
Procon mira venda de bebida alcoólica 
para menores dentro de condomínios

LOJAS DE AUTOATENDIMENTO

Divulgação
Divulgação

Hemocentro prevê aumento da 
demanda por sangue em 2022

INTERIOR
DIRETOR-PRESIDENTE: EDSON PAZ

Ano XVIII - N° 5.440 - São José do Rio Preto - SP

R$1,50

Fale com a redação: (17) 3353-2447

Sexta-feira, 17 de dezembro de 2021

Rua Fritz Jacobs, 1448, Boa Vista / www.dhojeinterior.com.br

O Procon de Rio Preto no-
tificou nesta quinta-feira, 16, 
a empresa responsável pela 
instalação e administração de 
lojas de conveniência em condo-
mínios da cidade. O documento 
questiona as medidas tomadas 
para evitar a aquisição e, con-
sequentemente, o consumo de 
bebidas alcoólicas por adoles-
centes. Procon recebeu denún-
cia de que adolescentes teriam 
conseguido adquirir bebidas de 
alto teor alcoólico em uma des-
sas lojas.                   Pág.A2

Pedro Roberto 
coordena grupo 
para aprimorar 

legislação 
ambiental
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TRE cassa 
liminar e tira 

o mandato do 
prefeito 

de Tanabi
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Dibea promove 
a última feira 
de adoção de 

animais do ano 
neste sábado
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Rio Preto 
registra 44 

casos de Covid 
na semana

A Secretaria de Saúde de Rio 
Preto divulgou nesta quinta-feira 
(16) que registrou mais 44 casos 
Covid-19 ao longo da semana, 
sendo 37 diagnosticados por 
exame PCR, cinco por TR antí-
geno e dois por TR anticorpo. 
No total são 98.579 casos, com 
uma média de oito casos leves 
e um caso grave.           Pág.A5

Ibirá faz feira 
de flores, 

artesanatos
 e sabores

Com o objetivo de retomar 
o turismo local, o Balneário 
de Ibirá será palco da Feira de 
Natal de Flores, Artesanatos e 
Sabores, nos dias 17 a 19 de 
dezembro, das 9h às 18h. A 
feira faz parte das comemora-
ções do centenário da cidade, 
que completou 100 anos no 
último domingo (12). Pág.A6

Carro pega fogo 
e interdita parte 

da pista da 
BR 153

Ontem de manhã o Corpo 
de Bombeiros, a Polícia Rodo-
viária Federal (PRF) e a con-
cessionária Triunfo Transbrasi-
liana foram mobilizados para 
atender uma ocorrência em 
que um carro estava pegando 
fogo e provocou a interdição 
de parte da  pista da BR 153 
no km 64.   Pág.A4

Acerto trabalhista 
termina com 

filho do 
patrão agredido

Após pedir demissão, um 
jovem, de 28 anos, foi até a 
indústria onde trabalhava para 
fazer o acerto. Ao chegar no 
local para assinar a rescisão 
se revoltou com o valor depo-
sitado em conta, danificou a 
empresa, ameaçou o proprie-
tário, de 61 anos, e agrediu o 
filho do ex-patrão.   Pág.A4

Final do Sub-20 do Paulista entre 
Mirassol e Palmeiras terá público

Pág. A6

PRÊMIO
 Rio Pre-
to sediou 
ontem a 

entrega da 
premiação 

do Município 
VerdeAzul 

com a pre-
sença de 

autoridades 
e do prefei-

to Edinho 
Araújo.             
Pág.A3

Dornelas, diretor do Procon

NATAL Projeto social 
promove neste sábado 
festa e entrega de pre-
sentes para crianças e 

famílias carentes do Jar-
dim Nunes. Pág.A6
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Direitos Indígenas e 
Investimentos em Infraestrutura

Nosso país tem carência 
de infraestrutura em diversos 
segmentos, tais como ferrovias, 
portos, linhas de transmissão 
de energia, estradas etc., e tra-
balhar para suprir essas lacunas 
certamente contribui para o 
desenvolvimento da economia, 
para a criação de oportunidades, 
geração de riqueza, trabalho e 
renda. É algo que precisa ser fei-
to o quanto antes para eliminar 
gargalos logísticos que impedem 
que nos desenvolvamos no má-
ximo de nosso potencial.

A necessidade, relevância 
e premência dos investimentos 
em infraestrutura, contudo, não 
autorizam nenhum tipo de atropelo legal em sua realização. É 
preciso respeitar a legislação que estabelece ritos administrativos 
básicos, como procedimentos licitatórios e audiências públicas, 
que impõe condicionantes ambientais, que requer o respeito ao 
patrimônio histórico e cultural e que determina o respeito aos 
direitos dos povos indígenas afetados.

Temos uma cultura de improviso e urgência, uma crônica 
falta de planejamento, em parte pela descontinuidade adminis-
trativa resultante dos ciclos eleitorais, em parte porque favorece 
a corrupção. Não temos nenhuma visão de futuro de qual será 
ou deveria ser a infraestrutura ideal para o Brasil nos próximos 
vinte, trinta, cinquenta anos. Vamos, de governo em governo, 
fazendo algo aqui, algo ali, construindo uma colcha de retalhos, 
aceitando o que a improvisação e a atuação dos lobbies é capaz 
de produzir. Com a retórica de que o ótimo é inimigo do bom, 
ficamos muitas vezes com o mais ou menos, já que o mais ou 
menos é melhor do que nada.

Faz parte dessa cultura de urgência e improvisação uma 
tendência de subestimar riscos e danos e de buscar atalhos 
procedimentais, caminhos que apenas aparentemente satisfa-
zem as exigências legais, mas que estão longe de concretizar 
o que o legislador estabeleceu. Um exemplo disso é a forma 
como costuma ser tratada a questão dos direitos das populações 
indígenas afetadas por grandes projetos de infraestrutura. Neste 
ponto, além da sempre alegada urgência, concorre também uma 
visão de mundo autoritária e preconceituosa, que vê os povos 
indígenas como inferiores e seus direitos como um estorvo, como 
um empecilho para o desenvolvimento.

A questão indígena costuma ser tratada como um capítulo 
da avaliação requerida para o licenciamento ambiental, o que 
não respeita os direitos dos povos indígenas, porquanto o li-
cenciamento ambiental é providenciado quando já ocorreu a 
decisão política de implementar um dado projeto, enquanto, em 
relação aos povos indígenas, a legislação estatui que devem ser 
consultados previamente.

Não se faz uma democracia sem respeito aos direitos das 
minorias e sem o respeito ao império da lei, que coloca todos, go-
vernantes e governados, igualmente submetidos à força cogente 
do ordenamento jurídico. Somente em regimes autoritários pode 
haver espaço para decisões governamentais implementadas sem 
ouvir os interessados e sem respeitar seus direitos.

O Brasil é signatário da Convenção 169 da OIT, em pleno 
vigor no país, que dispõe sobre a necessária consulta prévia às 
comunidades indígenas afetadas por projetos de infraestrutura. 
Diz a convenção, em seu artigo 6º, que o governo deverá “con-
sultar os povos interessados (...) cada vez que sejam previstas 
medidas legislativas ou administrativas suscetíveis de afetá-los 
diretamente”.

O mesmo artigo estabelece, ainda, que as consultas deverão 
ser “efetuadas com boa fé e de maneira apropriada às circuns-
tâncias, com o objetivo de se chegar a um acordo e conseguir 
o consentimento acerca das medidas propostas.”

Já o artigo 7º preconiza que “Os povos interessados deverão 
ter o direito de escolher suas, próprias prioridades no que diz 
respeito ao processo de desenvolvimento, na medida em que 
ele afete as suas vidas, crenças, instituições e bem-estar espi-
ritual, bem como as terras que ocupam ou utilizam de alguma 
forma, e de controlar, na medida do possível, o seu próprio de-
senvolvimento econômico, social e cultural. Além disso, esses 
povos deverão participar da formulação, aplicação e avaliação 
dos planos e programas de desenvolvimento nacional e regional 
suscetíveis de afetá-los diretamente”.

Desses dispositivos extrai-se claramente a obrigação de 
o Estado brasileiro consultar os povos indígenas previamente 
às decisões político-administrativas suscetíveis de afetá-los. A 
consulta prévia, livre e informada, além de ser um direito, traz 
segurança jurídica tanto para quem realizará o empreendimen-
to, como para a comunidade indígena, de modo que, afastado 
nosso inveterado improviso e falso senso de urgência, ela só 
traz benefícios.

A questão indígena não pode ser conduzida como algo que 
se resolva depois, como se fosse subordinada à prévia decisão 
política. As condicionantes e compensações têm de fazer parte 
do processo de tomada da decisão política, influenciando-o e 
limitando-o. Qualquer projeto de infraestrutura que afete popula-
ções indígenas merece cuidadosa preparação e equacionamento 
das questões que a legislação estabelece como prévias e não 
concomitantes ou posteriores.

 Democracia dá trabalho e toma tempo, mas oferece resul-
tados melhores e mais justos. Aquilo que é bem planejado e 
democraticamente negociado com as partes interessadas, tem 
tudo para ser realizado com sucesso, ao passo que projetos 
artificialmente acelerados costumam deixar um rastro de danos 
e passivos, muitas vezes de impossível reparação.

*Júlio Marcelo de Oliveira é procurador de contas junto 
ao TCU e diretor do Movimento do Ministério Público De-
mocrático (MPD).

ARTIGO Procon notifica empresa 
sobre venda de bebidas a 
menores em condomínios
O Procon de Rio Preto 

notificou nesta quinta-feira, 
16, a empresa responsável 
pela instalação e administra-
ção de lojas de conveniência 
em condomínios da cidade. 
O documento questiona as 
medidas tomadas para evitar 
a aquisição e, consequen-
temente, o consumo de 
bebidas alcoólicas por ado-
lescentes.

Esse tipo de loja é no-
vidade e vem se tornando 
tendência em Rio Preto. São 
conveniências automatizadas 
montadas em contêineres e 
destinadas a atender exclusi-
vamente a demanda dos mo-
radores desses residenciais.

A segurança do local é 
feita por meio de circuito 
interno de monitoramento. 
Porém, o Procon recebeu 
denúncia de que adoles-
centes teriam conseguido 
adquirir bebidas de alto teor 
alcoólico em uma dessas 
lojas. O caso, segundo o 
denunciante, ocorreu neste 
fim de semana.

“Como essas lojas não 
contam como funcionários, 
é preciso criar e colocar em 
prática mecanismos que 
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impeçam o acesso de crian-
ças e adolescentes a esses 
produtos”, alertou o diretor 
do Procon de Rio Preto, Jean 
Dornelas.

Dornelas visitou na segun-
da-feira, 13, uma dessas lojas 

e constatou a ausência de 
avisos a respeito das restri-
ções para menores de idade.

Notificação

A notificação desta quinta-

-feira convoca o responsável 
pela empresa administradora 
dessas lojas para reunião na 
qual terá de esclarecer quais 
as medidas tomadas para 
evitar a compra de bebidas 
por menores de idade.

Diretor do Procon Rio Preto, Jean Dornelas

Após ter dado explicações 
sobre merendas escolares que 
são oferecidas nas escolas 
municipais de Rio Preto, na 
terça-feira, 14, na Câmara 
Municipal, o secretário de Agri-
cultura Pedro Pezutto, realizou 
prestação de contas ao Con-
selho de Alimentação Escolar 
(CAE), órgão independente 
que acompanha a gestão da 
merenda no município.

A Secretaria de Agricultura é 
a responsável desde 2019 pela 
alimentação nas escolas. Antes 
a própria pasta da Educação 
quem fazia a gestão.

Assim como no encontro na 
Câmara Pezzuto lembrou que o 
ano letivo de 2021 começou 
sob os intensos impactos da 
pandemia de coronavírus, que 
obrigou a suspender as aulas 
presenciais desde abril de 
2020. “Graças à estrutura e 
organização do departamen-
to, tivemos condições de ser 
ágeis e pioneiros na decisão 
de fornecer os kits de alimen-
tação escolar, disponibilizados 
periodicamente aos alunos de 
creches e escolas”, destacou.

