doado ao 
Lar de Betânia.

ESTADO - Nos dois dias 
de operação em todo Estado, 
serão mobilizados 800 policiais 
militares ambientais em 135 
viaturas. Também participam da 
atividade promotores de Justi-
ça, que estarão presentes nos 
locais prestando a assistência 
necessária.

Arquivo DHOJE

R$ 233 MIL
Dono de açougue é agredido e 

ameaçado por dívida com frigorífico

Um homem, de 51 anos, 
compareceu na Central de 
Flagrantes de Rio Preto, 
na manhã deste domingo 
(5), para informar que após 
contrair uma dívida de R$ 
233 mil com um frigorifico 
localizado no bairro Eldora-
do, foi agredido, injuriado e 
ameaçado pelo proprietário 

da empresa, às 14h30 do 
sábado (4).

Segundo a vítima, é pro-
prietário de uma casa de 
carne no Jardim Antonieta e 
negociou com o credor paga-
mentos diários de R$ 1 mil.

Na tarde do sábado, en-
quanto fechava seu estabele-
cimento, o dono do frigorífico 
chegou no local junto com a 
esposa e passou a ofender a 

vítima. Em seguida, o homem 
deferiu uma cabeçada que 
acertou de raspão o rosto do 
comerciante.

Antes de ir embora o 
agressor ainda discutiu com 
o sobrinho do açougueiro e 
ao entrar em seu carro fez 
menção de portar uma arma 
em sua cintura.

Em novembro, o acusado 
ligou no telefone da casa de 

carne e foi atendido pela filha 
da vítima, momento em que 
perguntou se ela gostava do 
pai, pois iria vê-lo morto.

O caso será investigado 
pelo 3º Distrito Policial que 
recebeu um boletim de ocor-
rência com natureza de lesão 
corporal, ameaça e injúria.

(Colaborou – Bruna 
MARQUES) 

Da REDAÇÃO 
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Rio Preto, campeã estadual em 
ações para a retomada da economia 

São José do Rio Preto 
conquistou o 1º lugar no 
prêmio ‘Relatório ODS – 
2021’ do Observatório 

do Futuro, do Tribunal de Contas do 
Estado, que este ano foi dedicado a 
projetos voltados à superação da crise 
provocada pela covid-19. 

O TCE avaliou as iniciativas adota-
das pelos municípios para estimular a 
recuperação econômica e que sejam 
vinculadas aos 17 Objetivos de Desen-
volvimento Sustentável (ODS) da Or-
ganização das Nações Unidas (ONU). 

Há um ano, Rio Preto foi a primeira 
cidade do Estado a criar um Comitê de 
Retomada da Economia, que reúne 
17 instituições da sociedade civil e do 
poder público, para debater e propor 
ações para incentivar o comércio, a 
indústria, a prestação de serviços e a 
geração de empregos.

39 medidas já implementadas.

-Ampliação de linhas de financia-
mento especiais para micro e peque-
nos empresários.

-R$ 5 milhões liberados pelo Banco 
do Povo

-R$ 2,65 milhões liberados na Sala 
de Crédito da Acirp

-R$ 51 milhões do Programa de 
Parcelamento Incentivado (PPI)

-Novos cursos de orientação e 
qualificação profissional

-Parque Tecnológico avança: são 
44 empresas e 1.200 empregos 
diretos

-Implantação do Sistema Cidade 
Inteligente

-Marco Legal das Startups
-Ações de desburocratização
-Mais de mil empresas atendidas

O prêmio estadual é o reconheci-
mento público pelo trabalho pioneiro 
feito para impulsionar a economia e 
o emprego.

Rio Preto mostra o caminho da 
retomada.

Da REPORTAGEM
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OPORTUNIDADE
Instituto Federal de Rio 

Preto inscreve profissionais 
da Educação para 100 vagas 

O Instituto Federal de 
São Paulo (IFSP) – campus 
Rio Preto, em parceria com 
a Secretaria Municipal de 
Educação, lançou na última 
sexta-feira, dia 3, edital de 
cursos técnicos para funcio-
nários da Educação. No total, 
serão 100 vagas ofertadas 
pelo campus de Rio Preto.

As inscrições podem ser 
feitas até o dia 12 de janei-
ro, com as vagas destinadas 
exclusivamente a funcionários 
dos sistemas públicos de 
ensino em áreas compatíveis 
com as atividades: Gestão 

Escolar; Alimentação Escolar; 
Multimeios Didáticos e Infra-
estrutura Escolar.

Para participar é preciso 
ter concluído o Ensino Médio 
e estar em efetivo exercício 
em funções administrativas 
nas escolas das redes fede-
ral, estadual ou municipal. 
Para esta modalidade, há 
previsão de encontros pre-
senciais.

A seleção dos candidatos 
será feita por sorteio eletrôni-
co no dia 17 de janeiro.

Todas as informações so-
bre a seleção estão disponí-
veis no edital, que pode ser 
acessado no Portal DHoje.

Da REDAÇÃO 

Divulgação

Prefeitura de Rio Preto investe R$ 3 mi 
em geração de emprego e renda

Em evento realizado na tar-
de desta segunda-feira (6), o 
prefeito Edinho Araújo assinou 
termos de cooperação com 
associações e cooperativas 
que totalizam investimento de 
mais de R$ 3 milhões, a serem 
disponibilizados em parcelas 
mensais ao longo de 2022.

As parcerias entre o poder 
público, por meio da Secreta-
ria Municipal do Trabalho e do 
Emprego, e organizações da 
sociedade civil tem o objetivo 
de fomentar a empregabili-
dade, o acesso ao primeiro 
emprego, a geração de renda 
e o empreendedorismo.

“Mesmo com os impactos 
gerados pela pandemia, São 

José do Rio Preto registra sal-
do positivo de mais de 7 mil 
contratações em 2021. Vamos 
continuar trabalhando para que 
as pessoas em nossa cidade 
e região continuem podendo 
se desenvolver e progredir”, 
declarou o prefeito.

Acompanhado pela secretá-
ria do Trabalho e do Emprego, 
Adriana Romano, o chefe do 
executivo recebeu em seu gabi-
nete presidentes, vice-presiden-
tes e outros representantes das 
seis entidades beneficiadas: 
Ares – Associação Riopretense 
de Educação e Saúde, Arprom 
– Associação Riopretense de 
Promoção do Menor, Coopão – 
Cooperativa de Trabalho de Pro-
dução em Panificação e afins, 
Cooperlagos – Cooperativa de 
Trabalho e Coleta Seletiva de 
São José Do Rio Preto, Coope-
ve – Cooperativa de Trabalho 
na Produção de Vestuário de 
São José do Rio Preto e Fulbe-
as – Fundação Libero Badaró 
de Ensino, Assistência Social 
e Cultura.

“A parceria entre a Prefeitura 
e essas organizações vêm de 
longa data por conta da quali-
dade das atividades desenvol-
vidas por cada uma delas. São 
serviços relevantes que, através 
da qualificação, capacitação 
profissional e geração de renda 
refletem na vida de cada pessoa 
atendida pelas instituições e da 
comunidade em geral”, comen-
ta Romano.

Em funcionamento há 54 
anos e, ao longo dele, tendo di-
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INVESTIMENTOS

recionado mais 30 mil jovens de 
camadas populares para ingres-
so no mercado de trabalho, a 
Arprom reconhece como funda-
mental o investimento realizado 
pela Prefeitura. “Provavelmente 
se não existisse esse apoio e 
investimento na associação não 
teríamos condições de seguir 
com esse trabalho de grande 
importância social”, desta o 
presidente da associação, Wal-

Provavelmente 
se não existisse 

esse apoio e 
investimento na 
associação não 

teríamos condições 
de seguir com esse 
trabalho de grande 
importância social

“

”

demar Brentan.
“Oitenta por cento dos nos-

sos cooperados são mulheres 
que sustentam suas famílias. 
Ou seja, o apoio na manuten-
ção da cooperativa afeta dire-
tamente centenas de pessoas, 
que estão desenvolvendo um 
importante trabalho socioam-
biental”, comenta a presidente 
da Cooperlagos, Helena Maria 
Carvalho.

Divulgação

Prefeito Edinho Araújo durante assinatura de repasses 
financeiros
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Uma viagem 
de 2 mil km 

por uma vida

MÉDICAS DO HB

Duas médicas do Hospital 
de Base  de Rio Preto per-
correram mais de 2 mil km 
para realizar a captação de 
um fígado para transplante 
neste domingo (5). Com a 
ajuda de um avião da FAB 
(Força Aérea Brasileira), as 
médicas e mais oito tripu-
lantes, viajaram de Rio Preto/
SP até o munícipio de Ana-
nindeua (PA). Ao todo foram 
17 horas para a realização 
do procedimento entre voo 
(ida e volta), captação e 
transplante.

