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“A Secretaria de Saúde vem 
à população dizer que nós es-
tamos prevendo um surto de 
gripe. Ela acomete a população 
como um todo, mas a maior 
gravidade são em crianças abai-

xo de dois anos,  idosos acima 
de 65 anos. Essas categorias 
levam a uma gravidade maior, 
podendo desenvolver traqueíte, 
bronquiolite e precisar serem 
internadas”, afirmou Aldenis 

Borim em vídeo oficial divulgado 
para alertar e pedir cuidado à 
população. O HCM tem 90% de 
ocupação de UTIs e a secretaria 
abriu leitos no Beneficência 
para atendimento.       Pág.A5

Após oito dias, Mirassol 
registra caso de Covid

Pág. A5

Projeto que muda 
previdência terá 
audiências antes 

de votação
O presidente da Câmara 

Pedro Roberto Gomes (Patrio-
ta) adiantou ao jornal Dhoje 
que assim como outros pro-
jetos de grande importância o 
assunto só irá a plenário após 
ampla discussão. Para isso a 
Câmara deve promover audi-
ências públicas com setores 
da sociedade.             Pág.A3

Caminheiro vira 
refém e bandidos 
levam carga de 

R$ 280 mil
Um homem de 34 anos, 

morador de Campinas, es-
teve presente na Central de 
Flagrantes, na noite da segun-
da-feira (20), para denunciar 
que, às 5h30 do mesmo dia, 
foi mantido como refém por 
dois criminosos que roubaram 
uma carga de algodão avalia-
da em R$ 280 mil.   Pág.A4

Mirassol entra em campo para ser 
campeão inédito do Paulista Sub-20

ESPORTE
 Leo ROVERONI

Governador em 
exercício, Garcia 

entrega 875 
viaturas à PM
O governador em exercício 

Rodrigo Garcia (PSDB) realizou 
nesta terça-feira, 21, a entrega 
de 875 novas viaturas para os 
batalhões de todo estado da 
Polícia Militar, em um investi-
mento de R$ 84 milhões. Garcia 
também autorizou a contratação 
de 378 aprovados em concursos 
da Polícia Civil.             Pág.A3

Parlamento 
Regional 

Metropolitano 
faz última 

reunião do ano
Pág. A3

Defesa Civil alerta 
para temporais 
hoje e amanhã

Pág. A2

Pág. B1

LAMENTÁVEL
Túnel ilumina-
do na represa 
municipal mais 
uma vez foi alvo 
de vandalismo 
ontem no final 
da tarde e teve 
que ser fechado          
para reparos.
Pág.A2

PETS
Vigilância 
Epidemio-
lógica de 
MIrassol 
registrou o 
atendimen-
to de 162 
animais de 
estimação, 
sendo 85 
cães e 77 
gatos - que 
já estavam 
agendados 
- no primei-
ro dia da 
castração 
gratuita em 
massa.
Pág.A5

DROGAS
Um homem, 
de 30 anos, 
será investiga-
do após poli-
ciais militares 
do Batalhão 
de Ações 
Especiais da 
Polícia (BAEP) 
encontrarem 
numa casa 
alugada no 
bairro Frater-
nidade, às 
15h40 da 
segunda-feira 
(20), mais de 
35 quilos de 
drogas
Pág.A4

APRESSADINHO
O pequeno Theo chegou ao 
mundo com pressa. O bebê, 
filho de um casal de Olímpia, 
não esperou chegar à sala de 
parto e  nasceu no estaciona-
mento do hospital.    Pág.B2
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Como usar o LinkedIn em seu 
planejamento de carreira: Uma 

grande oportunidade de negócios
Empreender ou buscar em-

prego? Qualquer uma das op-
ções ganha um incremento sig-
nificativo quando a ferramenta 
Linkedin passa a fazer parte 
do método de busca, gerando 
excelentes oportunidades de 
negócios, seja do ponto de vista 
de busca de novos clientes ou do 
ponto de vista da busca de um 
novo emprego/carreira.

Hoje em dia, os profissionais 
de RH em geral usam as tecno-
logias para fazer os processos 
seletivos de pessoas, porque 
é muito mais fácil para fazer o 
filtro por cargo ou setor, e já se 
consegue visualizar em tempo 
real a experiência daquela pessoa. É possível ter as informações 
sobre ela mais rapidamente, com apenas um clique.

Imagine ter que selecionar currículos impressos, olhar um por 
um? É uma busca bem mais lenta, quase insana. O mesmo pode 
ser dito para quem busca novos clientes ou novas oportunidades 
de negócios. O linkedin oferece inúmeras opções e acreditamos 
firmemente que é enorme a quantidade de oportunidades que 
as pessoas estão deixando de aproveitar por ainda não usarem 
o Linkedin da maneira correta.

O LinkedIn, que já era uma ferramenta profissional muito 
importante, passou a ser uma maneira estratégica de focar no 
planejamento de carreira e novas oportunidades de negócios, 
tanto para quem já está inserido no mercado de trabalho 
quanto para os recém-formados, ou até mesmo para os que 
procuram uma possibilidade de estágio. A rede social permite 
publicações em fotos, vídeos, documentos, artigos, além de 
trocas de mensagens, interações com comentários, curtidas e 
conexão com outros profissionais.

O LinkedIn, de fato, é a principal plataforma para que os 
candidatos a um emprego consigam encontrar novas oportuni-
dades, até porque sem sair de casa, pela internet, eles têm mais 
chance de se conectar com empresas do mundo inteiro. Além 
disso, conseguem dialogar com organizações que realmente 
estão procurando profissionais com as competências que eles 
podem entregar.