Ao todo, em período de 17 
meses, foram realizadas 44 
distribuições que totalizaram 

a entrega de 1.164.201 kits 
de alimentos não perecíveis 
e perecíveis, em quantidade 
e qualidade correspondente à 
merenda que seria ofertada nas 
unidades de ensino.

Mesmo sem aulas presen-
ciais, as preparadoras de ali-
mentos participaram de treina-
mentos para acolher os alunos 
com segurança no momento do 
retorno às escolas. Entre agosto 
e novembro, as equipes foram 
organizadas conforme liberação 
de retorno integral das crianças.

De acordo com o secretário, 
diariamente um fluxo de comu-
nicação interna ajusta os trâmi-
tes que envolvem Departamento 
de Nutrição e Alimentação Esco-
lar (empresa responsável pelas 
preparadoras e nutricionistas), 
gestores das unidades escolares 
e CAE, visando sempre afinar 
a logística de abastecimento, 
controle de estoque, ajustes de 
quantidade de acordo com a 
realidade de cada escola, entre 
outras.

A fim de melhor atender e 
dar maior eficiência ao inves-
timento público, também foi 
publicada neste ano portaria 
que estabelece parâmetros para 
determinar a quantidade mínima 
de preparadoras de alimentos, 

para que professores e agentes 
educacionais sejam promoto-
res de alimentação saudável, 
podendo inclusive justificar o 
consumo de refeições principais 
juntos aos alunos”, explicou.

A implementação de um 
sistema de acompanhamento 
e controle que está em desen-
volvimento também deverá per-
mitir o controle da necessidade 
específica de abastecimento 
em cada escola, possibilitando 
uma atuação direcionada à se-
gurança alimentar e nutricional.

A Prefeitura investe R$ 30 
milhões por ano apenas com 
alimentação dos alunos da rede 
municipal de ensino.

Raphael FERRARI     

levando em conta também 
peculiaridades de cada escola.

Quanto ao planejamento do 
próximo ano letivo, o secretário 
adiantou que será retomada 
a execução presencial do Pro-
grama de Educação Alimentar, 
instituído em 2018, sob co-
ordenação da Secretaria de 
Educação, em trabalho conjunto 
com a Agricultura e participação 
da Saúde conforme disposto na 
Lei e Decreto regulamentares.

“O cenário atípico de pan-
demia acabou nos obrigando 
a adiar algumas medidas, que 
serão retomadas. Cada unidade 
escolar deverá apresentar pro-
jeto sobre Educação Alimentar, 

EDUCAÇÃO
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Agricultura distribui mais de 1,1 milhão 
de kits da merenda escolar em 2021

TRABALHO
Balcão de Empregos tem 907 oportunidades

O Balcão de Empregos de 
Rio Preto desta quionta-feira 
(16) fechou oferecendo 907 
oportunidades de trabalho. 
As principais delas são para 
desossador (40), operador 
de produção (40), operador 

de caixa (33), operador de 
plataforma (30), vendedor 
(26), técnico de enfermagem 
(16), auxiliar de produção 
(14), auxiliar de enfermagem 
(14), açougueiro (13), ope-
rador de empilhadeira (13), 
atendente (13), motorista 
entregador (12), consultor 

comercial (10), pedreiro (10), 
entre outros.

Há também oportunidades 
de estágio. As vagas são para 
as seguintes áreas: atendi-
mento (10), administração 
(6), engenharia (5), marketing 
(3), ciências contábeis (3), 
web design (2), química (1), 

direito (1) entre outros.
Os interessados em al-

guma das vagas podem se 
cadastrar no Balcão de Em-
pregos através do site da Pre-
feitura https://www.riopreto.
sp.gov.br/balcaoempregos/ e 
se candidatar às vagas ofe-
recidas. 
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TANABI

Edinho consegue melhorias para 
toda vicinal da Vila Azul

A Prefeitura de Rio Preto 
detalhou as estradas vicinais 
que serão contempladas com 
investimentos anunciados no 
início desta semana pelo pro-
grama estadual Novas Estradas 
Vicinais.

O prefeito Edinho Araújo 
(MDB) junto com o secretário 
Fábio Marcondes (PL) fez um 
pedido para o vice-governador 
Rodrigo Garcia (PSDB) para dar 
continuidade a toda vicinal da 
Vila Azul, que já havia sido con-
templado no Programa Novas 
Estradas Vicinais em setembro 
deste ano.

Inicialmente durante o pri-
meiro anúncio a previsão era 
apenas melhorar trecho de 1,4 
km de duplicação da via e não 
toda a extensão.

“Nosso pedido foi pronta-
mente acatado e, agora, todo 
o trecho, com cerca de 6,820 
km, receberá melhorias. O 
anúncio é de suma importân-
cia, já que essas vicinais irão 
beneficiar e muito as pessoas 
que moram naquela região e 
também as que passam pelo 

trecho. Os anúncios trarão sem 
dúvida alguma mais segurança 
e, portanto, será economia de 
tempo e recursos”, destacou o 
prefeito Edinho Araújo.

Ao todo o Estado irá investir 
R$ 1,8 bilhão na nova fase do 
programa que vai beneficiar 
outras 106 vias com 1,2 mil 
quilômetros de melhorias. Os 
recursos serão destinados à 
pavimentação das estradas, 
recuperação funcional e mo-
dernização para dar mais segu-
rança e conforto aos usuários. 
Com essa nova etapa, que já é 
a sétima, o programa coorde-
nado pelo DER (Departamen-
to de Estradas de Rodagem) 
soma investimentos de R$ 6,2 
bilhões, o que corresponde a 
546 obras em cinco mil kms 
de estradas, gerando mais de 
40 mil empregos, entre vagas 
diretas e indiretas.

O investimento previsto faz 
parte do programa Pró SP, um 
amplo pacote de obras estru-
turantes do Governo do Estado 
para auxiliar na retomada do 
crescimento econômico, oferta 
de emprego e geração de renda 
em 2021 e 2022. A iniciativa 

Raphael FERRARI 

PEDIDO AO ESTADO

Presidente da Câmara coordena grupo 
para aprimorar legislação ambiental

Após reunião de trabalho 
realizada nesta quinta-fei-
ra, 16, grupo liderado pelo 
presidente da Câmara Pedro 
Roberto (Patriota) decidiu 
pela elaboração de legislação 
municipal que venha discipli-
nar e assegurar garantias e 
proteção ao meio ambiente e 
será tema de uma frente de 
trabalho envolvendo o pre-
sidente do legislativo, OAB, 
Associação dos Amigos dos 
Mananciais (AAMA), Polícia 
Ambiental e Secretaria de 
Meio Ambiente.

Pedro Roberto pretende 
ainda discutir o assunto com 
o prefeito de Mirassol, Edson 
Antonio Ermenegildo. Na pau-
ta a questão das queimadas 
que se inicia pelo lado de 
Mirassol e atinge as matas de 
Rio Preto.

A decisão foi tomada du-
rante reunião de trabalho, no 
Auditório da Câmara, envol-
vendo diversas entidades de 
forma presencial e remota. Na 
pauta da reunião os incêndios 
que ocorrem nos períodos de 
estiagem em diversos locais, 
principalmente na Estação 
Ecológica e na Floresta Es-
tadual do Noroeste Paulista. 
Em um deles, em setembro 

de 2021, a área atingida pelo 
incêndio equivale a 550 cam-
pos de futebol.

Em função dos incêndios 
constantes nos períodos de 
estiagem, o presidente da 
Câmara organizou audiência 
pública dia 18 de novembro 
e, em função dessa audiência, 
ficou deliberado uma reunião 
de trabalho que ocorreu nesta 
quinta-feira.

Participaram do encontro os 
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Presidente da Câma-
ra coordena grupo 
para aprimorar legis-
lação ambiental

MEIO AMBIENTE

SOCIEDADE CIVIL

representantes da secretaria 
do Meio Ambiente, Otton Gar-
cia de Arruda e Edson da Silva 
Jr;  representante do Corpo 
de Bombeiros, Tenente André 
Luiz Teixeira, as estudantes de 
Medicina Veterinária, Juliana 
Palaria e Emeli Cristina, da 
Defesa Civil, Inácio Albuquer-
que; representante da AAMA, 
Denise Fares;  da Comissão de 
Direitos Ambientais da OAB, 
Rafael Azeredo, e represen-

tando o Grupamento de Bom-
beiros Civis Voluntários, Várzea 
Paulista onde ele é Diretor de 
Defesa Civil. (GBCV), Cristiano 
Vargas e Rafael Valadão.

”O número de participantes 
reforça a importância do tema 
e as preocupações que temos 
em relação às queimadas nas 
reservas florestais e áreas ver-
des em nossa cidade”, disse o 
presidente da Câmara.

A coordenação dos tra-

Divulgação

O prefeito de Tanabi Norair 
Cassiano da Silveira (PSB) 
teve liminar cassada pelos 
desembargadores do Tribunal 
Regional Eleitoral (TRE) nesta 
quinta-feira, 16, mantendo, 
por unanimidade, o pedido de 
perda do mandato.

O julgamento dos embar-
gos impetrado por Norair e 
seu vice Devinha Zanetoni, no 
TRE, foi declarado em decisão 
de 7 votos por parte dos de-
sembargadores. Norair havia 
obtido, no mesmo Tribunal, 
liminar para manutenção no 
cargo, que agora acabou sen-
do derrubada. Os dois deverão 
deixar os cargos novamente, 
logo após serem intimados. 
A previsão é que isso ocorra 
nesta sexta-feira, 17.

Norair afirma que vai cum-
prir a decisão. “Decisão ju-
dicial é para ser cumprida, 
não há o que fazer. Lamento 
muito tudo isso, não tivemos 
defesa no julgamento da ação 
e o resultado foi esse imenso 
transtorno. Vamos procurar 
apresentar nossa defesa no-
vamente, temos convicção 
de nossa inocência e vamos 
provar isso quando formos 
ouvidos. Acredito nisso, acre-
dito na Justiça dos homens e 
de Deus”, declarou.

A Justiça Eleitoral de Tana-
bi deverá ser comunicada e a 
Câmara Municipal de Tanabi 
marcará nova sessão para 
dar posse ao prefeito interino 
Alexandre Bertolini (PSB), o 
popular Xandão.

Assumirá interinamente 
a presidência da Câmara o 
vereador Luis Eduardo Mar-
tins (PDT), o Dú Coxinha. E 
o vereador Advaldo Cristal 
(PSB) deverá ser convocado 
para assumir uma cadeira na 
Câmara.

Norair e Devinha só voltam 
ao cargo se conseguirem uma 
liminar no TSE ou ganharem 
recurso no TSE, em Brasília, 
e não mais no TRE-SP. Os 
recursos em São Paulo já se 
esgotaram, a decisão caberá 
somente em Brasília, onde 
os ministros do TSE devem 
analisar o recurso.

Norair já havia sido cassa-
do pelo TRE, por unanimidade, 
voltou ao cargo após ter obtido 
uma liminar, que foi cassada 
na tarde desta quinta-feira. 
Mais de 180 pessoas acom-
panham a sessão online no 
canal do Youtube do TER. Com 
a decisão uma nova eleição 
municipal deverá ser marcada 
pela Justiça Eleitoral.

Prefeito tem 
liminar cassada 
e deve deixar o 

cargo hoje

Raphael FERRARI 

balhos sobre a legislação 
ambiental ficou por conta do 
Dr. Rafael Azeredo, que dará 
as coordenadas após pesqui-
sas da legislação vigente. Em 
seguida, o grupo se reunirá 
novamente para dirimir dúvi-
das e tirar uma minuta que 
será entregue às entidades 
participantes. Só então será 
elaborado efetivamente um 
escopo de lei municipal em 
defesa do meio ambiente.

prevê recursos que totalizam R$ 
50 bilhões para obras nas áreas 
de infraestrutura, transportes, 
educação e saneamento.