De acordo com o chefe 
do Serviço de Transplante 
de Fígado do HB, Renato 
Silva, foram doados os rins, 

captados pela equipe médi-
ca do Hospital Metropolitano 
de Urgência e Emergência, 
de Ananindeua, e encami-
nhados para Belém (PA); 
e o fígado que foi captado 
pelas médicas do HB e en-
caminhado para São José do 
Rio Preto.

Essa foi a primeira vez 
que a equipe responsável 
pelo procedimento foi for-
mada apenas por mulheres. 
Segundo a cirurgiã do apa-
relho digestivo e transplante 
de fígado, Allana Fortunato, 
uma das profissionais res-
ponsáveis pela captação do 
órgão, a oferta foi anunciada 
pela Central Nacional de 
Transplantes na madrugada 
de sábado (4).

“Saímos daqui de Rio 
Preto na manhã de domin-
go. Foram quatro horas de 
viagem até Ananindeua, no 
Pará. Realizamos os proce-
dimentos para captação e 
preparação do órgão para 
transporte. Chegamos de 
volta, em Rio Preto, na noite 

Vinicius LIMA
redacao@dhoje.com.br

de domingo, por volta das 
23h50. Ao chegar no HB, 
foram mais seis horas de 
procedimento para a realiza-
ção do transplante”, explicou 
médica.

Participou também do 
procedimento médica Paula 
Marques, cirurgiã do apare-
lho digestivo e residente do 
transplante de fígado. Até 
às 16h desta segunda-feira 
(6) o paciente que recebeu 
o órgão no Hospital de Base 
estava internado na UTI (Uni-
dade de Terapia Intensiva).

Segundos um levanta-
mento realizado pela Organi-
zação de Procura de Órgãos 
(OPO) do HB, até 30 de 
novembro deste ano, o HB 
realizou 32 transplantes de 
fígado. O hospital é referên-
cia nacional em transplantes 
de órgãos e tecidos, tendo 
realizado cerca de 4.500 
procedimentos desde o iní-
cio de suas atividades, em 
1990.

De acordo com João Fer-
nando Picollo, coordenador 

da Organização de Procura 
de Órgãos (OPO) do HB, 
é importante que a pes-
soa manifeste à família seu 
desejo de ser um doador, 
pois somente os familiares 
podem dar essa autorização.

“Muitos pacientes não 
têm outra opção de vida a 
não ser através do trans-
plante. É fundamental a 
conscientização da popula-
ção para que a gente possa 
dar vida para as pessoas”, 
destacou João.

AEDES PANDEMIA

Mirassol suspende 
vacinação e aguarda 

chegada de novas doses

A Prefeitura de Mirassol, 
por meio do Departamento 
Municipal de Saúde (DMS), 
informou nesta segunda-fei-
ra (6) que está no aguardo 
da chegada de mais doses 
do imunizante contra o Co-
vid-19. Segundo a previsão 
do DMS, a entrega deve 
ocorrer até a tarde desta 
quarta-feira (8). Com isso, 
está suspensa a vacinação 
no município.

“Houve uma reorgani-
zação na forma de transfe-
rência da vacina por parte 

do Ministério da Saúde e do 
Estado de São Paulo. Agora, 
as doses serão liberadas 
uma vez por semana. Acre-
ditamos que até quinta-feira 
(9) nosso atendimento seja 
reestabelecido”, explicou o 
diretor do DMS, Frank Hulder 
de Oliveira.

Segundo os dados do Vaci-
nômetro do Governo de São Pau-
lo, Mirassol já aplicou 104.900 
doses contra a Covid-19, sendo 
49.755 na primeira etapa, 
46.969 na segunda e 6.480 
na terceira. Além disso, 1.696 
pessoas foram imunizadas com 
dose única.

Da REPORTAGEM
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Dra Allana Fortunato ao 
lado da Dra Paula Mar-
ques após o procedimen-
to de captação do órgão

Muitos pacientes 
não têm outra 

opção de vida a 
não ser através 
do transplante. 
É fundamental a 
conscientização 

da população para 
que a gente possa 
dar vida para as 

pessoas

“

”

Saímos daqui de Rio Preto na manhã de 
domingo. Foram quatro horas de viagem 

até Ananindeua, no Pará. Realizamos 
os procedimentos para captação e 

preparação do órgão para transporte 

“

”

Rio Preto chega a 20.629 
casos de dengue no ano 

A Secretaria de Saúde di-
vulgou o boletim mensal da 
dengue no município com 224 
novos casos registrados, nú-
mero inferior aos 449 do último 
mês. Destes casos, seis foram 
confirmados no mês de novem-
bro, enquanto que os demais 
eram casos em investigação de 
meses anteriores.  Com isso, 
a cidade soma 20.629 casos 
no ano.

Segundo o boletim 341 
casos dos meses de outubro 

e novembro ainda seguem 
em investigação. Em 2021, 
10.548 casos suspeitos foram 
descartados. Rio Preto soma 
sete óbitos pela doença neste 
ano, sendo o último deles no 
mês de maio.

Os bairros com os maiores 
índices de casos são: Jardim 
Americano (1.635), São Fran-
cisco (1.573), Parque Indus-
trial (1.425), São Deocleciano 
(1.383) e Jaguaré (1.289). Já 
os bairros com menos casos 
são: Talhado (156), Cidadania 
(166), Gonzaga de Campos 

(196), Renascer (238) e Nova 
Esperança (256).

As recomendações da Saú-
de são para que a população 
continue com medidas preven-
tivas para não deixar água pa-
rada dentro de casa. Verifique 

se não  há acúmulo de água 
em ralos, vasos de planta e 
calhas. Outra recomendação é 
observar também a bandeja de 
degelo da geladeira, que pode 
virar um criadouro em potencial 
do Aedes Aegypti.

Vinicius LIMA

Brasil supera marca de 90% da 
população-alvo vacinada com a 1ª dose

A Campanha de Vacinação 
contra a covid-19 do Brasil ul-
trapassou a marca de 90% da 
população-alvo com a primeira 
dose da vacina. Com o avanço 
na imunização dos brasileiros 
contra a doença, nove estados 
já ultrapassaram essa marca. 
Entre os estados que mais 
aplicaram a primeira dose do 
imunizante estão Santa Cata-
rina, Roraima, Espírito Santo, 
Minas Gerais, Paraíba, Piauí, 

Paraná, Rio Grande do Sul e 
São Paulo.

Para o secretário-executivo 
do Ministério da Saúde, Rodrigo 
Cruz, isso se deve à política do 
governo em adquirir, logo no 
início, mais de 550 milhões 
de doses de vacina contra a 
covid-19. Dessas, mais de 378 
milhões já foram distribuídas e 
314 milhões foram aplicadas, 
graças a um forte programa de 
imunização.

“Nós temos um Programa 
Nacional de Imunizações (PNI), 

que é forte e realiza hoje uma 
das maiores campanhas de 
vacinação da história do Brasil. 
Se juntarmos os outros agentes 
imunizantes do Calendário de 
Vacinação brasileiro, ao todo, 
são quase 1 bilhão de doses 
de vacina. Isso só demonstra 
que o nosso Sistema Único de 
Saúde é forte, que foi capaz de 
implementar e colocar em práti-
ca uma campanha de vacinação 
tão importante e significativa”, 
disse.

De acordo com o ministério, 

“das mais de 314,1 milhões 
de doses de vacinas contra a 
covid-19 aplicadas, 159,5 mi-
lhões de brasileiros iniciaram o 
ciclo vacinal e 140,5 milhões 
completaram o esquema com 
a segunda dose ou dose única 
do imunizante. Com o envio de 
doses de reforço, 14,1 milhões 
de brasileiros já reforçaram a 
imunidade com a dose adicional 
ou de reforço. Para 2022, mais 
de 354 milhões de doses estão 
garantidas para dar continuidade 
à campanha no próximo ano”.

Agência BRASIL

IMUNIZAÇÃO

Divulgação

Ananindeua (PA)

Rio Preto (SP)

Viagem das médicas do 
HB durou 17 horas num 
trajeto de 2 mil km para 
buscar fígado que foi 
transplantado em 
rio-pretense
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EDITAIS DE PROCLAMAS
1º REGISTRO CIVIL DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO 

RIO PRETO
Rua Tiradentes nº 3355, Centro. 