A rede social pode ser importante para qualquer pessoa que 
esteja procurando dar um salto na carreira, encontrar vagas e 
chances melhores, melhorar a sua posição profissional, enten-
der o que o mercado está buscando, quais são as principais 
vagas hoje existentes em especial na sua região, ou fora do 
país. Enfim, há um mundo de possibilidades dentro do LinkedIn 
e, todos os dias, têm centenas de anúncios de emprego sendo 
publicados nele, bem como grandes oportunidades de negócios 
para quem sabe utilizar a ferramenta. Assim, se você percebe 
que uma empresa está contratando e que ela é do seu seg-
mento de atuação, você tem mais visibilidade e possibilidade 
de entrar em contato.

Desta forma é possível salientar que o LinkedIn é uma pla-
taforma que ajuda na construção e na evolução da carreira de 
um profissional, bem como gera inúmeras possibilidades de 
negócio para quem está empreendendo.

Pelo lado das empresas que o utilizam para suas contra-
tações, ele também exerce papel fundamental, contribuindo 
para localizar os profissionais mais qualificados para áreas 
específicas.

O LinkedIn, portanto, é superimportante tanto para quem 
quer encontrar uma nova colocação ou fazer a alavancagem 
de carreira, quanto para empresas que querem encontrar bons 
talentos de forma mais rápida, mais econômica, e com maior 
possibilidade de êxito, além de gerar excelentes oportunidades 
para empreendedores.

*Ederson Dé Manoel é Growth Hacker especialista em 
LinkedIn e Lead Generation. Pós-graduado em Marketing 
pela ESPM (Escola Superior de Propaganda e Marketing), 
atualmente dedica-se à projetos de Data Marketing, 
Growth Hacking e Gestão de Experimentos de Marketing 
Científico. Já atendeu clientes, como Google, Corinthians, 
Vogue, Netshoes, Faber Castell, Cerveja Proibida, entre 
outros.

ARTIGO 
Defesa Civil de Rio Preto 
alerta para chuvas fortes

A Defesa Civil de São José do 
Rio Preto emitiu um alerta nesta 
terça-feira (21) para o risco de 
chuvas com grandes volumes de 
água em curto espaço de tempo. 
A possibilidade está prevista 
para os dias 22/12 (quarta-feira) 
e 23/12 (quinta-feira).

Segundo o boletim da De-
fesa Civil, não há previsão de 
elevados acumulados (30mm), 
porém, como um grande volu-
me de água pode cair em um 
espaço curto de tempo, existe 
risco de transtornos, como 
deslizamentos, desabamen-
tos, alagamentos, enchentes e 
ocorrências relacionadas a raios 
e ventos.

A orientação da Defesa Civil 
à população é procurar abrigo 
e evitar o trânsito por ruas e 
avenidas nas regiões mais bai-
xas enquanto perdurarem as 
precipitações.

O verão teve início no hemis-
fério sul nesta terça-feira (21) e 
vai até 20 de março de 2022. A 
previsão do tempo aponta chuva 
intensa na cidade até quinta-fei-
ra e possíveis pancadas isoladas 
na sexta-feira (24), véspera de 
Natal. Para sábado e domingo, 
a previsão é de tempo parcial-
mente nublado.

Vinicius LIMA   
redacao@dhoje.com.br
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2ª VEZ
Túnel iluminado na represa é 

alvo de vandalismo novamente

Após sofrer mais uma ação 
de vandalismo, o túnel da Re-
presa Municipal precisou ser 
interditado no final da tarde 
desta terça-feira (21).

Segundo assessoria de co-
municação, a Secretaria de 

Desenvolvimento Econômico 
informou que está procurando 
as imagens para identificação 
dos suspeitos. Os reparos serão 
feitos amanhã pela manhã.

O secretário Jorge Luís de 
Souza lamentou o ocorrido e 
ressaltou que os reparos serão 
feitos o mais rápido possível.

Da REDAÇÃO

NO FINAL DA TARDE

Trecho da rua Voluntários de 
São Paulo tem interdição hoje
A Secretaria de Trânsito, 

Transportes e Segurança in-
forma que a rua Voluntários de 
São Paulo será interditada na 
noite desta quarta-feira, 22, no 
trecho entre as ruas Tiradentes 
e Siqueira Campos, das 18h30 
às 19h.

O motivo é a partida da car-
reata promovida pela empresa 
responsável pela coleta de lixo 
em São José do Rio Preto. 
Cinco caminhões com decora-

ção de Natal percorrerão, em 
comboio, ruas e avenidas de 
todas as regiões da cidade.

A expectativa é de que os 
caminhões retornem ao ponto 
de partida por volta das 21h30. 
A Prefeitura de Rio Preto, por 
meio da Guarda Civil Municipal 
e da Secretaria de Desenvolvi-
mento Econômico, dará apoio 
ao evento.O trajeto inclui as 
seguintes vias:

Trajeto

Av. Philadelpho Manoel Gou-
veia Neto

Av. Dr. Antonio Marques dos 
Santos

Av. Noé Gonçalves de Souza
Av. Domingos Falavina
Av. Antonio Antunes Junior
Av. Antonio Olivieri
Av. Fortunato Ernesto Ve-

torasso
Av. João Bernardino Seixas 

Ribeiro
Av. Dos Estudantes
Av. Constituição
Rua Tiradentes

Av. Bady Bassit
Av. Pres. Juscelino Kubits-

chek (até Shopping Iguatemi 
e retorna)

Av. Francisco das Chagas 
Oliveira Av. Brigadeiro Faria 
Lima

Av. Francisco das Chagas 
Oliveira

Av. José Munia
Av. Alberto Andaló
Viaduto Abreu Sodré
Av. Duque de Caxias
Av. Lino José de Seixas
Av. Nadima Damha

Raphael FERRARI 

SEU BOLSO

Governo de SP divulga calendário do IPVA 2022

O governo de São Paulo 
divulgou nesta terça-feira (21) 
o calendário de pagamento do 
Imposto sobre a Proprieda-
de de Veículos Automotores 
(IPVA) de 2022 e anunciou um 
desconto de 9% para os pro-
prietários de veículos usados 
que quitarem o imposto em 
parcela única. Também será 
possível fazer o pagamento 
em até cinco vezes sem juros.