Confira as estradas:

- Estrada Vicinal São José 
do Rio Preto (SPA-423/310), 
localizada no Bairro Vila Azul, 
com extensão de 1,4km. Valor 
estimado para este trecho R$ 
14.614.780,70 – 1º trecho;

- Estrada Vicinal São José 
do Rio Preto (SPA-423/310), 
localizada no Bairro Vila Azul, 
com extensão de 6,820km. 
Valor estimado para este trecho 
R$ 15.601.504,21 – 2º trecho;

- Estrada Vicinal São José do 
Rio Preto (BR-153) - Fundação 
Casa e dispositivo (1° trecho), 
extensão de 3,700 km, entre 
São José do Rio Preto e Miras-
sol. Valor estimado para este 
trecho de R$ 2.189.578,30;

- Estrada Vicinal Valdomiro 
Lopes da Silva, com extensão 
de 5,9km, no valor estimado 
de R$ 6.684.213,03.

Divulgação
Edinho consegue melhorias para 

A Prefeitura de Rio Preto 
detalhou as estradas vicinais 
que serão contempladas com 
investimentos anunciados no 
início desta semana pelo pro-
grama estadual Novas Estradas 
Vicinais.

O prefeito Edinho Araújo 
(MDB) junto com o secretário 
Fábio Marcondes (PL) fez um 
pedido para o vice-governador 
Rodrigo Garcia (PSDB) para dar 
continuidade a toda vicinal da 
Vila Azul, que já havia sido con-
templado no Programa Novas 
Estradas Vicinais em setembro 
deste ano.

Inicialmente durante o pri-
meiro anúncio a previsão era 
apenas melhorar trecho de 1,4 
km de duplicação da via e não 
toda a extensão.

“Nosso pedido foi pronta-
mente acatado e, agora, todo 
o trecho, com cerca de 6,820 
km, receberá melhorias. O 
anúncio é de suma importân-
cia, já que essas vicinais irão 
beneficiar e muito as pessoas 
que moram naquela região e 
também as que passam pelo 

Raphael 

PEDIDO AO ESTADO
Divulgação

Rio Preto sedia premiação do Município VerdeAzul
Rio Preto sediou nesta quin-

ta-feira, 16, a premiação do 
Programa Município VerdeAzul, 
coordenado pela Secretaria 
Infraestrutura e Meio Ambiente 
do estado de São Paulo, às 
equipes, interlocutores e am-
bientalistas que se destacaram 
em 2021, pelos trabalhos a 
frente das cidades paulistas 
na implementação de políticas 
públicas e ações sustentáveis.

O evento foi realizado no 
Parque Tecnológico “Vanda Ka-
rina Simei Bolçone” e destinou 
53 troféus nas categorias: Inter-
locutor Articulado (28); Equipe 
Articulador (14); e Ambientalista 
Regional (11). Entregaram os 
troféus, o Secretário de estado 
de Infraestrutura e Meio Am-
biente, Marcos Penido; o prefei-
to, Edinho Araújo; o vice-prefeito 
e Secretário de Planejamento, 
Orlando Bolçone; o superinten-
dente do Semae, Nicanor Batis-

ta Júnior; a Secretária Municipal 
de Meio Ambiente e Urbanismo 
de Rio Preto, Kátia Penteado e o 
coordenador do Programa, José 
Walter Figueiredo Silva.

O mestre em biologia e as-
sessor da Secretaria de Meio 
Ambiente e Urbanismo de Rio 
Preto, Alexandre do Carmo, 
foi um dos premiados, com o 
prêmio Interlocutor Articulado. A 
Secretária de Meio Ambiente e 
Urbanismo, Kátia Penteado tam-
bém recebeu um troféu como 
homenageada, pelos serviços 
prestados ao PMVA.

A escolha dos premiados foi 
feita pelos próprios interlocuto-
res e suplentes do Programa, 
entre 25 e 27 de agosto de 
2021, e os dados contabili-
zados pela equipe Município 
VerdeAzul,

O secretário de estado de 
Infraestrutura e Meio Ambien-
te, Marcos Penido destacou a 
importância da municipalização 
da gestão, em especial para o 

meio ambiente. “Entendemos 
que a política pública pode ser 
feita nos gabinetes, por meio 
de reuniões seja em São Paulo 
ou em Brasília, mas a aplicação 
dela só é possível em um lugar: 
nos municípios, de modo a me-
lhorar a qualidade de vida dos 
cidadãos. Então, esse projeto 
municipalista é fundamental, 
uma vez que atualmente o meio 
ambiente é pauta obrigatória. 
Já não há como se pensar em 
qualidade de vida sem falar em 
meio ambiente”, afirmou

O prefeito Edinho Araújo des-
tacou a importância do trabalho 
conjunto. “Aqui em ‘Rio Preto’ 
nosso lema, como foi durante 
toda a nossa vida pública, é 
que ninguém faz nada sozinho; 
somos resultado de uma equipe. 
Por isso, a premiação às equipes 
e aos ambientalistas realmente 
é uma providência, uma ação 
que contempla o universo da-
queles que defendem o meio 
ambiente”.

Para a secretária de Meio 
Ambiente, Kátia Penteado, 
“descentralizar a gestão am-
biental é possibilitar aos muni-
cípios entender nosso papel e 
nosso compromisso. A questão 
da sustentabilidade é uma jor-
nada, mudar conceito, mudar 
cultura é todo dia em equipe e 
em sociedade. O PMVA em Rio 
Preto é prioridade.”

Reflorestamento
Durante a premiação, o 

prefeito Edinho e o Secretário 
Municipal de Planejamento e 
vice-prefeito, Orlando Bolçone. 
Assinatura de ordem de serviço 
de manutenção de refloresta-
mento para o cumprimento de 
termos de compromisso de re-
cuperação ambiental – TCRAS/
CETESB – referentes ao lotea-
mento do parque tecnológico 
Vanda Karina Simei Bolçone, 
totalizando 4.060 mudas arbó-
reas de espécies nativas, em 
área de 13,3 hectares.

Da REDAÇÃO
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TRÂNSITO

Carro pega 
fogo e 

interdita 
parte da BR

Na manhã desta quinta-fei-
ra (16), o Corpo de Bombeiros, 
a Polícia Rodoviária Fede-
ral (PRF) e a concessionária 
Triunfo Transbrasiliana foram 
mobilizados para atender uma 
ocorrência em que um carro 
estava pegando fogo. O incên-
dio aconteceu no km 64 da 
rodovia BR-153, nas imedia-
ções do hipermercado Makro, 
sentido o Shopping Iguatemi.

Para os bombeiros, o mo-
torista do veículo informou que 
no momento em que sentiu 
um forte odor de queimado 
percebeu que o veículo come-

çou a soltar fumaça e logo em 
seguida a pegar fogo.

As chamas danificaram o 
automóvel por completo, po-
rém não houve vítimas. Para 
conscientizar os condutores, 
a concessionária responsável 
pelo trecho publicou em rede 
social às 8h55 uma nota infor-
mando que a faixa 2 havia sido 
interditada devido o incêndio 
veicular.

Logo que as chamas foram 
controladas pelos bombeiros, 
às 9h17, a empresa atualizou 
os motoristas que o tráfego já 
fluía normalmente.

(Colaborou – Bruna 
MARQUES)

Da REPORTAGEM

REVOLTADO

Funcionário se revolta com acerto trabalhista, 
danifica indústria e bate no filho do ex-patrão 

Após pedir demissão, um 
jovem, de 28 anos, foi até a 
indústria de peças e conexões 
fundidas para redes de água 
e esgoto onde trabalhava, no 
Distrito Industrial de Rio Preto, 
na manhã da quarta-feira, 15, 
para fazer o acerto. Ao chegar 
no local para assinar a resci-
são se revoltou com o valor 
depositado em conta, dani-
ficou a empresa, ameaçou 
o proprietário, de 61 anos, e 
agrediu o filho do ex-patrão.

No Plantão, o idoso contou 
que o acusado se demitiu e 
queria receber o pagamento 
do aviso prévio. Ao ser infor-
mado de que não teria direito 
ao benefício, se armou de 
uma marreta e desferiu golpes 
em algumas máquinas, que 
ficaram danificadas.

O filho da vítima, um ho-
mem, de 31 anos, ao ouvir o 
barulho das marretadas ten-
tou impedir que o ex-funcio-
nário continuasse danificando 
o maquinário, momento em 
que o suspeito lhe agrediu 

com socos e pontapés que 
deixaram uma lesão na boca.

Para a polícia, o dono da 
fábrica disse que as agressões 
apenas cessaram quando ou-
tros funcionários detiveram o 
agressor e o informaram que 

a Polícia Militar havia sido 
acionada.

O indiciado deu uma última 
marretada, agora no carro da 
vítima, e em seguida fugiu em 
um automóvel ameaçando 
voltar armado para se vingar.

Na Central de Flagrantes, 
o caso, que será investiga-
do pelo 2º DP, foi registrado 
como ameaça, dano e lesão 
corporal.

Colaborou – Bruna 
MARQUES 
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JOSÉ ARLINDO BEATO, natural de Nova Aliança/SP, faleceu aos 79 anos de idade. 
Era casado com Maria Aparecida Beato. Foi sepultado no dia 16/12/2021 às 16:00, 
saindo seu féretro do velório Capelas Prever Rio Preto para o cemitério São João Batista.

  FALECIMENTOS

DENÚNCIA SE DEU MAL

Rio-pretense é 
investigado por furtar 
TV de escola estadual

Um homem, de 38 anos, foi 
detido pela Polícia Militar, na 
tarde da quarta-feira (15), sus-
peito de ter furtado às 2h20 do 
mesmo dia uma televisão de 
uma escola estadual localizada 
na Vila União, em Rio Preto.

Os policiais foram acio-
nados por funcionários da 
instituição de ensino, que en-
tregaram imagens das câmeras 
de segurança que flagraram o 
momento do furto.

Por volta das 14h30, en-
quanto fazia o patrulhamento 
no Solo Sagrado, a guarnição 
viu um homem usando roupas 
semelhantes com a do ladrão.

Ao ser abordado, o acusado 

confessou ter furtado o apare-
lho e disse que o vendeu por 
R$ 50 para um desconhecido.

Na Central de Flagrantes, 
o delegado plantonista decidiu 
por liberar o indiciado para 
que seja investigado pelo 4º 
Distrito Policial que recebeu um 
boletim de ocorrência de furto 
qualificado.

(Colaborou – Bruna 
MARQUES) 

Da REDAÇÃO

Mãe acusa segurança de loja de 
agredir seu filho de 11 anos

Na manhã da última quar-
ta-feira (15), uma equipe da 
Polícia Militar foi acionada 
para atender uma ocorrência 
de lesão corporal em uma 
loja de roupas no centro de 
Rio Preto, onde por volta das 
10h30 uma mulher, de 29 
anos, alegou que seu filho, 
de 11 anos, foi agredido por 
um segurança do estabeleci-
mento.

Após conversarem com a 
mãe da vítima e constatarem 
que a criança apresentava 
vermelhidão no rosto, os po-
liciais abordaram a gerente 
da loja que mostrou a eles 
as imagens das câmeras de 
monitoramento que flagram 
o momento em que um segu-

rança, de 54 anos, leva uma 
das mãos na direção da vítima 
que logo em seguida cai e bate 
em gôndolas de ferro do local.

Em seguida, os pms con-
versaram com o funcionário, 
que disse ter apenas levado a 
mão em direção a criança após 
ter pedido três vezes para que 
o garoto usasse de forma apro-
priada a máscara de proteção 
contra a Covid-19.

Os envolvidos foram levados 
para a Central de Flagrantes, 
onde o delegado plantonista 
registrou a ocorrência com a 
natureza de lesão corporal. O 
segurança foi ouvido e libera-
do. O caso será investigado 
pelo 1º DP.

(Colaborou – Bruna 
MARQUES) 
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DROGAS GOLPE ONLINE

PM prende traficante com 
maconha e cocaína

No Plantão, o 
indiciado teve a 

prisão por tráfico 
confirmada e 
foi recolhido à 

carceragem local

A Polícia Militar prendeu 
em flagrante, às 14h30 da 
última quarta-feira (15), um 
homem, de 55 anos, que 
estava traficando no Solo 
Sagrado, na Região Norte de 
Rio Preto.