Tel: (17)3214-5330

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

GUSTAVO DE CASTRO MORANDE e DÉBORA CHAME-
LETE. Ele, de nacionalidade brasileira, professor de infor-
mática, solteiro, nascido em São Paulo, SP, no dia 28 de 
maio de 1975, fi lho de CLOVIS MORANDE e de MARIZA 
VIRGINIA DE CASTRO MORANDE. Ela, de nacionalidade 
brasileira, psicóloga, solteira, nascida em São José do Rio 
Preto, SP, no dia 11 de setembro de 1979, fi lha de ANTONIO 
GERALDO CHAMELETE e de DORA NILCE GIANOTTI 
CHAMELETE. 

RODRIGO TRIMONT e KAREN DOGNANI. Ele, de naciona-
lidade brasileira, advogado, divorciado, nascido em Cerquei-
ra César, SP, no dia 06 de janeiro de 1978, fi lho de RUBENS 
TRIMONT e de MARIA CARMEN LIMA TRIMONT. Ela, de 
nacionalidade brasileira, advogada, solteira, nascida em 
Taguaí, SP, no dia 29 de setembro de 1993, fi lha de IRANÍ 
DOGNANI e de CELIA BENEDITA LOUVISON DOGNANI. 

THIAGO DEZANETTI PEREIRA e ANA CECÍLIA MOTA 
FERREIRA. Ele, de nacionalidade brasileira, engenheiro 
mecânico, solteiro, nascido em Patrocínio, MG, no dia 28 de 
julho de 1994, fi lho de SEBASTIÃO HUMBERTO PEREIRA 
e de SONIA APARECIDA DEZANETTI PEREIRA. Ela, de 
nacionalidade brasileira, médica, solteira, nascida em Goiâ-
nia, GO, no dia 18 de julho de 1994, fi lha de CARLOS LEITE 
FERREIRA e de MARIA DE LOURDES GOMES MOTA 
FERREIRA. 

ALCIDES FRANCISCO ORTIZ FILHO e SUZILEI GISLAINE 
ZAGATO. Ele, de nacionalidade brasileira, auxiliar de produ-
ção, divorciado, nascido em MIRANTE DO PARANAPANE-
MA, SP, no dia 04 de setembro de 1974, fi lho de ALCIDES 
FRANCISCO ORTIZ e de MARLENE CARVALHO ORTIZ. 
Ela, de nacionalidade brasileira, cerimonialista, divorciada, 
nascida em São José do Rio Preto, SP, no dia 12 de julho de 
1973, fi lha de JOSÉ ADOLFO ZAGATO e de CLAUDINA DE 

SOUZA ZAGATO. 

RICHARD FELIPE DA SILVA e NATALIA GOSSN FERRAZ 
PAROLARI. Ele, de nacionalidade brasileira, engenheiro de 
materiais, solteiro, nascido em Campinas, SP, no dia 21 de 
fevereiro de 1988, fi lho de SILVANO APARECIDO DA SILVA 
e de ELISABETE FELIPE DOS SANTOS SILVA. Ela, de na-
cionalidade brasileira, engenheira mecânica, solteira, nascida 
em São José do Rio Preto, SP, no dia 07 de agosto de 1987, 
fi lha de JOÃO BAPTISTA FERRAZ PAROLARI e de DINA 
MARIA GOSSN PAROLARI. 
 
Assim, lavra-se o presente edital de proclamas para que seja 
afi xado neste 1º Registro Civil em lugar de costume e publi-
cado pela imprensa local.  
Se alguém souber de impedimento, oponha-o na forma da 
lei.
São José do Rio Preto, 06 de dezembro de 2021.
David Yamaji Valença, Ofi cial.

Editais de
PROCLAMAS

SUB-20

MIRASSOL NA SEMIFINAL DO PAULISTÃO

O Mirassol elimi-
nou o Desportivo 
Brasil no Maião 
neste domingo 

(5) pelas quartas de final 
do Campeonato Paulista 
Sub-20. Mesmo sofrendo 
uma derrota por um a zero, 
o Leão avançou pela vanta-
gem conquistada no jogo de 
ida quando venceu por dois 
a zero.

O gol da vitória dos visi-
tantes saiu aos 20 minutos 
do primeiro tempo. A ataque 
do Desportivo Brasil pres-
sionou a defesa do Mirassol 
e conseguiu roubar a bola. 
Com isso, Marcelo Santos 
acabou ficando na cara do 
gol para marcar. O Leão 
chegou a ficar com um a 
menos na etapa final com a 
expulsão de Guilherme, mas 

conseguiu segurar a pressão 
para se classificar.

Na semifinal o Mirassol 
vai encarar o Audax Osasco, 
que eliminou o Corinthians. 
O primeiro jogo será em 
Osasco no domingo (12) e 
a volta em Mirassol na quar-
ta-feira (15). O outro duelo 
para definir os finalistas será 
entre Ferroviária e Palmeiras. 
O time de Araraquara elimi-
nou o Guarani nas quartas, 
enquanto o Verdão passou 
pelo Santos.

Vinicius LIMA   
redacao@dhoje.com.br

Marcos FREITAS

Mirassol enfrenta 
Desportivo Brasil nas 
quartas de final do 
Paulista Sub-20 

CAMPEÃO MIRASSOL
Equipe de ciclismo 

garante boas 
colocações em Dracena

A equipe de ciclismo 
de Mirassol garantiu 
boas colocações na 

final da Copa ABD 2021, no 
último final de semana, em 
Dracena. Destaque para o ci-
clista Rafael Femini que ficou 
em 10º lugar na categoria 
elite.

Afonso de Jesus foi 4º co-

locado na categoria 50 a 54 
anos, enquanto que Willian 
Vedelago e Christian Santana 
ficaram em 6º lugar, respec-
tivamente, na categoria 25 a 
29 anos e na 45 a 49 anos. 
O mirassolense Rodrigo Femini 
foi 7º na 40 a 44 anos.

O ciclismo conta com o 
apoio da Prefeitura de Miras-
sol, por meio do Departamento 
Municipal de Esportes e Lazer.

Da REDAÇÃO

Divulgação

Rio-pretense conquista ouro 
no Pan-Americano Júnior 

O Time Brasil foi o cam-
peão dos Jogos Pan-
-Americanos Júnior 

de Cali 2021, na Colômbia. 
Ao todo foram 164 medalhas 
conquistadas na competição, 
sendo 59 de ouro, 49 de prata 
e 55 de bronze. Dentre as me-
dalhas de ouro está a do atleta 
rio-pretense Alencar Chagas.

O competidor de 22 anos 
venceu a disputa no lança-
mento de martelo. Ele ficou 
entre os melhores durante toda 
a prova e garantiu o ouro na 
quarta tentativa, quando arre-
messou o martelo a 69m78, 
marca que não foi superada 
pelos demais atletas. Com 
isso, Chagas garantiu uma vaga 
no Pan-Americano adulto em 
2023 em Santiago, no Chile. 
O cubano Ronald Mencia foi o 
vice-campeão, com 67m23, 
seguido pelo mexicano Aldo 
Zavala, que completou o pódio 
com 65m08.

Natural de Rio Preto, Alen-

car mora atualmente nos Esta-
dos Unidos. Ele cursa Cognitive 
Science (ciências cognitivas) 
na University of Georgia. “É um 
curso que não tem no Brasil e 
é relativamente novo também 
nos Estados Unidos. Ele traba-
lha com áreas diferentes como 
filosofia, psicologia e inteligência 
artificial, que é a área que eu 
quero me especializar”, afirmou.

Ele contou que não houve 
uma preparação específica para 
o Pan e que se preparou para 
as competições nos Estados 
Unidos. Por ser bolsista, ele 
representa a universidade em 
torneios.  A pandemia também 
causou transtornos, já que por 
um tempo ele não conseguiu 
realizar os seus treinos.

“Como eu estudo e treino 
nos Estados Unidos, a gente 
tem como prioridade as com-
petições da universidade, no 
qual a temporada começa em 
janeiro. O Pan-Americano aca-
bou uma prévia de como pode 
ser os meus resultados aqui 

Vinicius LIMA

nos Estados Unidos. Estava sim 
treinando a todo vapor, mas não 
com o foco no Pan-Americano”, 
afirmou.

Chagas também falou sobre 
a sensação de ter conquistado 
o ouro. “Fiquei muito feliz com o 
título nesta primeira edição dos 
Jogos Pan-Americanos Júnior, o 
que é histórico. Por outro lado 
não gostei da minha perfor-
mance em si, então eu gostaria 
muito de tentar melhorar o 
meu resultado pessoal. Atinge 
o recorde brasileiro sub-23 em 

2019 e eu queria quebrar mais 
esse recorde, já que é meu últi-
mo ano na categoria”, afirmou.