Os valores do IPVA serão 
disponibilizados para consulta 
nos próximos dias. O calen-
dário começa no dia 10 de 
janeiro. Os proprietários de 
veículos usados que pagarem 
o imposto integralmente em 
fevereiro ou optarem pelo 
parcelamento, terão redução 
de 5%.

Para os donos de veículos 
0 km, o desconto continua de 

3% no pagamento até o quinto 
dia da emissão da nota fiscal, 
e os que preferirem também 
poderão parcelar em cinco 
vezes, sem desconto.

A Assembleia Legislativa do 
estado de São Paulo aprovou 
na semana passada o Projeto 
de Lei que aumentou o par-
celamento do IPVA (Imposto 
Sobre Propriedade de Veículo 
Automotor) para até cinco 
vezes. Antes, o pagamento 
ocorria em três parcelas, no 
máximo.

O contribuinte que deixar 
de recolher o imposto fica 
sujeito a multa de 0,33% por 
dia de atraso e juros de mora 
com base na taxa Selic. Pas-
sados 60 dias, o percentual da 
multa fixa-se em 20% do valor 
do imposto.

A Fazenda prevê arrecadar 
R$ 21,8 bilhões com o IPVA 
em 2022.

A frota total no estado de 
São Paulo é de aproximada-
mente 26 milhões de veículos. 
Desses, 17,8 milhões estão 
sujeitos ao recolhimento do 
IPVA e 7,5 milhões estão isen-
tos por terem mais de 20 anos 
de fabricação.

Cerca de 612 mil veículos 
são considerados isentos, 
imunes ou dispensados do 
pagamento (como taxistas, 
pessoas com deficiência, igre-
jas, entidades sem fins lucrati-
vos, veículos oficiais e ônibus/
micro-ônibus urbanos).

Da REDAÇÃO
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VEREADORES

Parlamento Regional Metropolitano 
faz última reunião virtual de 2021
O Parlamento Regional 

Metropolitano realizou nes-
ta terça-feira, 21, a última 
reunião de 2021 com o 
objetivo de avaliar o traba-
lho realizado no ano e fazer 
uma projeção de ações para 
2022. A reunião foi de modo 
virtual, com a participação do 
presidente da Câmara de Rio 
Preto e do Parlamento, Re-
gional Pedro Roberto Gomes 
(Patriota).

“O objetivo é fazermos 
uma avaliação das ações de 
2021, fizemos praticamente 
sete reuniões de trabalho, 
encaminhamos inúmeras 
solicitações ao governo do 
estado e hoje a gente faz 
uma avaliação destas ações 
do ano e também um ouvir o 
pessoal em relação a 2022, 

uma escuta para 2022, já 
tenho algumas propostas, a 
primeira é convidar a presi-
dente de outras duas regiões 
metropolitanas, que já estão 
algum tempo a mais, Cam-
pinas e Ribeirão, porque já 
têm uma vivência e experiên-
cias positivas, a gente quer 
ouvi-las assim como já tem 
uma previsão em fevereiro de 
ouvirmos a Acirp e integrante 
do governo do Estado vamos 
colocar isso hoje e decidir 
ações para o próximo ano”, 
explica o presidente Pedro 
Roberto.

O Parlamento Regional 
Metropolitano é composto por 
vereadores de 37 municípios. 
Pedro Roberto foi eleito presi-
dente do parlamento em abril 
deste ano.

“Foi um ano de aprendiza-
gem eu sugeri o parlamento 

Da REDAÇÃO

SEGURANÇA

SERVIDOR MUNICIPAL
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Câmara vai promover audiências públicas 
antes de votar mudanças na previdência

O projeto que pretende alte-
rar regras para aposentadorias 
dos servidores públicos munici-
pais de Rio Preto será o primeiro 
teste para o prefeito Edinho 
Araújo (MDB) no início do 
próximo ano. O presidente da 
Câmara Pedro Roberto Gomes 
(Patriota) adiantou ao jornal 
Dhoje que assim como outros 
projetos de grande importância 
o assunto só irá a plenário após 
ampla discussão.

Pedro afirma que assim 
como fez com o projeto que 
prorrogava o contrato do trans-
porte coletivo por 10 anos, ou a 
proposta que autorizou emprés-
timo de R$ 300 milhões para o 
governo e, mais recentemente, 
que pretendia reajustar em 12% 
o IPTU, a mudança das regras 
para aposentadoria dos servi-
dores passará por audiências 
públicas.

“Projeto que vai dar muita 
discussão. A previdência, va-
mos fazer um grande debate, 
ouvir a população e dar espaço 
para a população se manifes-
tar”, afirmou Pedro.

O projeto foi finalizado, mas 
ainda pode ser modificado an-
tes de ir à votação em plenário 

da Câmara Municipal. Para isso 
ele já foi encaminhado para 
representantes de vários sindi-
catos da cidade. Em resumo o 
projeto prevê idade mínima de 
65 anos para aposentadoria 
no funcionalismo público mu-
nicipal, no caso dos homens, e 
de 62 anos para as mulheres.