Segundo o boletim de 
ocorrência, durante patru-
lhamento no bairro os pms 
desconfiaram da atitude do 
acusado que estava abaixado 
na calçada guardando algo no 
meio de uma folhagem. Em 
abordagem e revista pessoal 
foram encontrados R$ 22 e 

uma chave.
Em seguida, os policiais 

fizeram uma vistoria na ve-
getação e apreenderam 14 
porções de cocaína que o 
suspeito confessou comer-

cializar cada uma por R$ 20.
Como estavam na frente 

de uma casa abandonada os 
militares decidiram fazer uma 
vistoria no imóvel, onde en-
contraram mais dez porções 
de cocaína e seis porções de 
maconha, que o traficante 
afirmou que não eram de sua 
propriedade.

No Plantão, o indicia-
do teve a prisão por tráfico 
confirmada e foi recolhido à 
carceragem local. A ocorrên-
cia segue sendo investigada 
pelo 6º DP.

(Colaborou – Bruna 
MARQUES) 

Da REPORTAGEM

Idosa cai em Golpe de WhatsApp 
duplicado e perde R$ 4,7 mil

Uma idosa, de 64 anos, 
registrou na tarde da quar-
ta-feira (15) um boletim de 
ocorrência de estelionato 
no qual golpista fingiu ser 
a filha da vítima e a deixou 
com um prejuízo de R$ 
4,7 mil.

À Polícia Civil, a vítima 
contou que por volta das 
14h recebeu uma mensa-
gem no WhatsApp, onde a 
pessoa disse ser sua filha 
pedindo ajuda para fazer 
um pagamento.

Para não levantar sus-
peita, o criminoso ainda 
afirmou que tinha trocado 
o número por algumas 
questões no trabalho.

Acreditando que falava 
com a filha a mulher então 
realizou uma transferência 
por PIX no valor de R$ 
4.764,65, mas acabou 
suspeitando da atitude da 
falsa filha, quando esta vol-
tou a mandar mensagens 
pedindo mais R$ 3 mil.

A aposentada então 
ligou para o verdadeiro nú-
mero da filha e constatou 
que havia caído em um 
golpe de estelionato.

O caso, registrado no 
Plantão, deve ser investiga-
do pelo 5º DP rio-pretense.

Colaborou – Bruna 
MARQUES 

Da REPORTAGEM
Divulgação

peita, o criminoso ainda 
afirmou que tinha trocado 
o número por algumas 
questões no trabalho.

Acreditando que falava 
com a filha a mulher então 
realizou uma transferência 
por PIX no valor de R$ 
4.764,65, mas acabou 
suspeitando da atitude da 
falsa filha, quando esta vol-
tou a mandar mensagens 
pedindo mais R$ 3 mil.

A aposentada então 
ligou para o verdadeiro nú-
mero da filha e constatou 
que havia caído em um 
golpe de estelionato.

O caso, registrado no 
Plantão, deve ser investiga-
do pelo 5º DP rio-pretense.

Colaborou – Bruna 
MARQUES 



A-5Jornal
São José do Rio Preto, sexta-feira
17 de dezembro de 2021COTIDIANO

Divulgação

Mitos e Verdades sobre 
Fertilidade: Conheça as 

Dúvidas mais Frequentes 
dos Casais que Planejam 

ter um Filho

saude@dhoje.com.brMAIS FÉRTIL

saude@dhoje.com.brMAIS FÉRTIL

Quando um casal começa a planejar ter um filho, geralmen-
te muitas dúvidas vem à tona. Muitas vezes são divulgadas 
informações equivocadas, baseadas em achismos e crendices 
que podem atrapalhar mais do que contribuir. Abaixo seguem 
algumas dessas muitas dúvidas:

1 – Tomar anticoncepcional durante muito tempo torna 
a mulher infértil? 

Mito – As evidências atuais mostram que, por mais pro-
longado que seja o uso de qualquer tipo de anticoncepcional 
hormonal, oral, transdérmico, vaginal, injetável, implante ou 
DIU, não existe uma interferência na fertilidade. Da mesma 
forma o uso contínuo, sem menstruação não interferem na 
fertilidade. Entretanto, usos prolongados de anticoncepcionais 
de depósito, como o trimestral injetável, podem induzir a um 
retorno mais demorado da ovulação e, assim, a uma demora 
maior no retorno à fertilidade, mas sem diminuí-la.

2 – Mulheres que já sofreram abortos têm mais pro-
blemas para engravidar?

Parcialmente Verdade – Nos casos de abortamentos únicos 
ou até duas perdas, as chances de uma nova gravidez não 
se alteram. Somente após três perdas, o chamado aborta-
mento de repetição, é que há um risco maior. Neste caso, é 
necessária uma investigação para detecção de doenças, como 
as trombofilias, embora a maior parte dos abortamentos de 
repetição não tenham uma causa identificável.

3 – Quem teve doença sexualmente transmissível (DST) 
pode ser infértil?

Verdade – Algumas DSTs, como a clamídia, a gonorreia e 
o HPV, podem causar infertilidade. Alterando a produção e a 
movimentação de espermatozoides e provocando inflamações 
em útero e trompas, podendo levar a obstrução das mesmas, 
o que impediria completamente uma gravidez natural, além 
de aumentarem o risco de abortos

4-Mulheres com ovários micropolicísticos não podem 
engravidar?

Mito – A Síndrome dos Ovários Policísticos (SOP) é uma 
alteração endócrina muito comum que atinge cerca de 7% das 
mulheres em idade reprodutiva. Caracteriza-se pela ausência 
de ovulação, combinada com sinais de excesso de hormônios 
masculinos, como: acne e excesso de pêlos. Se diagnosticada 
corretamente e for bem controlada, permite uma concepção 
natural ou com ajuda de tratamentos simples, como a indução 
da ovulação.

5- Ter relações sexuais diariamente enfraquece o 
espermatozoide?

Mito – A recomendação é manter uma frequência sexual 
diária ou, pelo menos, a cada dois dias, sobretudo durante 
o período do meio do ciclo, quando ocorre a ovulação. Os 
estudos têm demonstrado que relações diárias não diminuem 
a qualidade seminal e que até aumentam a concentração de 
espermatozoides em homens que têm um número reduzido. 
Portanto, quanto maior a frequência sexual, maiores as chan-
ces de uma gravidez espontânea.

6- Todo tratamento para engravidar resultará em 
gêmeos?

Mito – Embora as chances sejam maiores, devido ao fato de 
se estimular o amadurecimento de mais óvulos e de em geral, 
se colocar mais de um embrião no útero, os procedimentos 
não garantem a gestação de gêmeos. Pelo contrário, hoje, 
o objetivo é sempre buscar o embrião perfeito e reduzir ao 
máximo as chances gemelaridade. As taxas de gemelaridade 
dupla giram em torno de 25%, em ciclos de fertilização in vitro. 
Em inseminações essas taxas são menores ainda.

7- Mesmo em idade avançada, qualquer mulher pode en-
gravidar, visto que é só realizar um tratamento de reprodução 
assistida?

Mito – A idade avançada é a maior causa de infertilidade 
mundial. Após os 35 anos, a fertilidade da mulher começa 
a cair muito rapidamente e, após os 40 anos, ela despenca 
ainda mais. Mesmo a fertilização in vitro (FIV), técnica mais 
avançada existente, não é capaz de superar os efeitos ruins do 
envelhecimento de óvulos e de espermatozoides, já que para 
se ter um bom embrião são precisos bons e jovens óvulos e 
espermatozoides.

Por Luiz Fernando Gonçalves Borges – médico gineco-
logista e obstetra, pós-graduado em Reprodução Humana

Hemocentro 
prevê aumento na 

demanda por sangue 
A queda no número de 

casos da Covid-19 nos últimos 
meses permitiu que os hospitais 
voltassem a realizar os proce-
dimentos eletivos. O Hospital 
de Base, por exemplo, teve um 
aumento de 29% nas cirurgias 
entre os meses de agosto e ou-
tubro. No entanto, a expectativa 
é de que o ano de 2022 ainda 
seja para normalizar a demanda 
represada pela pandemia.

Para realizar essas cirurgias 
são necessárias bolsas de san-
gue. Em 2021, o Hemocentro 
contabilizou 25.414 doações 
de sangue até novembro, índice 
superior aos 23.859 no mesmo 
período de 2020. Ainda assim, 
o Hemocentro passou por di-
versos momentos com estoque 
crítico ao longo do ano.

“Quando as cirurgias volta-
ram, tivemos um boom mui-
to grande na demanda por 
sangue. Até mesmo antes da 
vacinação já estava ocorrendo 
várias transfusões em pacientes 
internados com Covid-19. As 
bolsas de sangue são utilizadas 

em qualquer cirurgia ou trans-
plante, então o Hemocentro já 
está ciente de que vai necessitar 
de ainda mais doadores para 
o ano de 2022”, comentou a 
Bárbara Cabrera, enfermeira 
coordenadora do centro de cap-
tação do Hemocentro.

O Hemocentro atende 39 
instituições na região de Rio 
Preto, incluindo clínicas e hos-
pitais particulares. De acordo 
com a enfermeira, o tipo O- está 
atualmente com o estoque 70% 
abaixo do ideal. O tipo O+ tam-
bém é um dos mais requisitados, 
já que a maioria da população 
possui esse tipo sanguíneo.

“Nessa época geralmente 
ocorre uma queda nas doa-
ções, já que muitos vão viajar. 
Paralelamente, também temos 
muitos acidentes em que os 
pacientes acabam necessitando 
de sangue. Pedimos para que 
a população, se possível, faça 
uma doação antes de fazer a 
viagem”, afirmou Bárbara.

Para ser doador é preciso 
estar em boas condições de 
saúde, ter entre 16 e 69 anos, 
pesar no mínimo 50 quilos, estar 
alimentado e apresentar docu-

Vinicius LIMA    
redacao@dhoje.com.br

EM 2022

mento com foto. Quem tomou 
a vacina CoronaVac só poderá 
doar após 48 horas. Já quem 
recebeu Pfizer, AstraZeneca e 
Janssen deve esperar sete dias.

O Hemocentro funciona to-
dos os dias das 7h às 13h. O 

local só ficará fechado nos dias 
25 e 26 e 01 e 02 de janeiro 
por conta do Natal e Ano Novo. O 
doador pode agendar um horário 
pelos telefones 3201-5151 e 
3201-5079, ou pelo WhatsApp 
(17) 99623-9985.

Divulgação

SÁBADO COVID

A Secretaria de Saúde 
de Rio Preto informou que 
a sala de vacinação instala-
da na Paróquia Bom Jesus 
Pastor e São Sebastião, no 
Eldorado, foi desativada nesta 
quarta-feira (15) e agora está 
funcionando na unidade de 
saúde do bairro.

O horário de funciona-
mento para vacinação é de 
segunda a sexta-feira, das 
7h30 às 15h para Covid-19 e 
das 7h30 às 16h30 para va-
cinação de rotina. O endereço 
da UBS Eldorado é Av. Nova 
Granada, 3320, Eldorado.

Sala de 
vacinação no 

Eldorado passa a 
funcionar na UBS
Da REDAÇÃO

Diretoria do Bem Estar Animal 
promove última feira de adoção

A Diretoria do Bem Estar 
Animal (Dibea) promove neste 
sábado (18) a última feira de 
adoção de cães e gatos de 
2021. O evento será no Pet 
Park, das 9h às 15h. O ende-
reço é Av. Philadelpho Manoel 
Gouveia Neto, 2.150 – Parque 
Setorial.

Os interessados devem 
comparecer ao local, portan-
do documentos pessoais e 
comprovante de residência. Os 
animais aptos para a adoção 
estão vacinados, castrados e 
microchipados. “Para esta últi-
ma feira do ano, vamos colocar 
cães adultos, que normalmen-
te demoram mais tempo para 
serem adotados”, afirmou o 
diretor da Dibea Kelsen Arioli.