Sobre objetivos para o fu-
turo, a principal meta é tentar 
chegar nos Jogos Olímpicos. 
“Sempre temos o foco de ten-
tar alcançar as Olimpíadas, 
mas até lá temos várias outras 
competições importantes como 
o Mundial, o Pan-Americano e 
claro as competições oficiais 
aqui nos EUA para melhorar 
minha classificação no ranking 
mundial”, afirmou.

Divulgação
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CERTIDÃO DE URGÊNCIA ESPECIAL Nº 28/2021 

(52ª Sessão Ordinária –  07/12/2021) 
       Certificamos, em cumprimento às Resoluções 715/91, 802 e 810/94, 826 e 
835/95, 851/96 e 1027/05, e as demais determinações do Regimento 
Interno/Câmara, que foI protocolizado o requerimento de Urgência Especial 
descrito na sequência abaixo, para deliberação da propositura a que se refere em 
1 e 2ª discussão e votação – legalidade/mérito - na 52ª Sessão Ordinária, a 
realizar-se no dia 07/12/2021. 

Item/Reqtos.              Proponente                 Projeto – Nº -               

Autoria-Assunto  

 
01 – 2039/21    17(dezessete)Ver   Projeto de Lei  Complem. nº 35/21, DO 
EXECUTIVO, dispõe sobre alterações na Lei Complementar nº 202, de 3 de 
março de 2005, alterada pela Lei Complementar nº 281, de 13 de abril de 2009 e 
dá outras providências. (QUÓRUM: MAIORIA ABSOLUTA). 

Diretoria Legislativa 
03 de dezembro de 2021  

 
MARCOS CARDOSO DA SILVA 

Diretor Legislativo 
 

 

 

53ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 
07 DE DEZEMBRO DE 2021 – TERÇA-FEIRA – 14:00 HORAS 

ORDEM DO DIA 
 

VETO: 
01 - Veto Total nº 51/21,  ao autógrafo nº 15.465/21, originado do Projeto de Lei nº 
066/21, de autoria do Ver. Júlio Donizete, que dispõe sobre a proibição da cobrança 
da taxa de religação de água no Município de São José do Rio Preto, e dá outras 
providências. (QUÓRUM: MAIORIA ABSOLUTA)  
 
PROJETOS DE LEI COMPLEMENTAR 
02 - 34/21 –VERª KARINA CAROLINE – 2ª DIS./VOT 
Insere o parágrafo único no art. 216 e altera o art. 336, ambos da Lei Complementar 
Municipal nº 649, de 5 de janeiro de 2021, que institui o Código de Obras e 
Edificações no Município de São José do Rio Preto e dá outras providências.  
 
03 – 13/21 – VER. JORGE MENEZES – 1ª DISC/VOT 
Acrescenta o Parágrafo Único ao artigo 110 da Lei Complementar nº 649, de 05 de 
janeiro de 2021, prevendo a instalação de hidrômetro individual nos condomínios  
para novas edificações. (QUÓRUM MAIORIA ABSOLUTA)  
 
PROJETOS DE LEI 
04 - 242/21 – VER. JÚLIO DONIZETE – 2ª DISC./VOT (COM EMENDA) 
Dispõe sobre a obrigatoriedade de o Poder Executivo contratar apólice de seguro 
contra furto de veículos automotores, para ressarcimento de munícipes usuários do 
sistema rotativo de estacionamento "Área Azul", que tiverem seu bem furtado ou 
danificado durante sua utilização. (QUÓRUM: MAIORIA SIMPLES)  
 
05 – 295/21 – VER. ROBSON RICCI – 2ª DISC./VOT 
Cria a Doação Solidária da Saúde, que possibilita ao contribuinte, no pagamento de 
dívidas municipais, da Administração Direta e Indireta, que doe a diferença entre o 
valor da conta até a próxima unidade de real, ao Fundo Municipal da Saúde. 
(QUÓRUM: MAIORIA  SIMPLES)  
 
06 - 05/20 – VER. FÁBIO MARCONDES (SUBSCRITO P/ VER. ROSSINI ) – 
1ª DISC./VOT  
Isenta os profissionais da rede de ensino do Município da obrigação de Área Azul 
nas imediações das unidades em que estão lotados durante os períodos de 

desempenho de suas funções. (QUÓRUM: MAIORIA SIMPLES) (VOTAR 
PARECER DA COMISSÃO DE JUSTIÇA)  
 
07 – 185/21 – VER. PROF.DR. ELSO DRIGO FILHO – 1ª DISC./VOT 
Institui-se no Calendário Oficial do Município de São José do Rio Preto a “Semana 
da Diversidade LGBTQIA+”, que será realizada anualmente na semana que 
compreender o dia 28 de junho. (QUÓRUM: MAIORIA SIMPLES)  
 
08 – 406/21 – VER. ROSSINI DINIZ – 1ª DISC./VOT 
Retifica o artigo 1° da Lei n° 13.866, de 09 de agosto de 2021. (QUÓRUM: DOIS 
TERÇOS).  
 
III – EXPLICAÇÃO PESSOAL                                                                                                    

 
IV – VOTAÇÃO SECRETA 

Ver. PEDRO ROBERTO GOMES 
        Presidente da Câmara – 
03/12/2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

52ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 
07 DE DEZEMBRO DE 2021 – TERÇA-FEIRA – 09:00 HORAS 

ORDEM DO DIA 
VETOS: 
01 - Veto Parcial Nº 05/2021, ao autógrafo nº 15.167/20, originado do Projeto de 
Lei Complementar nº 42/20, de autoria do Executivo, que institui Código que 
contém as Posturas Municipais e medidas do poder de polícia administrativa a cargo 
do Município. (QUÓRUM: MAIORIA ABSOLUTA)  
 
02 – Veto total nº 49/2021, ao autógrafo nº 15.445/2021, originado do Projeto de 
Lei Complementar nº 17/21, do Ver. Bruno Moura que altera a redação do artigo 55 
da Lei Complementar nº 650 de Janeiro de 2021, que dispõe sobre posturas 
municipais e medidas do poder de polícia administrativa a cargo do Município. 
(QUÓRUM: MAIORIA ABSOLUTA)  
 
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR 
03 -34/21 – VER. KARINA CAROLINE – 1ª DIS./VOT 
Insere o parágrafo único no art. 216 e altera o art. 336, ambos da Lei Complementar 
Municipal nº 649, de 5 de janeiro de 2021, que institui o Código de Obras e 
Edificações no Município de São José do Rio Preto e dá outras providências. 
(MAIORIA ABSOLUTA) 
 
PROJETOS DE LEI 
04 – 359/21 – DO EXECUTIVO – 2ª DISC./VOT 
Dispõe sobre a outorga de uso, sob forma de concessão administrativa, de imóvel 
público municipal, em favor da Cáritas Diocesana de São José do Rio Preto – 
Paróquia Nossa Senhora do Brasil. (QUÓRUM: DOIS TERÇOS).  
 
05 – 403/21 – DO EXECUTIVO – 2ª DISC./VOT 
Altera a ementa e o artigo 1º das Leis nos 13.301/2019, 13.304/2019, 13.355/2019, 
13.359/2019 e 13.362/2019. (QUÓRUM: DOIS TERÇOS).  
 
06 – 404/21 – DO EXECUTIVO – 2ª DISC./VOT 
Altera a ementa e o artigo 1º das Leis nos 13.446/2020, 13.447/2020, 13.475/2020, 
13.477/2020, 13.501/2020, 13.507/2020, 13.508/2020, 13.838/2021, 13.878/2021, 
13.926/2021, 13.930/2021 e 13.931/2021. (QUÓRUM: DOIS TERÇOS).  
 
07 – 409/21 – DO EXECUTIVO – 1ª DISC./VOT 

Altera a ementa e o artigo 1º da Lei º 14.003/21,de denominação de via pública. 
(QUÓRUM: DOIS TERÇOS).  
 