Hoje a idade mínima para 
aposentadoria de 60 anos 
para homens e 57 anos para 
mulheres. A minuta do projeto 
estabelece que a aposentadoria 
de servidores ficará submetida 
à exigência de 25 anos de con-
tribuição, desde que cumprido o 
tempo mínimo de dez anos de 
efetivo exercício de serviço pú-
blico e de cinco anos no cargo 
efetivo em que for concedida a 
aposentadoria.

Algumas das críticas de 
sindicatos são de que a inten-
ção seria aumentar a idade de 
aposentadoria; do tempo de 
contribuição; diminuir o valor 
da aposentadoria e aumentar o 
valor de contribuição previden-
ciária dos aposentados.

O secretário de Governo e 
superintendente da autarquia, 
Jair Moretti, afirmou que as mu-
danças vão corrigir distorções e 
equilibrar o déficit atual.

“Porque temos que fazer? 
Porque temos um déficit atua-
rial. Ninguém é culpado, gover-

Raphael FERRARI 
redacao@dhoje.com.br

no anteriores que não fizeram 
o dever de casa e agora quem 
tem que pagar é a população, o 
povo mediante tributos e contri-
buição, não tem outra forma”, 
disse o secretário Jair Moretti.

Segundo ele já foram feitas 
algumas alterações no sistema 
de aposentadorias dos servido-
res, como o aumento de 11% 
para 14% a tributação do fun-
cionalismo e também da própria 
contrapartida da Prefeitura.

“Boa parte fizemos as re-
formas, agora falta completar 
a reforma no tempo de apo-
sentadorias e as contribuições. 
As pessoas estão aposentando 
muito cedo. A expectativa de 
vida tem crescido constante-
mente”, justificou.

A proposta de reforma cria 
regras de transição para servido-
res que estarão na ativa quando 
a lei entrar em vigor, também 
estipula normas específicas para 
aposentadorias de professores 
e portadores de necessidades 
especiais. Atualmente o déficit 
atuarial da Riopretoprev é es-
timado em R$ 1,5 bilhão. Com 
adoção da reforma, este valor 
passaria para R$ 965 milhões.

A intenção é colocar o pro-
jeto em votação no primeiro 
semestre do próximo ano para 
que as novas regras passem a 
vigorar em 2023.

Garcia entrega 875 novas viaturas para 
a PM em investimento de R$ 84 milhões

O governador em exercício 
Rodrigo Garcia (PSDB) realizou 
nesta terça-feira, 21, a entrega 
de 875 novas viaturas para os 
batalhões de todo estado da 
Polícia Militar, em um investi-
mento de R$ 84 milhões. Na 
ocasião, Rodrigo Garcia tam-
bém autorizou a contratação 
de 378 candidatos aprovados 
em concursos públicos da Polí-
cia Civil durante solenidade no 
Palácio dos Bandeirantes.

“Com a vacina, com a pan-
demia controlada, agora é hora 
de o Governo voltar a seus 
antigos desafios e procurar su-
perar esses obstáculos. Nosso 
governo está empenhado em 
relação às carreiras de estado, 
que é o caso da Polícia de São 
Paulo”, afirmou Rodrigo Garcia.

Destinados ao programa de 
radiopatrulhamento, os novos 
veículos são do modelo Renault 
Duster e contam com high light 
em led, gerando economia de 
bateria, controle de estabilidade 
e sistema de telemetria que 
possibilita o seu rastreamento, 
facilitando, por exemplo, o envio 
de apoio quando houver neces-
sidade. Todos os veículos são 
equipados ainda com sistema 
de rádio com frequência exclu-
siva ao Centro de Operações da 
PM (Copom) tem acesso.

Serão destinadas 261 via-
turas para o policiamento da 
Capital, 150 para a Grande 

São Paulo e 464 para todas 
as demais regiões do interior e 
litoral paulista.

Desde o início de 2019, o 
Governo de São Paulo afirma 
que tem realizado contínua 
renovação da frota das forças 
de Segurança Pública. Neste 
período foram entregues 6.481 
viaturas para reforçar a atua-
ção das polícias Civil, Militar e 
Técnico-Científica, beneficiando 
inclusive o Corpo de Bombeiros 
e o policiamento ambiental 
e rodoviário. O total investido 
nos veículos foi de R$ 480,6 
milhões.

Contratação de 
policiais civis
Do total de 378 policiais 

civis que serão contratados pelo 
Governo de São Paulo, serão 68 
delegados, 84 investigadores, 
39 agentes de telecomunica-
ção, 11 papiloscopistas, 143 
agentes policiais e 33 auxiliares 
de papiloscopista.

Com o ato de hoje, o pró-
ximo passo é a publicação da 
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autorização no Diário Oficial do 
Estado. Depois, serão realiza-
das as nomeações, as posses, 
e o início do curso na Academia 
de Polícia Dr. Coriolano No-
gueira Cobra (Acadepol), com 
duração média de seis meses. A 
previsão é que os novos profis-
sionais iniciem suas atividades 
em 2022.

Desde o início da atual ges-
tão, 12.815 policiais, sendo 
2.259 civis, já passaram pelos 
cursos de formação e estão 
atuando em todo o território 
paulista. Além deles, outros 
103 profissionais da Institui-
ção estão em formação para 
os cargos de investigadores, 
delegados, papiloscopistas, 
auxiliares de papiloscopistas, 
agentes policiais e agentes de 
telecomunicações.