Mais de 170 animais, entre 
cães e gatos, foram encami-
nhados para novos lares este 
ano pela Diretoria. Somente 
no mês de dezembro (até o 
dia 15), foram 20 animais 
doados. “Para chegarem até 
as feiras de adoção, esses 
pets já passaram por situação 
de abandono e maus-tratos. 
Esperamos que esses ganhem 

um novo lar”, finaliza.
Além das feiras de adoção, 

os munícipes que tiverem inte-
resse em adotar cães e gatos 
podem entrar em contato 
com a Diretoria do Bem Estar 
Animal, que trabalha com as 
adoções durante todo o ano. O 
telefone é: 3231-6494.

Serviço:

Da REDAÇÃO  

Feira de Adoção de Cães 
e Gatos

Data: 18 de dezembro

Horário: das 9h às 15h

Local: Pet Park “Matheus 
Pinoti Massucato” – Av. Mano-
el Philadelpho Gouveia Neto, 
2.150 – Parque Setorial

Divulgação

PANDEMIA

Rio Preto registra 44 casos de Covid-19 na semana
A Secretaria de Saúde 

de Rio Preto divulgou nesta 
quinta-feira (16) que regis-
trou mais 44 casos Covid-19 
ao longo da semana, sen-
do 37 diagnosticados por 
exame PCR, cinco por TR 
antígeno e dois por TR anti-
corpo. No total são 98.579 
casos, com uma média de 
oito casos leves e um caso 
grave.

Também foram contabi-
lizados dois óbitos, sendo 
um notificado antes do dia 
05/12 e um no dia 14/12. 
Desde o início da pandemia 
são 2.830 mortes, com uma 
taxa de letalidade de 2,8%. 
Considerando apenas os 
dados de 2021 são 63.816 
casos e 1.908 óbitos.

O número de pessoas 
curadas chegou a 95.592, 
o equivalente a 96,9% 
dos casos. A cidade soma 

358.229 notificações de pa-
cientes com sintomas gripais 
e 323.916 testes realizados. 
O coeficiente de incidência é 
de 21.200 casos a cada 100 
mil habitantes.

Atualmente Rio Preto 

registra 137 pacientes inter-
nados com síndrome respi-
ratória aguda grave (SRAG), 
com 53 na UTI e 84 na 
enfermaria, sendo 72 resi-
dentes de Rio Preto e 65 de 
outros municípios da região. 

Dentre os casos já confirma-
dos com Covid-19, são 14 
internações, com 11 na UTI 
e três na enfermaria. A taxa 
de ocupação de leitos de UTI 
em Rio Preto é de 16% e de 
16,1% na região.

Vinicius LIMA D
ivulgação

Rio Preto 
registra 44 
casos de 
Covid-19 na 
semana
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SERVIÇO

Nas próximas duas 
semanas, os postos 
do Poupatempo em 

todo o Estado estarão fecha-
dos na sexta-feira e no sábado 
(dias 24, 25 e 31 de dezem-
bro e 1º de janeiro de 2022), 
vésperas e celebrações de 
Natal e Ano Novo.

As unidades reabrem em 
seu horário habitual a partir 
de segunda-feira, dias 27 de 
dezembro e 3 de janeiro de 
2022.

O atendimento presencial 
é realizado mediante agenda-
mento prévio de data e horá-
rio. Para isso, o cidadão pode 
utilizar os canais digitais do 
programa – portal www.pou-
patempo.sp.gov.br, aplicativo 
Poupatempo Digital ou totens 
de autoatendimento.

O Poupatempo já oferece 
cerca de 170 serviços eletrô-
nicos, que podem ser feitos 
24 horas por dia, sete dias 
por semana, com seguran-
ça e comodidade. Entre as 
opções, estão renovação de 
CNH, emissão do Atestado 
de Antecedentes Criminais, 
consulta de IPVA, carteira 
de vacinação digital contra a 
Covid-19, entre outros.

Poupatempo 
fecha nas 

vésperas e nos 
dias de Natal e 

Ano Novo 
Da REDAÇÃO

EXPOSIÇÃO

Ibirá recebe feira de artesanatos, 
flores e sabores a partir de hoje 

Com o objetivo de 
retomar o turismo 
local, o Balneário 
de Ibirá será palco 

da Feira de Natal de Flores, 
Artesanatos e Sabores, nos 
dias 17 a 19 de dezembro, das 
9h às 18h. A feira faz parte das 
comemorações do centenário 
da cidade, que completou 100 
anos no último domingo (12).

O Balneário “Evaristo Men-
des Seixas”, local onde será 
realizada a feira, oferece os 
tradicionais banhos de imersão 
nas águas vanádicas, única com 
propriedades que proporcionam 
maior bem-estar ao indivíduo, 
por contarem com poder cicatri-
zante, antioxidante, antialérgico 
e relaxante. Os banhos e a in-
gestão dessas águas vêm sendo 
utilizados de forma associada 
aos tratamentos direcionados 
às áreas da estética, fisiotera-
pia, massoterapia, acupuntura 
e a outras técnicas, desde as 
milenares às mais avançadas.

A Feira de Natal de Flores, 
Artesanatos e Sabores, com 
entrada de 1 quilo de alimento 

não perecível, 1 litro de leite ou 
de óleo que serão doados ao 
Fundo Social de Solidariedade 
conta com o apoio da Prefeitura 
Municipal de Ibirá.

Durante os três dias de feira, 
os visitantes terão a oportu-
nidade de conhecer peças de 
artesanato local e regional e 
adquirir plantas a preços espe-
ciais. Entre os produtos expos-
tos, destaque para mesa posta 
e acessórios, louça de Porto 
Ferreira, cartonagem, terrários, 
costura criativa, bonecas de 
pano, almofadas, tapetes, pro-
dutos de decoração para casa, 
panos de prato e toalhas.

Para saborear, os visitantes 
poderão aproveitar o espaço 
gourmet com o famoso pão com 
linguiça espalmada, acarajé, 
pão de mel, palha italiana, pi-
pocas gourmet, pão de queijo, 
licores, doces cristalizados, bala 
de coco gelada e churrasco.

Além da gastronomia e do 
artesanato, as flores ganham 
destaque durante os três dias 
de eventos. Serão comercia-
lizadas espécies diferentes 
entre pinheiros, suculentas, 
bico de papagaio, orquídeas, 
rosas do deserto, samambaia 
e folhagens.

Da REDAÇÃO   
redacao@dhoje.com.br

“O visitante poderá levar 
para casa os famosos pinheiros 
a R$30,00 e as poinsétias, a 
R$25,00 também conhecidas 
como bico-de-papagaio, planta 
famosa pela intensa cor verme-
lha de suas folhas e muito utili-

zada para decoração natalina”, 
explicou o empresário Rogério 
Marassa, diretor da Agrosam 
de Ibirá.

Serviço:
Feira de Natal de Flores, 

Artesanatos e Sabores
Dias 17, 18 e 19 de dezem-

bro - das 09h às 18h
Local: Balneário Ibirá
Entrada 1 quilo de alimento 

não perecível, 1 litro de óleo 
ou leite

Divulgação

SOLIDARIEDADE

Projeto social promove festa de 
Natal para crianças do Jardim Nunes

O grupo social “Amor 
em Ação” de São 
José do Rio Preto vai 

realizar neste sábado (18) um 
evento de Natal para as crian-
ças do bairro Jardim Nunes. 
A festa contará com pipoca, 
algodão doce, cachorro quen-
te, refrigerante, palhaços, 
sacolinhas com doces e outras 
atrações.

Criado em 2015, o projeto 
iniciou auxiliando famílias ca-
rentes e realizando distribuição 
de doces para crianças mais 
vulneráveis em datas come-
morativas como Páscoa, Dia 
das Crianças e Natal. Quando a 
pandemia teve início, o número 
de famílias que precisam de 
ajuda aumentou, o que como 
que o projeto reunisse ainda 
mias voluntários, com cerca 70 
pessoas atualmente.

Segundo a professora Julia-

na Rodriguez Tomaz Andrade, 
idealizadora do Amor em Ação, 
foi realizado na última sexta-fei-
ra (10) o projeto “Você Noel”, 
no qual mais de 300 crianças 
da creche em que ela trabalha 
foram apadrinhadas para ga-
nhar presentes de Natal.

“Conseguimos apadrinha 
todas as crianças e na sexta-

-feira o Papai Noel foi na creche 
e entregou um presente exclu-
sivo para cada criança. Como 
só os alunos da creche foram 
contemplados nessa ação, nós 
decidimos realizar essa festa no 
sábado para contemplar toda a 
comunidade”, contou Juliana.

A ação deste sábado (18) 
será em frente a creche do 

bairro na rua Eduardo Macedo 
Ribas, s/nº, Jardim Nunes, das 
9h30 às 12h. A expectativa é 
receber cerca de 500 crianças. 
A participação é gratuita e 
aberta ao público.

O evento contou com o 
apoio das seguintes empresas: 
Colegio Arte e Manha Coeso, 
Colégio Colmeia, Colégio Quin-
tal Mágico,Tech Sound, Adriana 
Botini,  Japinha Baby, Seleção 
Snacks, Lojas Bambolê, Rio 
Preto Kids, Supermercado 
Maju, Sementes da Alegria, 
N4Telecon, Cactos Floricultu-
ra, Joyce Serafim, Mundinho 
Kids, Imobiliária Renascer, 
Gota Kids, Draft Shop, Rost 
Distribuidora, Casa de Carnes 
Oliveira, Poliana Mian e  todos 
os voluntários do grupo Amor 
em Ação.

Interessados em se tornar 
também um voluntário podem 
procurar o grupo Amor em Ação 
nas redes sociais.

Vinicius LIMA   

Conseguimos apadrinha todas as 
crianças e na sexta-feira o Papai Noel 
foi na creche e entregou um presente 

exclusivo para cada criança. Como só os 
alunos da creche foram contemplados 

nessa ação, nós decidimos realizar essa 
festa no sábado para contemplar toda a 

comunidade

“

”

Divulgação

SUB-20

Final do Paulista entre Mirassol e 
Palmeiras terá presença de público

A Federação Paulista de 
Futebol (FPF) reali-
zou nesta quinta-feira 

(16) o conselho técnico para 
definir as datas e horários das 
finais do Campeonato Paulista 
Sub-20 entre Mirassol e Pal-
meiras. A principal novidade é 
que será autorizado a presença 
de público nos jogos.

Por ter a melhor campanha, 
o Leão vai ter a vantagem de 
decidir em casa. Portanto, o 
primeiro jogo será no Allianz 
Parque em São Paulo no do-
mingo (19), às 21h30. Já o 
jogo decisivo será no Maião 
na quarta-feira (22), às 19h. 
As partidas terão transmissão 
do Paulistão Play, Eleven e 
YouTube.

Até o fim da tarde desta 
quinta-feira (16), o Mirassol 
não divulgou informações so-

bre protocolo para retorno ao 
estádio e venda de ingressos.

O Mirassol chega para a 
final com 17 vitórias, um em-
pate e quatro derrotas em 22 
jogos, marcando 52 gols e 
sofrendo 17. A equipe também 
conta com o artilheiro da com-
petição, o atacante Kauan com 
18 gols. O Palmeiras conta 
com o melhor ataque do Pau-
listão, tendo marcado 70 gols 
e tendo o vice-artilheiro Bruno 
Menezes com 15 gols.