08 – 177/21 – VER.ª CLÁUDIA DE GIULI – 2ª DISC./VOT 
Dispõe sobre a obrigação do proprietário ou responsável de animal que sofrer 
abandono, maus-tratos ou acidente em razão da ausência de uso de coleira, em 
custear todas as despesas prescritas pelo Médico Veterinário até a sua plena 
recuperação. (QUÓRUM: MAIORIA SIMPLES)  
 
09 – 303/21 – VER. ANDERSON BRANCO – 1ª DISC./VOT 
Declara de utilidade pública a Rede de Apoio e Assistência Social Família de Deus. 
(QUÓRUM: MAIORIA  SIMPLES) 
 
III – EXPLICAÇÃO PESSOAL                                                                                          

Ver. PEDRO ROBERTO GOMES 
        Presidente da Câmara – 
03/12/2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

52ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 
07 DE DEZEMBRO DE 2021 – TERÇA-FEIRA – 09:00 HORAS 

ORDEM DO DIA 
VETOS: 
01 - Veto Parcial Nº 05/2021, ao autógrafo nº 15.167/20, originado do Projeto de 
Lei Complementar nº 42/20, de autoria do Executivo, que institui Código que 
contém as Posturas Municipais e medidas do poder de polícia administrativa a cargo 
do Município. (QUÓRUM: MAIORIA ABSOLUTA)  
 
02 – Veto total nº 49/2021, ao autógrafo nº 15.445/2021, originado do Projeto de 
Lei Complementar nº 17/21, do Ver. Bruno Moura que altera a redação do artigo 55 
da Lei Complementar nº 650 de Janeiro de 2021, que dispõe sobre posturas 
municipais e medidas do poder de polícia administrativa a cargo do Município. 
(QUÓRUM: MAIORIA ABSOLUTA)  
 
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR 
03 -34/21 – VER. KARINA CAROLINE – 1ª DIS./VOT 
Insere o parágrafo único no art. 216 e altera o art. 336, ambos da Lei Complementar 
Municipal nº 649, de 5 de janeiro de 2021, que institui o Código de Obras e 
Edificações no Município de São José do Rio Preto e dá outras providências. 
(MAIORIA ABSOLUTA) 
 
PROJETOS DE LEI 
04 – 359/21 – DO EXECUTIVO – 2ª DISC./VOT 
Dispõe sobre a outorga de uso, sob forma de concessão administrativa, de imóvel 
público municipal, em favor da Cáritas Diocesana de São José do Rio Preto – 
Paróquia Nossa Senhora do Brasil. (QUÓRUM: DOIS TERÇOS).  
 
05 – 403/21 – DO EXECUTIVO – 2ª DISC./VOT 
Altera a ementa e o artigo 1º das Leis nos 13.301/2019, 13.304/2019, 13.355/2019, 
13.359/2019 e 13.362/2019. (QUÓRUM: DOIS TERÇOS).  
 
06 – 404/21 – DO EXECUTIVO – 2ª DISC./VOT 
Altera a ementa e o artigo 1º das Leis nos 13.446/2020, 13.447/2020, 13.475/2020, 
13.477/2020, 13.501/2020, 13.507/2020, 13.508/2020, 13.838/2021, 13.878/2021, 
13.926/2021, 13.930/2021 e 13.931/2021. (QUÓRUM: DOIS TERÇOS).  
 
07 – 409/21 – DO EXECUTIVO – 1ª DISC./VOT 

Eduardo Consentino, Leiloeiro Oficial, matrícula JUCESP nº 616, devidamente autorizado pelo Credor Fiduciário 
RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIÁRIA 363 – SPE LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 15.567.104/0001-50, faz saber 
que, nos termos do artigo 27 da Lei 9.514 de 20 de novembro de 1997 e regulamentação complementar do Sistema de 
Financiamento Imobiliário, que institui alienação fiduciária de bem imóvel, fará realizar: Primeiro Leilão: dia 16 de 
Dezembro de 2021 às 10:40 horas. Segundo Leilão: dia 20 de Dezembro de 2021 às 10:40 horas. Local do Leilão: 
Avenida Fagundes Filho, 145 – conj. 22 – Vila Monte Alegre – São Paulo/SP. As demais condições de venda constarão no 
catálogo que será distribuído no leilão ou pela internet. Descrição do Imóvel: O lote nº 01, da quadra M, situado no 
loteamento denominado “JARDIM DOS BURITIS”, situado nesta cidade e comarca de São José do Rio Preto/SP, com as 
seguintes medidas e confrontações: Pela frente mede 6,33m e divide-se com a Rua Projetada B; 13,33m em curva na 
confluência da Rua Projetada B com a Rua Projetada 10; do lado direito de quem da Rua Projetada B olha para o imóvel 
mede 9,51m e divide-se com a Rua Projetada 10; do lado esquerdo mede 19,02m e divide-se com o lote 02; e finalmente 
nos fundos mede 14,50m e divide-se com parte do lote 27; encerrando uma área superficial total de 252,56 m². Matrícula 
nº 150.044 do 1º Oficial de Registro de Imóveis de São José do Rio Preto/SP. Valor de Venda do Imóvel acima descrito: 
1º Leilão R$ 125.997,41. Valor de Venda do Imóvel acima descrito: 2º Leilão R$ 256.789,36. Caso não haja licitantes ou 
não seja atingida a oferta mínima prevista, o bem será vendido em 2º Leilão Extrajudicial, no dia 20 de Dezembro de 2021, 
às 10:40 horas, no mesmo local, pelo maior lance ofertado (§ 2º do Art. 27), desde que igual ou superior ao valor da dívida, 
das despesas, dos prêmios de seguro, dos encargos legais, inclusive tributos, das contribuições condominiais e honorários 
advocatícios.  Para a participação online o Arrematante deverá se habilitar no site www.biasileiloes.com.br , até uma hora 
antes do leilão. Obs: Eventuais débitos de IPTU, condomínio, custas do leilão e quaisquer outros débitos que o imóvel 
possuir, estes serão por conta exclusiva do arrematante. O pagamento, em qualquer dos leilões, será à vista e em favor 
da Credora Fiduciária, no valor integral do lance vencedor. Não será aceito pagamento mediante cheque. Correrão por conta 
do comprador todas as despesas relativas à aquisição do imóvel no leilão, como: pagamento de 5% (cinco por cento) a 
título de comissão do Leiloeiro sobre o valor de arrematação e no ato da arrematação, Escritura Pública, Imposto de 
Transmissão, Foro, débitos de luz e água, débitos de IPTU, taxas, alvarás, certidões, emolumentos cartorários, registros, 
averbações, etc. A escritura pública caso seja necessária será realizada em até 90 (noventa) dias. O imóvel objeto do leilão 
será alienado em caráter “Ad Corpus” e no estado em que se encontra inclusive no tocante a eventuais ações, ocupantes, 
locatários e posseiros. A vendedora não se responsabiliza por quaisquer irregularidades que porventura possam existir, seja 
por divergência de áreas, mudança no compartimento interno, averbação de benfeitoria, estado de conservação, localização, 
situação fiscal e ocupação do imóvel arrematado. Caso necessite de regularização da área construída, esta será por conta do 
arrematante. Conforme alteração da Lei 9514/97, artigo 27, pela lei 13.465/17 § 2-B, fica assegurado ao devedor fiduciante 
o direito de preferência para adquirir o imóvel por preço correspondente ao valor da dívida acrescido de 5% (cinco por 
cento) de comissão do leiloeiro, conforme esse edital. A vendedora não se responsabiliza por eventuais questionamentos 
que possam ser feitos judicialmente pelo(a) anterior proprietário(a). Na hipótese do imóvel arrematado estar ocupado ou 
locado, o arrematante assume total responsabilidade no tocante à sua desocupação, assim como suas respectivas 
despesas. O arrematante também exime a vendedora de quaisquer responsabilidades por eventuais ações judiciais 
impetradas pelos proprietários anteriores ou terceiros, com referência ao imóvel e ao procedimento ora realizado, bem 
como de danos morais, materiais, lucros cessantes, etc.

Mais informações: (11) 4083-2575/www.biasileiloes.com.br 

  EDITAL ÚNICO DE LEILÃO | PRESENCIAL E ON-LINE
1º Leilão: dia 16/12/2021 às 10h40 2º Leilão: dia 20/12/2021 às 10h40

, Leiloeiro Oficial, matrícula JUCESP nº 616, devidamente autorizado pelo Credor Fiduciário 

GOVERNO DE MONTE APRAZÍVEL-SP
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL: 76/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 109/2021
REGISTRO DE PREÇOS: 57/2021
OBJETO: Aquisição de massa asfáltica tipo CBUQ (Concre-
to Betuminoso Usinado à Quente) frio e quente e emulsão 
asfáltica para manutenção das vias.
Data da realização da Sessão Pública: 22/12/2021
Horário: 09h30min.
Local da Abertura dos envelopes: Prefeitura de Monte Apra-
zível - Setor Municipal de Licitação, localizado na Praça São 
João, 117, Centro.
O edital na integra deverá ser acessado através do site www.
monteaprazivel.sp.gov.br
Fundamentação legal: Leis Federais 10.520/02 e 8.666/93.
Monte Aprazível, 06 de dezembro de 2021.
Marcio Luiz Miguel – Prefeito Municipal
Diego Santos Rossini – Pregoeiro Ofi cial

EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO DO 
CONTRATO ADM. 82/2019

TOMADA DE PREÇO Nº 11/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 107/2019
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MONTE APRAZÍVEL
CONTRATADA: DIATELLI CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA 
LTDA ME
CNPJ sob nº 17.141.313/0001-62
OBJETO O presente Termo Aditivo tem como objeto a pror-
rogação de vigência do contrato e  prazo de cronograma de 
obra da reforma e revitalização da Praça São João.
VIGÊNCIA: A vigência do contrato fi ca prorrogada pelo prazo 
de 12 meses, ou seja até 29/10/22 e o prazo de 60 dias para 
o encerramento da obra, com base no §2º do artigo 57 da 
Lei Federal nº 8.666/93 e demais alterações posteriores.
Monte Aprazível, 29 de outubro de 2021.
MARCIO LUIZ MIGUEL – Prefeito Municipal

Prefeitura do Município de Tanabi.