Também estão em anda-
mento as tratativas para o lan-
çamento de um novo concurso 
público que permitirá a contra-
tação de 2.750 policiais civis, 
além de 189 médicos legistas 
que serão destinados à Polícia 
Técnico-Científica.

SOCIAL

Município concede áreas a paróquia 
e ao Projeto Maquininha do Futuro
O prefeito Edinho Araújo 

assinou na tarde desta ter-
ça-feira, 21, concessão ad-
ministrativa de área ocupada 
pelas ações sociais do Projeto 
Maquininha do Futuro e da 
Paróquia Nossa Senhora do 
Brasil, na região dos bairros 
Maquininha e São Deocle-
ciano.

Com a concessão, a paró-
quia e a associação respon-
sável pelo projeto social terão 
mais autonomia e segurança 
jurídica para ampliar as ações 
realizadas em favor daquela 

comunidade.
“Recebemos com muita 

gratidão essa demonstração do 
poder público de reconhecimen-
to do trabalho realizado por toda 
a nossa comunidade”, afirmou o 
pároco de N. S. do Brasil, padre 
Ernesto Pedro de Oliveira Rosa.

Participaram da cerimônia, 
no gabinete do prefeito, o fun-
dador do projeto Maquininha do 
Futuro – vereador Bruno Moura 
–, além dos secretários Fábio 
Marcondes (Esportes), Helena 
Marangoni (Assistência Social), 
Jair Moretti (Governo), Mário 
Soler (Comunicação Social) 
e o chefe de gabinete, Zeca 

Da REDAÇÃO Moreira.

O projeto
O Maquininha do Futuro 

atende 200 crianças e adoles-
centes de 6 anos a 14 anos, 
por meio de oficinas de auxílio 
tarefa, futebol, dança, orienta-
ção de estudos, judô, capoeira, 
dança, recreação, ginástica, 
atletismo e musicalização.

O projeto atende também 
250 famílias das 18h às 23h 
com diversas modalidades 
esportivas, como Muay Thay, 
Judô, Capoeira, Boxe e Jiu 
Jitsu.

quando o governo do estado 
esteve na câmara e fez uma 
audiência falando da criação 
da região metropolitana, 
ai já sugeri a criação do 
parlamento regional metro-
politano, foi um aprendi-
zado porque a maioria dos 
integrantes nunca participou 
desse processo, foi um bom  
aprendizado e agora a gente 
está com um pouco mais de 
conhecimento, queremos 
agregar isso para que o 
ano que vem seja melhor, 
tenhamos mais respostas 
inclusive, até porque fui 
empossado como membro 
de um conselho das regiões 
metropolitanos pelo governo 
do estado então espero que 
o governo comece a mostrar 
um pouquinho mais o porquê 
das regiões metropolitanas”, 
avalia.



A-4 Jornal
São José do Rio Preto, quarta-feira
22 de dezembro de 2021 COTIDIANOCOTIDIANOA-4

EM RIO PRETO

Bandidos fazem caminhoneiro refém e 
roubam carga avaliada em R$ 280 mil
Com a ajuda de um idoso, 

um homem de 34 anos, mora-
dor de Campinas, esteve pre-
sente na Central de Flagrantes, 
na noite da segunda-feira (20), 
para denunciar que, às 5h30 
do mesmo dia, foi mantido 
como refém por dois crimino-
sos que roubaram uma carga 
de pluma de algodão avaliada 
em R$ 280 mil.

Segundo a vítima, estava 
em um posto de combustível 
de Rio Preto e em certo mo-
mento precisou usar o banhei-
ro do local.

Ao retornar ao seu cami-
nhão observou dois homens 
passando em frente ao veículo 
e, em seguida, foi encapuzado 
e colocado dentro de um veí-
culo que acredita ser uma van.

Para a Polícia Civil, ele disse 
que passou todo o dia encapu-
zado e que apenas levantavam 

o tecido para que pudesse 
beber água. Após diversos des-
locamentos e paradas, a dupla 
libertou a vítima, por volta das 
22h30, na Rodovia Washington 
Luís.

Foi ordenado que se escon-
desse na mata da rodovia e 
assim que se sentiu seguro saiu 
do esconderijo para pedir ajuda.

No Plantão Policial, o repre-
sentante, de 41 anos, da em-
presa em que a vítima trabalha 
foi informado sobre o ocorrido e 
compareceu na delegacia para 
levar o funcionário de volta para 
Campinas.

O carregamento e o cami-
nhão ainda não foram locali-
zados. De acordo com o cami-
nhoneiro, os marginais levaram 
ainda seu celular e R$ 600.

O caso foi registrado como 
roubo e será investigado pelo 
7º Distrito Policial rio-pretense.

(Colaborou – Bruna 
MARQUES) 

Da REDAÇÃO   
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ARMA

Um homem, de 40 anos, foi 
preso por porte ilegal de arma 
de fogo, na tarde da última se-
gunda-feira (20), após policiais 
militares desconfiarem de seu 
comportamento. O flagrante 
aconteceu às 14h45 durante 
patrulhamento no bairro Boa 
Vista.

Durante a abordagem os 
pms fizeram uma revista pes-
soal, na qual foi possível loca-
lizar em um bolso da bermuda 
quatro cartuchos calibre 38.

Questionado sobre a mu-
nição o suspeito informou que 
tinha uma arma de fogo, mas 
não estava em sua posse. Ao 
ser indagado sobre o endereço 
em que residia, indicou uma 
casa no Parque Industrial, onde 
estava a sua companheira.

No imóvel, os militares 
acharam um revólver calibre 
38 e mais seis munições do 
mesmo calibre dentro de um 
forno.