Vinicius LIMA   

Final entre Mirassol 
e Palmeiras 
terá presença de 
público

D
ivulgação
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
 

AVISO DE LICITAÇÃO FRACASSADA 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2021 
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM 
PROCESSO SICOM Nº 24/2021 
A Câmara Municipal de São José do Rio Preto, através de seu Pregoeiro, torna público, 
para conhecimento dos interessados, que não houve licitante habilitado/classificado na 
sessão pública do Pregão Eletrônico Nº 04/2021, realizada no dia 14 de dezembro de 
2021, com início às 10h00min, cujo objeto era a aquisição de 21 (vinte e um) Terminais tipo 
PDV touchscreen, conforme descrição constante do Termo de Referência – Anexo I do 
Edital. A licitação foi declarada FRACASSADA, conforme ata.  
São José do Rio Preto, 15 de dezembro de 2021. 
LUIZ CARLOS HIGASHIHARAGUTI - Pregoeiro 
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
 
EXTRATO DE CONTRATO 
  
PROCESSO Nº 57/2021 
DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 05/2021 
CONTRATO Nº 07/2021 (CUSD 163624 / CCER 163625) 
Contratada: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ – CPFL. 
Objeto: Fornecimento de energia elétrica ao prédio sede da Câmara Municipal de São José 
do Rio Preto, sito à Rua Silva Jardim, nº 3357 – Centro – S. J. Rio Preto/SP. Vigência: 12 
meses a partir de 15 de dezembro de 2021. Data da assinatura: 14 de dezembro de 2021. 
Valor Global Estimado: R$ 192.000,00 (cento e noventa e dois mil reais). Recursos 
orçamentários: 3390.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica. Base Legal: 
Artigo 24, inciso XXII, da Lei 8.666/93, com as alterações posteriores. São José do Rio 
Preto, 14 de dezembro de 2021. PEDRO ROBERTO GOMES Presidente da Câmara 
Municipal 
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RATIFICAÇÃO 
(Artigo 26 da Lei nº 8.666/93) 
 
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 05/2021 
Processo nº 057/2021 
CONTRATADA: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL. 
OBJETO: Contratação dos serviços prestados pela COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E 
LUZ – CPFL, para fornecimento de energia elétrica ao prédio sede da Câmara Municipal de 
São José do Rio Preto/SP, com fundamento no artigo 24, XXII, da Lei nº 8.666/93. 
RATIFICO, nos termos do artigo 26 da Lei Federal nº 8.666/93, o ato da Comissão 
Permanente de Licitação, que declarou como dispensa de licitação a contratação dos 
serviços prestados pela COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ – CPFL, para 
fornecimento de energia elétrica ao prédio sede da Câmara Municipal de São José do Rio 
Preto/SP, no valor global de R$ 192.000,00 (cento e noventa e dois mil reais).  
São José do Rio Preto, 14 de dezembro de 2021. Ver. PEDRO ROBERTO GOMES 
Presidente da Câmara Municipal  
 

                                                                                            

 

PORTARIA Nº 6823, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2021. 

Designa o servidor efetivo, LEANDRO JOSÉ AREDE, Motorista, para 
exercer, concomitantemente às suas funções com às relativas de 
responsável pelo setor de transporte, no período de 13/12/2021, 
devido afastamento por motivo de férias e licença-prêmio, do servidor 
Maicon Reche de Oliveira, titular da função. 

 

VEREADOR PEDRO ROBERTO GOMES 
Presidente da Câmara Municipal 
 

 

DEPARTAMENTO DE PESSOAL 

EXTRATO DE PORTARIAS 

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

Nome do Cliente RG CPF Quadra Lote 
JORGE ALVES DE SOUZA 15233421 087.450.536-42 28 17 

GUILHERME RODRIGUES DOS SANTOS  48696056 397.812.208-13 20 20 
NOELI MARIA DE MATOS 338423576 181.555.808-30 31 15 

 
JAMIL PEDROZO NASSIF 

DIRETOR 
 
 
 
 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO: 
 
SETPAR MIRASSOL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA, empresa privada inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 
12.749.878/0001-03, estabelecida à Rua Penita, 3155, Sala A-8, Redentora, na cidade de São José do Rio Preto/SP, conforme faculta a Lei 
n.o 6.766 de 19 de Dezembro de 1979 e artigo 62, da Lei 13.097 de 19 de Janeiro 2.015, resolve pelo presente Edital, NOTIFICAR os 
proprietários dos lotes, localizados no Empreendimento “SETLIFE II MIRASSOL”, abaixo relacionados, considerando que a 
tentativa de Notificação Extrajudicial promovida de forma pessoal restou infrutífera, estando os mesmos em local incerto e 
não sabido, para comparecer, no prazo impreterível de 15 (quinze) dias a contar da data de publicação deste edital, no 
endereço supracitado ou dentro do prazo nos contatar através do número 0800-878-0777, tendo em vista o descumprimento 
da obrigação pecuniária assumida originária. Assim pela presente, ficam NOTIFICADOS na forma da legislação vigente, para 
que ninguém possa alegar ignorância/desconhecimento, expede-se a presente com o prazo de 15 (quinze) dias. O não 
comparecimento e a consequente desconsideração a esta notificação ensejará a aplicação das sanções legais com a rescisão 
do contrato de compra e venda firmado entre as partes, ficando eventuais valores de reembolso a crédito dos Notificados, 
desobrigando a Notificante de qualquer comunicação futura. 

Nome do Cliente RG CPF/CNPJ Quadra Lote 
TELMA CRISTINA IGNÁCIO ALVES 41382876 228.551.208-29 05 20 

 
JAMIL PEDROZO NASSIF 

DIRETOR 
 
 
 
 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO: 
 
SETJARDIM SCHMITT LOTEADORA IMOBILIÁRIA SPE LTDA, empresa privada inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 31.762.872/0001-10, 
estabelecida à Rua Quinze de Novembro, nº 3758, Centro, na cidade de São José do Rio Preto/SP, conforme faculta a lei nº 6.766/79 e artigo 
62, da Lei 13.097/2015, resolve pelo presente Edital, NOTIFICAR os Promissários Compradores dos lotes localizados no Empreendimento 
“SETJARDIM ( ENG.SCHMITT)”, abaixo relacionados, considerando que a tentativa de Notificação Extrajudicial promovida de forma pessoal 
restou infrutífera, estando os mesmos em local incerto e não sabido, para comparecer, no prazo impreterível de 15 (quinze) dias a contar da 
data de publicação deste edital, no endereço supracitado ou dentro do prazo nos contatar através do número 0800-878-0777, tendo em vista 
o descumprimento da obrigação pecuniária assumida originária. Assim pela presente, ficam NOTIFICADOS na forma da legislação vigente, 
para que ninguém possa alegar ignorância/desconhecimento, expede-se a presente com o prazo de 15 (quinze) dias. O não comparecimento 
e a consequente desconsideração a esta notificação ensejará a aplicação das sanções legais com a rescisão do contrato de compra e venda 
firmado entre as partes, ficando eventuais valores de reembolso a crédito dos Notificados, desobrigando a Notificante de qualquer 
comunicação futura. 

Nome do Cliente RG CPF Quadra Lote 
MILENE APARECIDA MARTINS DA SILVA 423605793 323.951.058-80 14 02 

 
JAMIL PEDROZO NASSIF 

DIRETOR 
 
 
 
 

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. ADALBERTO GABRIEL MUSSI e MARIA AMÉLIA 
RODRIGUES, sendo ELE fi lho de ANTONIO MUSSI e de 
LUISA GABRIEL MUSSI e ELA fi lha de LAFAETE RODRI-
GUES DA SILVA e de ALTAMIRA CICERA DA SILVA;

2. DAVSON DANIEL DA SILVA SANTOS e CINTIA MI-
CHELLI GOMES DA SILVA, sendo ELE fi lho de DANILSON 
GRAÇA DOS SANTOS e de MARIA MARLENE DA SILVA e 
ELA fi lha de JOSIVANIO INACIO DA SILVA e de DIRLENE 
GOMES DE OLIVEIRA;

3. FRANCISCO VIEIRA DOS SANTOS e ANGELITA 
VIEIRA DOS SANTOS, sendo ELE fi lho de JOSÉ VIEIRA 
DOS SANTOS e de MARIA MOTA PINHEIRO e ELA fi lha de 
FULGENCIO PEREIRA DA SILVA e de SEBASTIANA ANGE-
LICA DE AMARAL;
; brasileiros, residentes neste 3º subdistrito. Se alguém sou-
ber de algum impedimento, oponha-o em Cartório (R. São 
Paulo, 2200 – Tel: 3202-9090). 16/12/2021.

Balcão de Empregos 
907 vagas nesta quinta

 
O Balcão de Empregos de Rio Preto desta quionta-feira 

(16) está oferecendo 907 oportunidades de trabalho. 
As principais delas são para desossador (40), operador 
de produção (40), operador de caixa (33), operador de 
plataforma (30), vendedor (26), técnico de enfermagem 
(16), auxiliar de produção (14), auxiliar de enfermagem 
(14), açougueiro (13), operador de empilhadeira (13), 

atendente (13), motorista entregador (12), consultor co-
mercial (10), pedreiro (10), entre outros. Os interessados 
em alguma das vagas podem se cadastrar no Balcão de 
Empregos através do site da Prefeitura www.riopreto.
sp.gov.br/balcaoempregos e se candidatar as vagas 

oferecidas enviando os currículos.Filtros:  Relatório diário do dia 16/12/2021. Apenas vagas ativas (novas e reativadas).

Relatório de VagasBalcão de Empregos

CARGO QTDE. VAGAS SEXO TIPO
AÇOUGUEIRO PERMANENTEINDIFERENTE8
AÇOUGUEIRO TEMPORÁRIAINDIFERENTE5
AGENTE DE LIMPEZA PERMANENTEINDIFERENTE1
AGENTE DE PREVENÇÃO E PERDAS PERMANENTEINDIFERENTE5
AJUDANTE DE COZINHA TEMPORÁRIAINDIFERENTE1
AJUDANTE DE COZINHEIRO TEMPORÁRIAINDIFERENTE1
AJUDANTE DE MARCENEIRO PERMANENTEMASCULINO1
AJUDANTE DE MOTORISTA PERMANENTEMASCULINO2
AJUDANTE DE PADEIRO PERMANENTEINDIFERENTE4
AJUDANTE DE PINTURA AUTOMOTIVA PERMANENTEMASCULINO1
AJUDANTE DE PRODUÇÃO PERMANENTEMASCULINO1
AJUDANTE GERAL EM OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL TEMPORÁRIAMASCULINO1
ALMOXARIFE PERMANENTEINDIFERENTE1
ANALISTA CONTÁBIL PERMANENTEINDIFERENTE2
ANALISTA CONTABIL PERMANENTEINDIFERENTE1
ANALISTA CONTÁBIL SENIOR PERMANENTEINDIFERENTE1
ANALISTA CONTÁBIL SÊNIOR PERMANENTEINDIFERENTE1
ANALISTA CONTABIL/FISCAL PERMANENTEINDIFERENTE1
ANALISTA DE EXPEDIÇÃO PERMANENTEINDIFERENTE1
ANALISTA DE MARKETING DIGITAL PERMANENTEINDIFERENTE2
ANALISTA DE SUPORTE JÚNIOR PERMANENTEINDIFERENTE1
ANALISTA DE TI PERMANENTEINDIFERENTE1
ANALISTA FISCAL JUNIOR PERMANENTEINDIFERENTE1
ANALISTA TRIBUTÁRIO PERMANENTEINDIFERENTE1
APRENDIZ PERMANENTEINDIFERENTE4
ARMADOR PERMANENTEMASCULINO3
ARRUMADOR DE PALETE TEMPORÁRIAMASCULINO4
ART FINALISTA PERMANENTEINDIFERENTE1
ASSESSOR DE VENDAS VESTUÁRIO PERMANENTEINDIFERENTE5
ASSESSOR JURIDICO PERMANENTEINDIFERENTE1
ASSISTENDE DE DEPARTAMENTO PESSOAL PERMANENTEINDIFERENTE1
ASSISTENTE COMERCIAL PERMANENTEINDIFERENTE1
ASSISTENTE CONTÁBIL JUNIOR PERMANENTEINDIFERENTE1
ASSISTENTE DE EXPEDIÇÃO PERMANENTEMASCULINO1
ASSISTENTE DE GARANTIDA DA QUALIDADE PERMANENTEINDIFERENTE1
ASSISTENTE DE RECURSOS HUMANOS PERMANENTEINDIFERENTE1
ASSISTENTE FINANCEIRO PERMANENTEINDIFERENTE1
ATENDENTE PERMANENTEFEMININO1
ATENDENTE PERMANENTEINDIFERENTE2
ATENDENTE PERMANENTEINDIFERENTE2
ATENDENTE PERMANENTEINDIFERENTE8
ATENDENTE BALCÃO PIZZARIA PERMANENTEFEMININO1
ATENDENTE DE BAR, PRODUÇÃO DE CAIPIRINHA, ORGANIZAÇÃO GERAL PERMANENTEMASCULINO1
ATENDENTE DE DELIVERY PERMANENTEINDIFERENTE3
ATENDENTE DE PIZZARIA PERMANENTEINDIFERENTE3
ATENDENTE FAST FOOD PERMANENTEINDIFERENTE3
ATENDENTE FAST FOOD - VAGA PCD PERMANENTEINDIFERENTE2
ATENDENTE FRANQUIA PERMANENTEINDIFERENTE2
ATENDENTE ROTISSERIA/CAFETERIA PERMANENTEINDIFERENTE3
AUDANTE GERAL PERMANENTEMASCULINO1
AUX. DE COZINHA PERMANENTEINDIFERENTE3
AUX. DE GARÇOM PERMANENTEINDIFERENTE5
AUX DE SUSHIMAN PERMANENTEINDIFERENTE2
AUX. EXPEDIÇÃO PERMANENTEMASCULINO3
AUXILIAR  TECNICO (A) ENFERMAGEM PERMANENTEINDIFERENTE8
AUXILIAR ADMINISTRATIVA PERMANENTEFEMININO1
AUXILIAR ADMINISTRATIVO PERMANENTEINDIFERENTE4
AUXILIAR ADMINISTRATIVO PERMANENTEMASCULINO1
AUXILIAR ADMINISTRATIVO PERMANENTEFEMININO1