Pregão Presencial n° 41/2021. Objeto: Fornecimento de 
combustíveis destinados ao abastecimento de veículos e 
máquinas da Prefeitura do Município de Tanabi. Entrega de 
(envelopes, credenciamento proposta e abertura dos envelo-
pes e julgamento): 21 de dezembro de 2.021, as 09h30min. 
O edital poderá ser adquirido na Prefeitura do Município de 
Tanabi, sito à Rua Dr. Cunha Jr. nº 242 – Centro – TODOS 
OS DIAS ÚTEIS DAS 09H00 ÀS 15H00 ou pelo site: www.
tanabi.sp.gov.br. Tanabi, 06 de dezembro de 2021. João 
Paulo da Silveira – Pregoeiro; Norair Cassiano da Silveira – 
Prefeito.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIAÇU
AVISO DE LICITAÇÃO – TOMADA DE PREÇOS. A Prefeitura Municipal de Guapiaçu torna público aos 
interessados a realização de Tomada de Preços nº 006/2021, objeto do Processo nº 155/2021.TIPO: 
Menor preço global.OBJETO: Constitui objeto desta licitação a contratação de empresa por execução 
indireta, sob regime de empreitada por preço global para a obra de Ampliação da EMEF. Dr. Waldomiro 
Gallo, nas formas, quantidades e condições estipuladas no Termo de Referência em anexo a este Edital e 
seus anexos.DATA, HORÁRIO E LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA: 22 de dezembro de 2021, às 09:00 horas, na 
Prefeitura Municipal de Guapiaçu.EDITAL DISPONÍVEL: a partir de 07/dezembro/2021, das 08:30 horas às 
16:30 horas, no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Guapiaçu, sito na Avenida Abrahão José de 
Lima, nº 572, Centro, Guapiaçu – SP, Cep: 15.110-000, ou no sítio eletrônico www.guapiacu.sp.gov.br. DATA: 
06/dezembro/2021.PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO: Leandro Mariano da Silva.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIAÇU
AVISO DE REVOGAÇÃO - PREGÃO (PRESENCIAL). A Prefeitura Municipal de Guapiaçu torna públic. o 
aos interessados a revogação do Pregão Presencial nº 097/2021; objeto do Processo nº 151/2021, 
ata de registro n° 077/21.TIPO: Menor preço unitário.OBJETO: Contratação de empresa especializada 
para serviços de manutenção corretiva e preventiva dos equipamentos que compõem a Estação 
de Tratamento de Água e Esgoto de Guapiaçu e aquisição de peças, conforme as especificações e 
quantidades descritas no Termo de Referência.DATA: 06/12/2021PREGOEIRO: Leandro Mariano da Silva



A-9 Jornal
São José do Rio Preto, terça-feira
07 de dezembro de 2021

Prefeitura Municipal de
POTIRENDABA

Editais de
PROCLAMAS

Prefeitura Municipal de
BADY BASSITT

PROCEDIMENTO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE 
SOCIAL

Considerando o Art. 18 e 19 da Lei Federal no 13.019 de 31 
de julho de 2014;
Considerando o Art. 35 do Decreto Municipal no 2510 de 30 
de dezembro de 2016;
Fica aberto o Procedimento de Manifestação de Interesse 
Social, para que as organizações da sociedade civil, orga-
nizações sociais, movimentos sociais e cidadãos, possam 
apresentar ao Poder Público, proposta de interesse público 
que vise a modifi cação da realidade apresentada na suges-
tão.
O proponente que tiver interesse em apresentar projeto, 
deverá fazê-lo até as 12h00 do dia 23/12/2021, devidamente 
protocolado no Paço Municipal, Rua Camilo de Moraes, 475 
– Centro – Bady Bassitt, em envelope lacrado, contendo as 
informações de identifi cação do Proponente juntamente com 
os dizeres: MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL.
O modelo para realização do projeto básico simplifi cado, 
está disponível no site www.badybassitt.sp.gov.br
Bady Bassitt, 06 de dezembro de 2021
Luiz Antônio Tobardini
Prefeito Municipal

EXTRATO DE TERMO DE FOMENTO 

Termo de Fomento no: 10/2021

Concedente: PREFEITURA DE BADY BASSITT 

Proponente: ASSOCIAÇÃO ALMA AUTISTA
Valor: R$50.000,00

Objeto: repasse de recursos fi nanceiros do Ministério da Ci-
dadania, advindo de emenda parlamentar para estruturação 
da rede de serviços do SUAS

Data da assinatura: 27/11/2021

Data do término: 31/12/2021

LUIZ ANTÔNIO TOBARDINI
Prefeito Municipal 

 
 

PROCEDIMENTO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL 

 

 Considerando o Art. 18 e 19 da Lei Federal no 13.019 de 31 de 

julho de 2014; 

 Considerando o Art. 35 do Decreto Municipal no 2510 de 30 

de dezembro de 2016; 

 Fica aberto o Procedimento de Manifestação de Interesse 

Social, para que as organizações da sociedade civil, organizações 

sociais, movimentos sociais e cidadãos, possam apresentar ao Poder 

Público, proposta de interesse público que vise a modificação da 

realidade apresentada na sugestão. 

 O proponente que tiver interesse em apresentar projeto, 

deverá fazê-lo até as 12h00 do dia 23/12/2021, devidamente 

protocolado no Paço Municipal, Rua Camilo de Moraes, 475 – Centro 

– Bady Bassitt, em envelope lacrado, contendo as informações de 

identificação do Proponente juntamente com os dizeres: 

MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL. 

 

Bady Bassitt, 06 de dezembro de 2021 

 

 
 

 

Luiz Antônio Tobardini 
Prefeito Municipal 

 

 

 

 
MODELO PARA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA. 

 
Identificação do proponente 
 
Nome: 
CNPJ/CPF: Endereço: 
Complemento: Bairro: CEP: 
Telefone: (DDD) Telefone: (DDD) Telefone: (DDD) 
E-mail: Site: 
 
Área da proposta:  
( )Assistência Social 
( )Educação 
( )Cultura 
( )Esportes, Lazer e Recreação 
( )Saúde 
( )Direitos Humanos e Cidadania 
( )Políticas para Mulheres 
( )Políticas para pessoa com deficiência física ou com mobilidade 
reduzida 
( )Promoção de Igualdade Racial 
( )Meio-ambiente 

 
 

 
Qual é o interesse público envolvido? 
 
(Descrever o projeto e explicar o interesse público deste) 
 
Diagnóstico da realidade que se quer modificar, aprimorar ou 
desenvolver: 
 
(Fazer um breve relato do diagnóstico da realidade loca, bem como 
as proposições para mudança dessa realidade) 
 
Objetivos e Metas  
 
(metas e objetivos pretendidos com o objeto proposto) 
 
 
Indicação de viabilidade econômica  
 
(Descrever os custos e benefícios que projeto vai trazer.) 
 
 

Cronograma de realização da atividade 
(forma de execução da atividade e de cumprimento de metas a ela 

atreladas) 
Metas/Etap

as 
Especificaç

ão 
Unidad

e 
Quantida

de 
Valo
r R$ 

Dat
a 

iníci
o 

Data 
términ

o 

Meta 1       
Etapa 1       
Etapa 2       
...       
Meta 2       
Etapa 1       

 
 

Etapa 2...       
 
RECURSOS HUMANOS 

Quantidade Cargo 
Carga 
horária 

Remuneração 
INSS 
patronal 

Custo 
total 

         

      

         
         
 TOTAL:  

 
MATERIAIS E SERVIÇOS 

Especificação 

Descrição 
detalhada 

de cada 
item 

Unidade 
de 

medida 
Quantidade 

Valor 
Unitário 

Valor 
Total 

MATERIAL 

     
     
     
     
  Sub Total de 

Materiais 
 

SERVIÇOS 

     
     
     
     
     
     
  Sub Total de Serviços  

 Total Geral 
 

 
 

Observação: Junto deste documento poderão ser anexados 
quaisquer outros documentos pertinentes ao projeto proposto. 
 