Para o delegado plantonis-
ta, o indiciado disse que havia 
encontrado a arma abandona-
da em um lote com mata alta. 
Após ter a prisão confirmada, o 
acusado foi encaminhado para 
a carceragem local.

O caso foi registrado como 
porte ilegal de arma de fogo e 
será investigado pelo 2º Distri-
to Policial.

(Colaborou – Bruna 
MARQUES) 

PM prende 
homem que 

escondia 
revólver no forno 

de casa
Da REDAÇÃO

TRÁFICO

Dono de revendedora 
proíbe a entrega de carro 

por causa de dívida
O dono de uma revenda de 

veículos, na avenida Philadel-
pho Manoel Gouveia Neto, em 
Rio Preto, está sendo acusado 
por uma cliente, de 54 anos, 
de impedir os funcionários de 
entregarem o carro que ela 
deixou no local para ser con-
sertado. O acusado teria co-
brado da mulher o pagamento 
de uma dívida contraída pelo 
filho dela.

Segundo a vítima, fez um 
financiamento junto a um ban-
co e adquiriu um automóvel 
na empresa, mas dias depois 
o veículo apresentou defeitos 

mecânicos e como estava na 
garantia fez a devolução para 
que fosse levado para uma 
oficina.

À polícia, ela contou que ao 
buscar o carro um empregado 
disse que o garagista ordenou 
que o veículo fosse liberado 
apenas quando o débito do 
filho da vítima estivesse qui-
tado.

O caso foi registrado como 
exercício arbitrário das pró-
prias razões e encaminhado 
para o 3º Distrito Policial.

(Colaborou – Bruna 
MARQUES) 

Da REPORTAGEM
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Baep encontra mais de 35 quilos de 
drogas em casa no Fraternidade

Um homem, de 30 anos, 
será investigado pelo 5º Dis-
trito Policial, após policiais 
militares do Batalhão de Ações 
Especiais da Polícia (BAEP) 
encontrarem numa casa alu-
gada no bairro Fraternidade, 
às 15h40 da segunda-feira 
(20), mais de 35 quilos de 
drogas.

Um popular, que preferiu 
se manter anônimo, abor-
dou uma viatura do BAEP 
e informou ter presenciado 
um Tucson parar em frente 

a residência, momento em 
que homens desceram para 
descarregar uma mochila que 
aparentava estar pesada e, 
em seguida, voltaram para o 
veículo.

Os policiais foram até o 
endereço informado, onde 
encontraram um imóvel que 
aparentava estar desabitado. 
Eles conversaram com vizi-
nhos e ficaram sabendo que a 
proprietária havia colocado a 
casa para alugar, tendo feito o 
anúncio em várias imobiliárias.

À PM, a mulher disse que 

Da REPORTAGEM
alugou a residência em no-
vembro. Em vistoria, os mi-
litares observaram que uma 
das janelas estava aberta e 
que dentro do cômodo havia 
a mochila já mencionada e 
várias caixas que escondiam 
cocaína, crack, sacos plásti-
cos, balança, faca e colher.

Os entorpecentes foram 
pesados no Plantão e totaliza-
ram 35.502 quilos. O caso foi 
registrado como drogas sem 
autorização.

(Colaborou – Bruna 
MARQUES) 

Divulgação

TRÂNSITOGOLPE

Empresa é vítima de estelionato e 
tem prejuízo de mais de R$ 10 mil
Na tarde da última segun-

da-feira (20), o representante, 
de 49 anos, de uma empresa 
de utensílios e equipamentos 
procurou a Central de Fla-
grantes para comunicar que 
a firma foi vítima de um golpe 
de estelionato que ultrapassou 
o valor de R$ 10 mil.

Segundo ele, no mesmo 
dia recebeu ligação de uma 
empresa telefônica informan-
do sobre dívidas pendentes, 
estranhando a situação bus-
cou mais informações e des-
cobriu que foram feitos planos 
telefônicos e compras de 
celulares no nome da firma.

Conforme o declarante, a 
assinatura nos documentos 
não é sua, sendo o único 
autorizado a fazer esse tipo 
de compra.

Da REPORTAGEM

O caso foi registrado como 
estelionato para ser investiga-
do pelo 5º Distrito Policial.

(Colaborou – Bruna 
MARQUES) 

Mulher fica ferida em acidente e 
motociclista foge sem prestar ajuda
Um acidente de trânsito 

entre duas motos, no Par-
que Industrial, em Rio Preto, 
às 15h50 da segunda-feira 
(20), deixou uma mulher de 
43 anos ferida. A ocorrência 
foi atendida por uma equipe 
da Polícia Militar que foi in-
formada por populares que 
o segundo piloto fugiu sem 
prestar socorro.

Os policiais encontraram 
a vítima sendo socorrida por 
uma unidade de resgate. Ela 
foi levada para a Santa Casa. 
A paciente apresentou apenas 
escoriações, mas permaneceu 
em observação.

Em conversa com uma 
testemunha, os pms conse-
guiram a placa da segunda 
moto envolvida que não estava 
no local, pois o motorista fugiu 
antes da chegada da viatura.

O caso será investigado 

Da REPORTAGEM

pelo 1º Distrito Policial, que 
recebeu um boletim de ocor-
rência registrado como lesão 
corporal culposa em direção 
de veículo automotor.

(Colaborou – Bruna 
MARQUES) 
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Quantas vezes você já ouviu alguém dizer que tinha feito 
recentemente um check-up e que, mesmo com todos os 
exames normais, teve um infarto do coração ou um AVC? 