Vagas Ativas
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AUXILIAR ADMINISTRATIVO PERMANENTEINDIFERENTE1
AUXILIAR ADMINISTRATIVO PERMANENTEINDIFERENTE1
AUXILIAR ADMINISTRATIVO (PCD) PERMANENTEINDIFERENTE1
AUXILIAR DE AÇOUGUE PERMANENTEINDIFERENTE5
AUXILIAR DE AÇOUGUEIRO TEMPORÁRIAMASCULINO4
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO PERMANENTEINDIFERENTE1
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO PERMANENTEINDIFERENTE1
AUXILIAR DE CARGA E DESCARGA -  MIRASSOL-SP PERMANENTEMASCULINO3
AUXILIAR DE COBRANÇA COM EXPERIENCIA. PERMANENTEINDIFERENTE1
AUXILIAR DE CONFEITARIA PERMANENTEINDIFERENTE4
AUXILIAR DE COZINHA PERMANENTEINDIFERENTE5
AUXILIAR DE COZINHA PERMANENTEINDIFERENTE2
AUXILIAR DE DEPÓSITO PERMANENTEINDIFERENTE4
AUXILIAR DE DEPÓSITO PERMANENTEMASCULINO1
AUXILIAR DE DEPÓSITO PERMANENTEMASCULINO3
AUXILIAR DE ELÉTRICA PERMANENTEINDIFERENTE1
AUXILIAR DE ENFERMAGEM PERMANENTEFEMININO2
AUXILIAR DE ENFERMAGEM PERMANENTEFEMININO2
AUXILIAR DE ENFERMAGEM PERMANENTEFEMININO2
AUXILIAR DE ENFERMAGEM PERMANENTEFEMININO2
AUXILIAR DE ESCRITORIO / COBRANÇA COM EXPERIENCIA. PERMANENTEINDIFERENTE1
AUXILIAR DE ESTACIONAMENTO PERMANENTEINDIFERENTE5
AUXILIAR DE ESTOQUE PERMANENTEMASCULINO1
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO PERMANENTEMASCULINO4
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO PERMANENTEINDIFERENTE1
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO PERMANENTEMASCULINO1
AUXILIAR DE FATURAMENTO PERMANENTEINDIFERENTE1
AUXILIAR DE FLORICULTURA PERMANENTEFEMININO1
AUXILIAR DE FRENTE DE CAIXA PERMANENTEINDIFERENTE3
AUXILIAR DE LAVANDERIA  - HOTEL PERMANENTEMASCULINO1
AUXILIAR DE LIMPEZA PERMANENTEINDIFERENTE1
AUXILIAR DE LIMPEZA PERMANENTEINDIFERENTE1
AUXILIAR DE LIMPEZA PERMANENTEFEMININO1
AUXILIAR DE LIMPEZA PERMANENTEINDIFERENTE1
AUXILIAR DE LIMPEZA INDUSTRIAL PERMANENTEMASCULINO1
AUXILIAR DE LOGÍSTICA (PCD) PERMANENTEINDIFERENTE1
AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PERMANENTEINDIFERENTE1
AUXILIAR DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PERMANENTEFEMININO2
AUXILIAR DE MECANICO AUTOMOBILISTICO PERMANENTEINDIFERENTE2
AUXILIAR DE MONITORAMENTO PERMANENTEINDIFERENTE1
AUXILIAR DE MONITORAMENTO ELETRONICO PERMANENTEINDIFERENTE2
AUXILIAR DE PINTURA - VIAGEM PERMANENTEMASCULINO2
AUXILIAR DE PRODUCAO PERMANENTEINDIFERENTE2
AUXILIAR DE PRODUÇÃO PERMANENTEMASCULINO2
AUXILIAR DE PRODUÇAO E ESTOQUISTA. PERMANENTEMASCULINO1
AUXILIAR DE PRODUÇÃO1 PERMANENTEMASCULINO10
AUXILIAR DE SAC PERMANENTEINDIFERENTE5
AUXILIAR DE SERVIÇOS DE RESTAURANTE TEMPORÁRIAINDIFERENTE5
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS TEMPORÁRIAINDIFERENTE1
AUXILIAR DE VENDAS PERMANENTEINDIFERENTE1
AUXILIAR ENFERMAGEM PERMANENTEINDIFERENTE1
AUXILIAR ENFERMAGEM PERMANENTEINDIFERENTE1
AUXILIAR ENFERMAGEM PERMANENTEINDIFERENTE2
AUXILIAR ENFERMAGEM PERMANENTEINDIFERENTE1
AUXILIAR ENFERMAGEM PERMANENTEINDIFERENTE1
AUXILIAR FINANCEIRO PERMANENTEINDIFERENTE1
AUXILIAR FINANCEIRO PERMANENTEMASCULINO1
AUXILIAR FINANCEIRO CONTAS A RECEBER PERMANENTEFEMININO1
AUXILIAR MECÂNICO DE AR CONDICIONADO PERMANENTEINDIFERENTE5
AUXILIAR RECEPCIONISTA PERMANENTEMASCULINO1
AUXILIAR SAÚDE BUCAL PERMANENTEINDIFERENTE4
AUXILIAR SERVICOS GERAIS PERMANENTEMASCULINO1
AUXILIAR TÉCNICO DE INFORMATICA PERMANENTEINDIFERENTE1
BABÁ PERMANENTEFEMININO1
BABÁ E CUIDADOR PERMANENTEINDIFERENTE2
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CARGO QTDE. VAGAS SEXO TIPO
BALCONISTA PERMANENTEINDIFERENTE5
BARMAN PERMANENTEMASCULINO2
BORRACHEIRO PERMANENTEMASCULINO1
CAIXA PERMANENTEFEMININO1
CARPINTEIRO PERMANENTEMASCULINO3
CHAPEIRO (A) PERMANENTEINDIFERENTE1
COLORISTA DE VEICULOS PERMANENTEINDIFERENTE1
COMPRADOR PERMANENTEINDIFERENTE1
CONFEITEIRO PERMANENTEINDIFERENTE4
CONFERENTE PERMANENTEINDIFERENTE6
CONFERENTE DE PREÇO, VALIDADE E ESTOQUE PERMANENTEINDIFERENTE6
CONSULTOR COMERCIAL PERMANENTEINDIFERENTE10
CONSULTOR DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS PJ PERMANENTEINDIFERENTE3
CONSULTOR DE VENDAS PERMANENTEINDIFERENTE1
CONSULTOR DE VENDAS PERMANENTEINDIFERENTE2
CONTRATA-SE PROJETISTA COM EXPERIÊNCIA EM SKETCHUP PERMANENTEINDIFERENTE1
CONTROLADORA DE ACESSO PERMANENTEFEMININO1
COORDENADOR DE VENDAS EXTERNAS PERMANENTEINDIFERENTE1
COSTUREIRA PERMANENTEINDIFERENTE1
COZINHA(O) E GARÇOM/ GARÇONETE PARA EVENTO FAMILIAR FIM DE ANO TEMPORÁRIAINDIFERENTE1
COZINHEIRO LÍDER PERMANENTEINDIFERENTE1
COZINHEIRO(A) PERMANENTEINDIFERENTE4
CREDIARISTA PERMANENTEINDIFERENTE5
CUIDADOR DE IDOSOS PERMANENTEINDIFERENTE1
CUIDADORA INFATIL PERMANENTEFEMININO8
DENTISTA CLÍNICO GERAL PERMANENTEFEMININO3
DENTISTA ORÇAMENTISTA PERMANENTEINDIFERENTE1
DEPARTAMENTO COMERCIAL PERMANENTEINDIFERENTE1
DESIGNER DE UNHA PERMANENTEINDIFERENTE1
DESOSSADOR PERMANENTEINDIFERENTE40
EDITOR WEB TEMPORÁRIAINDIFERENTE1
ELETRICISTA PERMANENTEINDIFERENTE5
ELETRICISTA PERMANENTEINDIFERENTE1
ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO TEMPORÁRIAINDIFERENTE1
EMPACOTADOR PERMANENTEINDIFERENTE5
EMPREGADA DOSMÉSTICA OU COZINHEIRA E PASSADEIRA PERMANENTEFEMININO1
ENFERMEIRO(A) PERMANENTEINDIFERENTE2
ENFERMEIRO(A) PERMANENTEINDIFERENTE2
ENFERMEIRO(A) PERMANENTEINDIFERENTE2
ENTREGADOR TEMPORÁRIAINDIFERENTE5
ENTREGADOR PERMANENTEINDIFERENTE2
ESTAGIÁRIO DE OBRAS TEMPORÁRIAINDIFERENTE1
ESTÁGIO - ATENDIMENTO TEMPORÁRIAINDIFERENTE1
ESTÁGIO - CIÊNCIAS CONTÁBEIS PERMANENTEINDIFERENTE1
ESTÁGIO - CONTABILIDADE PERMANENTEINDIFERENTE1
ESTÁGIO - FINANCEIRO TEMPORÁRIAINDIFERENTE1
ESTÁGIO - MARKETING TEMPORÁRIAINDIFERENTE1
ESTÁGIO - PROGRAMAÇÃO PERMANENTEINDIFERENTE1
ESTÁGIO - QUÍMICA TEMPORÁRIAINDIFERENTE1
ESTÁGIO - SOCIAL MEDIA TEMPORÁRIAINDIFERENTE1
ESTÁGIO - SOCIAL MEDIA DESIGNER PERMANENTEINDIFERENTE1
ESTÁGIO - WEB DESIGNER PERMANENTEINDIFERENTE1
ESTÁGIO ADMINISTRAÇÃO TEMPORÁRIAINDIFERENTE1
ESTÁGIO ADMINISTRATIVO PERMANENTEINDIFERENTE1
ESTÁGIO DE ENGENHARIA TEMPORÁRIAINDIFERENTE1
ESTÁGIO DE MARKETING PERMANENTEINDIFERENTE2
ESTAGIO DEPARTAMENTO FISCAL/ DEPARTAMENTO CONTABIL PERMANENTEINDIFERENTE1
ESTÁGIO EM DESENVOLVIMENTO WEB TEMPORÁRIAINDIFERENTE1
ESTÁGIO ENGENHARIA (SETOR PRODUÇÃO) TEMPORÁRIAINDIFERENTE1
ESTAGIO ENSINO MEDIO PERMANENTEINDIFERENTE7
ESTÁGIO ENSINO MÉDIO PERMANENTEINDIFERENTE3
ESTÁGIO EXPEDIÇÃO PERMANENTEINDIFERENTE1
ESTÁGIO (PEDAGOGIA OU LETRAS) PERMANENTEINDIFERENTE1
ESTÁGIO RECEPÇÃO TEMPORÁRIAINDIFERENTE1
ESTÁGIO WEB DESIGNER TEMPORÁRIAINDIFERENTE1
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     O Dodge American Bar, 
recentemente aberto na 
Andaló, estuda a possibilidade 
de realizar um réveillon.