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

PREGÃO  Nº: 115/2021   PROCESSO Nº: 181/2021
O MUNICIPIO DE POTIRENDABA torna público, para 
conhecimento de quantos possa interessar a abertura de 
procedimento licitatório, na modalidade PREGÃO PRESEN-
CIAL, para registro de preço, do tipo menor preço unitário.
OBJETO: aquisição de UNIFORMES ESCOLARES, para 
atender às necessidades da Coordenadoria Municipal da 
Educação.
ENTREGA DOS ENVELOPES: até às 14h00min do dia 20 
de dezembro de 2021.
Edital completo poderá ser retirado na Prefeitura Municipal 
ou pelo e-mail licitacao@potirendaba. sp.gov.br. Outras 
informações (17) 3827-9206.
Potirendaba/SP, 06 de dezembro de 2021 – Gislaine M. 
Franzotti – Prefeita Municipal
--------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
PREGÃO  Nº: 116/2021   PROCESSO Nº: 182/2021
O MUNICIPIO DE POTIRENDABA torna público, para 
conhecimento de quantos possa interessar a abertura de 
procedimento licitatório, na modalidade PREGÃO PRESEN-
CIAL, para registro de preço, do tipo menor preço unitário.
OBJETO: aquisição de MEDICAMENTOS E INSUMOS 
VETERINÁRIOS, para atenter as necessidades do Centro 
de Zoonoses, com entrega parcelada, pelo periodo de 12 
(doze) meses.
ENTREGA DOS ENVELOPES: até às 08h30min do dia 21 
de dezembro de 2021.
Edital completo poderá ser retirado na Prefeitura Municipal 
ou pelo e-mail licitacao@potirendaba. sp.gov.br. Outras 
informações (17) 3827-9206.
Potirendaba/SP, 06 de dezembro de 2021 – Gislaine M. 
Franzotti – Prefeita Municipal
--------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
PREGÃO  Nº: 117/2021   PROCESSO Nº: 184/2021
O MUNICIPIO DE POTIRENDABA torna público, para 
conhecimento de quantos possa interessar a abertura de 
procedimento licitatório, na modalidade PREGÃO PRESEN-
CIAL, para registro de preço, do tipo menor preço unitário.
OBJETO: aquisição de BATERIAS AUTOMOTIVAS, para 
serem utilizadas na frota municipal, com entrega parcelada, 

pelo periodo de 12 (doze) meses.
ENTREGA DOS ENVELOPES: até às 14h00min do dia 22 
de dezembro de 2021.
Edital completo poderá ser retirado na Prefeitura Municipal 
ou pelo e-mail licitacao@potirendaba. sp.gov.br. Outras infor-
mações (17) 3827-9206.
Potirendaba/SP, 06 de dezembro de 2021 – Gislaine M. 
Franzotti – Prefeita Municipal
---------------------------------------------------------------------------------
----------------------
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
PREGÃO  Nº: 103/2021   PROCESSO Nº: 164/2021
O MUNICIPIO DE POTIRENDABA torna público, para 
conhecimento de quantos possa interessar a abertura de 
procedimento licitatório, na modalidade PREGÃO PRESEN-
CIAL, para registro de preço,  do tipo menor preço unitário.
OBJETO: aquisição de MEDICAMENTOS MANIPULADOS, 
para atender as necessidades da Coordenadoria Munici-
pal de Saúde, com entrega parcelada, pelo periodo de 12 ( 
doze) meses.
ENTREGA DOS ENVELOPES: até às 08h30min do dia 23 
de dezembro de 2021.
Edital completo poderá ser retirado na Prefeitura Municipal 
ou pelo e-mail licitacao@potirendaba. sp.gov.br. Outras infor-
mações (17) 3827-9206.
Potirendaba/SP, 06 de dezembro de 2021 – Gislaine M. 
Franzotti – Prefeita Municipal

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

Renata Comunale Aleixo
Oficial

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

__________________________________________________________________________________
EDITAL DE PROCLAMAS

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

DIEGO GRECCHI BARRIONUEVO DE OLIVEIRA e MARIANI ROBERTA PONZANI. Ele, 
brasileiro, natural de Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, nascido aos vinte e dois (22) de julho de um mil 
novecentos e oitenta e oito (1988), com trinta  e três (33) anos de idade, encarregado de açougue, solteiro, filho de 
JOSÉ MARCOS BARRIONUEVO DE OLIVEIRA e de dona MARISILVIA BENTA GRECHI DE OLIVEIRA. 
Ela, brasileira, natural de Magda, Estado de São Paulo, nascida aos  dezesseis (16) de janeiro de um mil 
novecentos e oitenta e nove (1989), com trinta  e dois (32) anos de idade, do lar, divorciada, filha de SEBASTIÃO 
ROBERTO PONZANI e de dona LUZIA IZABEL TARDIOLLI PONZANI.

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, três (03) de dezembro de dois mil e vinte e um (2021).
Renata Comunale Aleixo
Oficial

EDITAIS DE PROCLAMAS – Silvio Augusto Pellegrini de 
Oliveira, Ofi cial do 3º Cartório de Registro Civil Pessoas Na-
turais de São José Rio Preto, SP, faz saber que pretendem 
casar, apresentando os documentos exigidos pelo art. 1525 
do Cód. Civil, os pretendentes:

1. JOÃO CARLOS MOREIRA PIRES e CRISTIANE 
DA SILVA FERREIRA, sendo ELE fi lho de JAIR MOREIRA 
PIRES e de IRENE BATISTA DE ALMEIDA PIRES e ELA 
fi lha de JOSÉ FERREIRA e de CLARICE MARIA DA SILVA 
FERREIRA;

2. LUIS GUSTAVO DE SOUZA CANOSSA e THATIA-
NE NATHÁLIA DOS SANTOS, sendo ELE fi lho de ROB-
SON WILSON CANOSSA TORRE e de EDNA DE SOUZA 
CANOSSA TORRE e ELA fi lha de LAERTE ELIAS DOS 
SANTOS e de ELIANE GUILHERMITTI DOS SANTOS;

3. JOÃO CARLOS JANUÁRIO e ROSENI GUEDES 
FRAZÃO MOURA, sendo ELE fi lho de OSCAR JANUÁRIO 
e de ODILA MARIA JANUÁRIO e ELA fi lha de JOSÉ FRA-
ZÃO FILHO e de JOSEFA GUEDES FRAZÃO;

4. ANDRÉ LUIS DOS SANTOS e JULIANE APARE-
CIDA MONTE, sendo ELE fi lho de ROZINALDO DE MELO 
DOS SANTOS e de MARIA VILANEIDE DA SILVA SANTOS 
e ELA fi lha de JOSÉ ALEXANDRE MONTE e de MARCIA 
APARECIDA DE OLIVEIRA MONTE;
; brasileiros, residentes neste 3º subdistrito. Se alguém sou-
ber de algum impedimento, oponha-o em Cartório (R. São 
Paulo, 2200 – Tel: 3202-9090). 04/12/2021.

EDITAIS DE PROCLAMAS – Silvio Augusto Pellegrini de 
Oliveira, Ofi cial do 3º Cartório de Registro Civil Pessoas Na-
turais de São José Rio Preto, SP, faz saber que pretendem 
casar, apresentando os documentos exigidos pelo art. 1525 
do Cód. Civil, os pretendentes:

1. GUSTAVO DE CASTRO MORANDE e DÉBORA 
CHAMELETE, sendo ELE fi lho de CLOVIS MORANDE e de 
MARIZA VIRGINIA DE CASTRO MORANDE e ELA residen-
te no 1º subdistrito, fi lha de ANTONIO GERALDO CHAME-
LETE e de DORA NILCE GIANOTTI CHAMELETE;

2. SAMUEL RAMOS CABALINI e BIANCA ALVES DE 
ALMEIDA, sendo ELE residente em Potirenbada, SP, fi lho 
de CLAUDIOMIRO CABALINI e de ELISANGELA RAMOS 
CABALINI e ELA fi lha de ORLANDO ALVES DE ALMEIDA e 
de JOICE MORIEL IGNACIO;
; brasileiros, residentes neste 3º subdistrito. Se alguém sou-
ber de algum impedimento, oponha-o em Cartório (R. São 
Paulo, 2200 – Tel: 3202-9090). 06/12/2021.



A-10 SOCIALSão José do Rio Preto, terça-feira
07 de dezembro de 2021 Jornal

bobtoledo@gmail.com

São José do Rio Preto, terça-feira
de 2021

Roberto
 Toledo

CIDINHA MUSSI, ao lado do 
eterno marido Ulisses, e dos 
familiares, comemorou idade 
nova no fi nal da semana, com 
comes e bebes no capricho.