Quantas vezes você já se deparou com amigos ou paren-
tes que praticavam atividade física regulamente, mantinham 
uma boa alimentação e, ainda assim, foram encontrados 
mortos em sua residência ou no local de trabalho? Afinal, 
qual o mistério por trás de tantas fatalidades ou surpresas 
desagradáveis?

Isto parece ser muito estranho e ainda pode gerar muita 
apreensão e temor sobre o risco de desenvolver alguma 
doença. Embora as doenças manifestem diversos sinais 
e sintomas, nem sempre estes são tão evidentes quanto 
parecem. Muitas vezes estes sinais e sintomas podem estar 
presentes, mas de uma forma tão silenciosa, tão discreta, 
que realmente fogem de nossa percepção e, com o passar 
do tempo, nós terminamos por pagar o exorbitante valor de 
tão traiçoeira conta. 

Quero mencionar exemplos muito recentes: os casos 
do cantor Maurilio e do jogador de futebol Sérgio Aguero. 
Entretanto, como ambos consistem em duas surpresas ne-
gativas de caráter mais agudo, mais repentino, vou primeiro 
comentar sobre o caráter traiçoeiro de um câncer.

O câncer é uma doença que parece ser especializada em 
surpresas negativas. Vejamos alguns exemplos de situações 
que refletem ostensivamente este cenário: 

Situação 1
 Você tem uma “pinta” na pele e nunca se preocupou 

com ela. Um belo dia você nota que esta “pinta “ mudou de 
tamanho e de aspecto e, após exames detalhados, descobre 
um melanoma, um tipo maligno de câncer de pele.

Situação 2 
Certo dia você acorda com a pele do rosto amarelada, 

situação conhecida como icterícia. Procura o médico, co-
meça a investigação e descobre um câncer de pâncreas, já 
com metástase. 

Situação 3 
Dor de cabeça é um sintoma muito comum. No entanto, 

aquela dor de cabeça extremamente forte, associada a tontu-
ras e problemas visuais, pode indicar um câncer no cérebro.

Situação 4 
Você vai ao banheiro e se depara com quantidade razoá-

vel de sangue nas fezes. Faz a investigação e descobre um 
câncer de intestino. 

Situação 5 
Seu pai está reclamando muito de dor na região do 

quadril. Tudo parece ser uma questão muscular ou postural. 
Como a dor se intensifica, alguns exames mais específicos 
são feitos e um câncer de próstata, com metástases para 
coluna e ossos do quadril, é diagnosticado.

Após refletir sobre as cinco situações surpreendentes 
sobre o comportamento de um câncer, vejamos algumas 
particularidades sobre o cantor Maurilio e o jogador Sérgio 
Aguero. 

O cantor Maurilio encontra-se internado em estado grave, 
após ter apresentando três paradas cardíacas. Como causa 
central de tudo isto, ele foi vítima de embolia pulmonar. Esta 
grave doença consiste no entupimento dos vasos sanguíne-
os do pulmão, especialmente as artérias, por verdadeiras 
massas de coágulos.

Este entupimento impede que haja fluxo sanguíneo 
adequado dentro dos pulmões e prejudica a oxigenação. A 
parada cardíaca na verdade é acompanhada de uma parada 
respiratória e uma importante queda na chamada saturação 
-um índice que reflete a quantidade de oxigênio que está 
circulando em nosso sangue. 

A questão é: embora haja fatores de risco para uma em-
bolia pulmonar, muitas vezes este evento ocorre de forma 
absolutamente silenciosa e fugaz, não dando nenhuma chan-
ce para que se desconfie e se faça alguma coisa preventiva. 
A pessoa pode estar caminhando na rua e, subitamente, 
apresentar uma embolia pulmonar fatal.

Posso testemunhar que já vi casos de embolia pulmonar 
nos quais a pessoa levanta da cama e segue poucos metros 
até o banheiro e, de repente, literalmente desaba. 

No caso do agora ex-jogador Sérgio Aguero, o quadro 
é até mais intrigante. Uma pessoa jovem, 33 anos, atleta 
profissional, com suporte nutricional rigoroso e acompanha-
mento médico periódico. Este perfil de pessoa não seria o 
melhor protótipo para se pensar em aposentadoria precoce.

Mas foi o que aconteceu, em decorrência de uma arritmia 
cardíaca mais intensa e mais limitante. As arritmias cardíacas 
refletem um descompasso do ritmo cardíaco, devido a uma 
diversidade ampla de fatores. E nem sempre os exames de 
rotina poderão apontar esta ocorrência. Da mesma forma, 
não é pelo fato de ser um atleta que não haja risco ou mesmo 
propensão genética para uma arritmia cardíaca. 

Diante de tudo que foi discutido, concluímos que as do-
enças efetivamente nos surpreendem, não escolhem idade, 
perfil profissional e nem data para acontecer.

Fazer exames periódicos, cuidar do corpo e da mente, 
manter uma alimentação saudável e ouvir conselhos e 
orientações dos especialistas, são medidas prementes e 
mandatórias. Entretanto, a margem de segurança garantida 
por exames normais e hábitos exemplares nunca será 100%. 

O câncer pode boicotar esta margem de segurança, tal 
como uma embolia pulmonar e uma arritmia cardíaca. De-
vemos ter a consciência e fazer nossa parte, sem esquecer 
daquilo que pode ser imponderável e, contra o qual, nossas 
armas são extremamente limitadas.

Prof. Dr. Edmo Atique Gabriel - Cardiologista com es-
pecialização em Cirurgia Cardiovascular, orientador de 
Nutrologia e Longevidade e coordenador da Faculdade 
de Medicina da Unilago - www.coracaomoderno.com.br
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Por que as doenças nos 
surpreendem? Veja os 

casos de Maurilio e Aguero

saude@dhoje.com.brSAÚDE CARDIO

A Secretaria de Saúde 
de Rio Preto divulgou nesta 
terça-feira (21) um vídeo em 
que o secretário Aldenis Borim 
alerta para o risco de um surto 
de gripe na cidade.