      Waldyr Faria bateu 
o martelo. Coloca para 
funcionar a primeira parte de 
seu complexo gastronômico, 
D. Maria, na Av. J.K., na 
primeira quinzena de janeiro 
de 2022.

    Rafaella, filha do saudoso 
médico, Hafez Husseine e da 
mulher, Vera, foi aprovada em 
medicina na PUC. 

     Quem tem bolso 
recheado, pode contratar o 
buffet Fasano, que passa a 
contar com uma estrutura 
móvel para atender eventos 
em todo o País. 

     Beny Haddad passa o 
Natal em São Paulo com os 
filhos e netos na casa de seu 
irmão, Deco e da cunhada, 
Anira. De lá, segue para o 
réveillon numa casa que 
alugaram em Trancoso, ao 
lado das filhas Jully e Christy e 
dos netos.

     Chegando de temporada 
em São Paulo onde esteve 
revendo amigas e comemorou 
seu aniversario na Tratoria 
Lellis oferecida por seus 
filhos Nelsinho e Evandro, 
a elegante Mariza Barbosa 
Pereira. 

     Márcia Vançan comemora 
dia 6 de janeiro, a partir de 
19 horas, seus 65 anos e já 
está disparando convites para 
os amigos. 

     Toda a família do saudoso 
Domingo Marcolino Braile, 
de Maria Cecília aos netos, 
espoca o ano novo no Chile.

      Amantes da comida 
mediterrânea terão a partir 
de hoje, um novo endereço 
em São Paulo. O restaurante 
Dhomus com cozinha 
comandada pelo chef italiano 
Leonardo Rossi, será aberto 
nos Jardins.
     

SOCIAL Jornal

ANIVERSÁRIOS     

Esses, os aniversariantes da semana: 17, sexta-feira: 
1905-nasceu Érico Veríssimo, Fernando Bellini Cabrera, Roberto 
Sá Aquino Pereira, Terezinha Parsekian, Marcio Campos, Marcio 
Saurin. 18, sábado: Marta Maria Pereira Younes, Rodrigo (Choco) 
Gubolin Rocha, Joel de Sant’ana Braga, Leandro Lania, Luciano 
Raduan Dias, Maria da Graça Freitas, Rogério Gabriel, Steven 
Spielberg, chef Sérgio Arno, Heitor Cocenza, Hélio Negrelli Filho. 19, 
domingo: Dia do Atleta Profissional, nasceu Edith Piaf, Henrique 
Celso Cherubini Jr, José Roberto Bergo, Lúcia Mano Sanches, Sergio 
Tarraf, Tânia Pachá, Paulo Augusto Zerati Monteiro, Fernando Issas. 
20, segunda-feira: Ivani Vaz de Lima, José Mauro Venturelli,Luis 
Carlos Augusto, Maria Patrícia Sansão Ferreira, Nivaldo Pavão, 
Cacaco Cunha,Nadya Milano, Roberta Lemos. 21, terça-feira: 
José Antônio Mattar, Jane Fonda, Leonardo Romer, Soraya Ferreira 
Bassitt. 22,quarta-feira: Euriquinho Tavares, Luciana Chaddad 
Crosara, Renata Maria Provinciali. 23, quinta-feira: Dia do 
Vizinho,Joaquim Matos Filho, Cláudia Raia, Jorge Elias, Lélia Márcia 
Lopes Zito, Michel Nicolau Neto, Maria Fernanda Sansão, Mario 
Bernardo Garnero, Nazira Antunes, Paulo Eduardo Lerro Escobar, 
Wagner Mohalen, Daniel Tarraf Junior, José Carlos Amêndola Alves, 
Lucia Helena Dalia Issa. 

ESPECIAL DE NATAL 
Ao contrário de 2020,quando a pandemia o fez cancelar a mais 
tradicional atração de Natal na TV brasileira, Roberto Carlos 
apresentará o seu especial de fim de ano na Globo, na próxima 
quarta-feira, dia 22. Boninho dirigiu dias 6 e 7 de dezembro o show 
nos Estúdios MG4 da Globo. Após 2 anos sem conteúdos inéditos 
– em 2019 foram os melhores momentos e em 2020 foi o show 
Jerusalém- o Rei contará com a participação de Ivete Sangalo, 
Zeca Pagodinho, J.Quest, Wanderleia e Erasmo Carlos, Lia Soares, 
Zezé di Camargo e Luciano, Sandy e Lucas Lima e o coral Resgate 
para a Vida.O show será dia 22 porque dia 23 tem a grande final 
de The Voice Brasil. 

CONGRESSO  

O médico Fernando Nestor Fácio 
está retornando de Brasília onde 
participou do 38º. Congresso 
Brasileiro de Urologia como 
palestrante e coordenador do 
Departamento de Andrologia 
(Medicina Sexual) da Sociedade 
Brasileira de Urologia. Um 
craque!

FASANO TRANCOSO

O Hotel Fasano Trancoso corre o risco de ter sua inauguração 
adiada. É que o  empreendimento é controlado por um fundo 
de investimentos,onde a maior parte dos investidores é formada 
por regimes de previdência de servidores públicos (RPPS). Estes  
investidores estão contestando  juridicamente a participação do 
então gestor do fundo, Igor Elias, alegando com base em auditorias 
que ele não investiu nenhum recurso e tem mais de 40% do projeto 
em uma offshore a Ciderwood.

SORTEIO

Será dia 1º de abril em Doha, 
capital do Catar, o sorteio para 
definir os grupos da Copa do 
Mundo naquele país, pela 
primeira vez no final do ano – 
entre os dias 21 de novembro 
e 18 de dezembro – para evitar 
as altas temperaturas.

AVALANCHE 

A saída de cena do réveillon 
do Clube Monte Líbano, vai 
acabar despejando um grande 
contingente de convidados 
para os réveillons do Varanda 
do Golfe, do Panorâmico do 
Automóvel Clube, da Alianza, no 
Villa Conte; do Arraial–no salão 
de festas, nos jardins e na boate 
Koxixo do Automóvel Clube - do 
Coco Bambu, no Iguatemi, e do 
Bar Dom Pedro. Quem ainda 
não fez sua reserva, é bom que 
se apresse.

JINGLE BELLS

O Ônibus 2 é um grupo formado a partir de uma viagem organizada 
por José Mattar Jr para a Rodojet,cujo destino eram diversas 
cidades da Turquia e que levou em torno de 120 rio-pretenses a 
passearem pelo país em três ônibus lotados. O Ônibus 2 reuniu 
pessoas tão alegres e de alma tão harmoniosa, que acabou se 
tornando um grupo que passou a se reunir com frequência nas 
casas de seus integrantes, ou em bares e restaurantes. Na noite 
de hoje, acontece a confraternização do Ônibus 2, no restaurante 
Yayá, celebrando as Christmas’ Seasons.

São José do Rio Preto, sexta-feira
17 de dezembro de 2021

* 

A-8

CONTRATO TURBINADO   

O Flamengo está negociando 
a renovação do seu contrato 
com a Adidas. Propôs um 
contrato de R$ 150 milhões 
por três anos. Ou seja, R$ 
50 milhões por ano. Quase 
o dobro dos R$ 30 milhões 
anuais pagos atualmente pela 
empresa ao clube. Por aí pode-
se imaginar a quantia que a 
Kodilar, empresa rio-pretense 
de produtos alimentícios dos 
irmãos Zacharias,  separa para 
sua logo participar do “manto”.

Titular da Cadeira N° 22 da ARLEC- Academia Rio-pretense de Letras e Cultura

* 

O ex-presidente Michel Temer esteve terça-feira em Rio 
Preto para uma palestra no almoço de encerramento do 

ano da Lide, entidade que reúne a crème de la crème dos 
empresários, presidida por Marco Scaldelai. Na foto, o 

ilustre visitante ao lado deste colunista e do advogado e 
ex- candidato a deputado federal pelo Rio de Janeiro, pelo 

Partido Democrata Cristão, Eduardo Molina Santos. 

Acompanhe o blog: www.thejournal.com.br/blog 

* 

ALTA QUALIDADE
Meus leitores sabem o valor que 
costumo dar à boa gastronomia, 
por isso, essa nota. Eventos 
corporativos costumam contar 
com cardápios que se ao 
gíria chama de meia-boca, 
isto é, cardápios plastificados, 
digamos assim, com pratos 
sem muito significado para o 
paladar, mas cuja finalidade é 
saciar a fome. No almoço de 
encerramento do ano da Lide, 
que contou com a presença do 
ex-presidente Michel Temer, o 
Buffet Vitória, de Vitinho Homsi, 
esteve merecendo aplausos pela 
comida saborosa e de primeira 
e pelo serviço eficiente. 

CHEGANDO 
Aniversariante de quarta-feira, 
Carmen Lúcia Bassitt chegou 
terça-feira de São Paulo e 
veio passar as festas de fim 
de ano entre nós. Hospeda-
se na estância da família, em 
Mirassol, cenário paradisíaco 
que nesta temporada com 
o trinômio chuva-sol e calor 
exuberante, faz o verde do seu 
entorno, encantador. Ela vai 
reger com os irmãos Cláudia, 
Cristina e Allim, a ceia e o 
almoço de Natal. 

VIAGEM  

José Oscar Cícero deixa por 
aqui, o netinho Guilherme, 
a fi lha Isadora e o genro 
Guilherme e embarca domingo 
para o Estados Unidos.Vai 
matar saudade do filho Vinicius 
que viajou em julho para 
estudar na Universidade do 
Colorado, em Denver, onde faz 
doutorado em Macro economia 
e com ele vai curtir o Natal em 
Miami e o réveillon em New 
Orleans. 

O empresá-
rio Michel 
Jorge Ghan-
tous e a mu-
lher, Camila, 
durante 
show de Jor-
ge E Mateus 
realizado 
domingo 
passado no 
Villa Conte 
pela Alianza 
Eventos. 

* 

O empresário rio-pretense João Gubolin Jr, CEO da CIA Téc-
nica passou dois meses em Toronto, no Canadá,pois sua 
empresa está em plena expansão para a América do Nor-
te.A Cia Técnica deverá instalar uma filial naquela cidade 
e também nos Estados Unidos,em Atlanta.Ele esteve em 

reunião no Centro de Inovação de Ontário,em Toronto,uma 
organização ligada ao governo da província de Ontário, que 
promove a inovação por meio de pesquisas e colaboração 
entre a indústria e a academia.Na foto,o rio-pretense João 
Gubolin Jr.,na CN Tower,a edificação mais alta do mundo 
por 32 anos até ser desbancada pelo Burj Khalifa de Du-

bai, em 2007.

* 

CONDENAÇÃO

A Quinta Câmara Cível do TJ do Rio decidiu dias atrás por elevar a 
condenação imposta à marca de roupas Reserva, por uso indevido 
de estampas com quadros do artista Rubens Gerchman em suas 
camisetas. Os desembargadores concordaram com apelação 
apresentada pela família do artista para elevar de R$ 20 mil 
para R$ 50 mil os danos morais fixados. Ainda terão direito a 
dano material sobre o “valor de licenciamento de artes plásticas 
praticado usualmente em mercado”. Segundo o advogado Helder 
Galvão, que representa a família do artista, a indenização pode 
ultrapassar os R$ 200 mil no total.

ARRIVEDERCI

Acontece hoje em São Paulo, 
o almoço em homenagem ao 
cônsul geral da Itália, Filippo La 
Rosa, que encerra sua missão 
após quase quatro anos à 
frente do Consulado Geral da 
Itália. Ele esteve em Rio Preto 
recentemente, recepcionado 
por Rosalie Gallo.

Se você quiser receber esta coluna em 
pdf, pelo celular, envie o número de seu 
whatsApp para: (17) 99772-1730
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