MUITAS MENSAGENS e 
cumprimentos dos amigos e 
familiares, principalmente da 
esposa Denise Aguiar Barros 
Uehara, foram envidas para 
o médico pediatra Dr. Masaru 
Uehara, que comemorou os 
50 anos de sua formatura. Da 
coluna, parabéns!

ELMA ENEIDA  Bassan 
Mendes, jornalista, Junior Fa-
ria, empresário, Silvia Regina 
Hage Pachá, Mariana Sinho-
rini e Flávia Figueiredo, foram 
os aniversariante de ontem, 
recebendo os paparicos do 
amigos e familiares.

O EMPRESÁRIO Danilo 
Murad, que ganhou idade nova 
no último dia 03 de dezembro, 
e sua mãe Glória Murad, inau-
guraram em Rio Preto, o es-
paço Católico São Bento, loja, 
livraria e café (atrás da igreja 
Redentora), com a benção do 
Padre Jarbas Brandini Dutra.  

O MÉDICO DR. Miguel Ze-
rati Filho, ao lado de Valéria 
Cabrera e dos familiares, 
assumiu idade nova ontem. 
Aquele abraço!

 PARA COMEMORAR o 
Natal em grande estilo, o 
Papai Noel da Setpar vai de-
sembarcar no Quintal Food 
Park. O bom velhinho estará 
no local nos próximos dias 8 e 
15 de dezembro, das 20h15 às 
21h30. O Papai Noel receberá 
os convidados no intervalo da 
banda em um espaço instagra-
mável preparado pela Setpar 
para tirar foto e eternizar o 
momento, cumprindo todos 
os protocolos, inclusive com o 
uso da face shield.

Detalhes
não tão pequenos...

Bernardino de Campos, 3145
Telefone: 3232-4822

Riopreto Shopping Center 
Telefone: 3227-3211

Kiberamarp

Réveillon da Aldeia 
no AC
Os empresários e organizadores 
Fausto Machado e Marcus Lyra 
preparam uma noite divina 
e maravilhosa na virada do 
ano, evento em sua sétima 
edição o Réveillon da Aldeia, 
em clima open bar e open 
food, nos salões de festas do 
Automóvel Clube, com uma 
mega estrutura dividida em três 
palcos. A festa que é uma das 
maiores do gênero na região 
terá cardápio assinado pelo 
Buffet Dair de Faria (Fabinho 
Faria), camarote, pool de DJs, 
mix musical, formado por G Play, 
Aluê, Pente Redondo, Fernando 
Vinil, bandas e grande queina 
de fogos, tudo isso em torno de 
uma mega produção.

Tel. (17) 3233-4888

Fique Sabendo
Marcos Scaldelai, presidente 
do LIDE Noroeste Paulista, 
avisa que a Secretária de 
Desenvolvimento Econômico 
do Estado de São Paulo, 
Patrícia Ellen, participa nesta 
quarta-feira, dia 8, do LIDE 
LIVE Noroeste Paulista para 
abordar as “Prioridades e 
Investimentos para 2022 no 
Estado de São Paulo.” No 
evento on-line, exclusivo para 
filiados LIDE Noroeste Paulista, 
os participantes vão conhecer 
em primeira mão os planos 
do Governo de São Paulo 
para o próximo ano. Será um 
encontro importante para que 
os empresários tenham acesso 
aos planos e investimentos do 
Governo do Estado para nossa 
região.

DiáriodoBob
Brasília, a capital da fantasia. Até que enfim chegou dezembro, 

o mês da graça deste colunista e também das férias prolongadas 
dos legisladores (vereadores, deputados e senadores) até que o 
carnaval acabe, se é que ele vai nascer de novo. A esperança 
deste escriba é que tudo melhore depois do dia 12 do 12. Também 
neste mês, em Brasília, a nossa Ilha da Fantasia, aos poucos vai 
voltando ao normal, com pânico moderado e desespero contido. 
Enquanto isso, em “BrasILHA” da Fantasia, continua algumas 
CPIs ( Comissão da Palhaçada Investigativa). Como todo mundo 
está cansado de saber, BrasILHA não é a Capital Federal: BrasI-
LHA é uma cidade cenográfica onde é gravada uma novela que 
começou nos anos 60 e não vai acabar nunca. Pra mostrar 
serviço, os senadores, sempre preocupados com as instituições 
( principalmente a instituição dos seus altíssimos salários ) resol-
veram dar um basta nessa situação. Agora vão fazer um bolão 
para ver quem acerta quantos brasileiros morrerão de Covid até a 
conclusão dos seus mandados. Estava escrito. O jornal AGORA 
São Paulo deixa de circular a partir desta semana. A decisão do 
Grupo Folha seguiu critérios econômicos baseados em dados de 
circulação e publicidade. Percepção pessoal. A Folha e o Estadão, 
mesmo mudando seu formato para baixar o custo se tornaram 
jornais frios com matérias e reportagens sem interesse público, 
sem “furos”. Revistas então, além da diminuição de páginas, 
as matérias são enfadonhas e sem nexo. Além de muitas bancas 
terem fechado suas portas, as que suportaram a crise, sobrevivem 
com recebimentos e pagamento de impostos, além de revistas 
de fofocas, gibis, guloseimas e álbuns de figurinhas. Nós aqui do 
DHOJE vamos indo bem, obrigado! Mãos aos bolsos. Depois de 
um longo período de colégios fechados, com valor de mensalidades 
sem alteração ou reajustes modestos, o próximo ano deve começar 
com uma herança pesada da inflação de 2021 no orçamento das 
famílias com filhos nas escolas. Levantamento de consultorias 
da área estimam que mais de 50% das escolas de ensino funda-
mental e médio aumentarão suas matrículas e mensalidades em 
torno de 10%. Fechando portas. Ainda não se sabe se a loja do 
Shopping Iguatemi de Rio Preto vai entrar na dança, mas a ZARA 
devera fechar mais lojas no Brasil já no início de 2022. Neste 
ano, já foram sete os pontos desativados. A idéia do grupo es-
panhol é reunir o varejo físico para ampliar a operação digital. Se 
bem que muitos consumidores falam que A ZARA está precisando 
mesmo é de uma lustrada na sua imagem REPUTACIONAL, depois 
da acusação de manter um código racista em suas lojas. (Esta 
coluna é publicada com exclusividade para o jornal DHOJE 
às terças, quintas e sábados) Ponto e basta!.

henriforne@gmail.com

Próximo domingo
A ‘Corrida WA Ecológica’, que 
será real izada no próximo 
domingo, dia 12, às 7h, em Rio 
Preto, será a quinta etapa da da 
Alcer Cup, organizada pela Alcer 
(Associação de Lazer, Cultural 
e Esportiva Rio-pretense), com 
patrocínio do WA Sports Center, 
maior complexo esportivo da 
região. Os mil atletas que irão 
correr serão premiados por 
categorias e todos receberão 
medalhas de participação. Mas 
as disputas não serão apenas 
presenciais. Haverá ainda, de 
forma simultânea, a Corrida 
Virtual, com trajetos de 3k, 5k, 
10k e 16k. Para a saúde de 
todos os participantes, o evento 
vai seguir todos os protocolos 
sanitários contra a Covid-19.

No Recinto da Expo
Começa nesta terça-feira, 
véspera de feriado, no Recinto 
de Exposições de Rio Preto, 
a Feira Noroeste Paulista de 
Ovinos, a Fenovi. No primeiro 
dia, já tem evento gastronômico 
com a “Porcada do Bada X 
Cordeiro do Barbecue, com os 
chefs Alexandre Badaró e Laís 
Accorsi. Na manhã de quarta-
feira, terá Queima do Alho, além 
de demonstração de hipismo 
com as crianças quie estudam 
equitação na Hípica Vila Real. 
A Fenovi termina no próximo 
domingo, dia 12, e a entrada é 
gratuita. Vale à pena conferir! 

VENDA E MANUTENÇO DE ROÇADEIRAS, 
SOPRADORES, MOTOSSERRAS, MOTOPODAS E 
PULVERIZADORES, ALÉM DA VENDA DE EPIS

(EQUIPAMENTO DE PROTEÇO INDIVIDUAL,/
SINALIZAÇO E FERRAMENTAS

            Seguimentos industriais  -  construção civil  -   florestas e jardins 
Avenida Governador Adhemar Pereira de Barros, 1370/ Mançor Daud (fone 3238-3359)

C/ Luizinho BUENO 

GolpedeMestre  
QUANDO VOCÊ AMA O QUE VOCÊ TEM, VOCÊ TEM TUDO O QUE VOCÊ 
PRECISA. Sorria, beba muita água e seja feliz!

SPOTlight

 A médica radiologista Dra. Ângela Cristina Jalles 
em evento da famosa grife Dolce Gabbana