“A Secretaria de Saúde 
vem à população dizer que nós 
estamos prevendo um surto de 
gripe. Como todos sabem, a 
gripe se manifesta por febre, 
dor no corpo, coriza e tosse. 
Ela acomete a população 
como um todo, mas a maior 
gravidade são em crianças 
abaixo de dois anos,  idosos 
acima de 65 anos, além de 
quem tem comorbidades. 
Essas categorias levem a 
uma gravidade maior, po-
dendo desenvolver traqueíte, 
bronquiolite e precisar serem 
internadas”, afirmou Borim.

Com o HCM sofrendo com 
lotação de leitos desde no-
vembro, o secretário pediu 
para que os pais evitem deixar 
as crianças se aglomerarem. 
“Imploramos aos pais que cui-
dam das crianças e dos idosos. 
Mantenham o distanciamento, 

Saúde alerta para surto de gripe 
e abre leitos na Beneficência

higienizem as mãos com álcool 
gel e utilizem máscara. Sabe-
mos que distanciamento em 
crianças é difícil, mas quando 
houver uma aglomeração os 
pais podem separar”, comen-
tou.

A Secretaria de Saúde tam-
bém informou que continua re-

Vinicius LIMA         
redacao@dhoje.com.br

CRIANÇAS E IDOSOS

alizando tratativas  para ampliar 
o número de leitos pediátricos, 
conseguindo a disponibilização 
de três leitos no hospital Be-
neficência Portuguesa. Nesta 
terça-feira (21), a ocupação 
de leitos no HCM apresentou 
uma leve queda, mas segue 
em situação crítica com 60% de 

ocupação na enfermaria e 90% 
de ocupação nas UTIs.

“Os hospitais infantis estão 
lotados, estamos praticamente 
sem vagas e precisamos de 
uma maneira geral que a po-
pulação colabore com a gente 
para não termos problemas de 
falta de leitos”, afirmou Borim.

D
ivulgação

Aldenis Borim durante explica-
ções sobre o surto de gripe 

COVID

Lotação de UTIs no HCM tem leve redução, 
mas situação ainda é crítica

O Hospital da Criança e 
Maternidade (HCM) de Rio 
Preto apresentou uma leve 
redução nos casos de pacien-
tes internados com síndrome 
respiratória. Com os leitos 
de UTI e enfermaria lotados 
desde o fim do mês de no-
vembro, o hospital registra 
nesta terça-feira (21) 60% 
de ocupação na enfermaria e 
90% de ocupação nas UTIs.

Ao todo o HCM conta 30 
leitos de UTI e 45 leitos de 

enfermaria. Segundo os mé-
dicos, o que motivou essa 
lotação foi um aumento no 
número de casos de crianças 
com síndromes respiratórias, 
nos mais diversos graus de 
gravidade. Os médicos ainda 
ressaltam que essas doenças 
não estão relacionadas a Co-
vid-19, sendo que os leitos 
ocupados em questão são da 
ala não Covid.

Em nota, a Secretaria de 
Estado da Saúde de São Paulo 
informou que a assistência 
pediátrica segue garantida e 

que o Departamento Regional 
de Saúde (DRS) de Rio Preto 
está em tratativas com hos-
pitais da região para apoiar 
na absorção da demanda do 
hospital.

“Vale ressaltar que a aber-
tura de leitos não é prerrogati-
va exclusiva do Estado, caben-
do também aos municípios e 
à União. Importante também 
deixar claro que a Central de 
Regulação de Ofertas e Servi-
ços de Saúde (CROSS) é ape-
nas um serviço intermediário 
entre os serviços de origem e 

de referência, e funciona 24 
horas por dia. Seu papel não 
é criar leitos, mas auxiliar na 
identificação de uma vaga no 
hospital mais próximo e apto 
a cuidar do caso”, diz a nota.

A Saúde ainda afirma que 
a transferência de pacientes 
não depende exclusivamente 
de disponibilidade de vagas, 
mas também de quadro es-
tável que permita o deslo-
camento a outro serviço de 
saúde sem riscos ao paciente, 
sempre sob monitoramento 
da Cross.

Vinicius LIMA

MIRASSOL

Após oito dias, 
Mirassol volta a 

registrar caso positivo

Após oito dias, Mirassol 
voltou a registrar um novo caso 
positivo de Covid-19 conforme 
o boletim divulgado nesta ter-
ça-feira (21) pelo Departamen-
to Municipal de Saúde (DMS) 
e da Vigilância Epidemiológica. 
O último caso registrado foi no 
boletim do último dia 13. Com 
isso, o município, contabiliza 
43.175 notificações, 10.441 
casos confirmados (positivos), 
29.688 negativos, 10.149 
recuperados, uma pessoa em 
recuperação domiciliar e 289 
óbitos.

Atualmente, dois pacientes 
do município estão internados 
em São José do Rio Preto, sen-
do um monitorado na Unidade 
de Terapia Intensiva (UTI) do 

Hospital Austa e outro monito-
rado no HB. Todas as informa-
ções são oficiais e divulgadas 
para o DMS pelo sistema do 
Governo de SP.

Celina Dalul é o único bairro 
com uma pessoa infectada 
pela Covid-19 (caso notificado) 
e que cumpre quarentena em 
casa. Os números auxiliam a 
Prefeitura de Mirassol a ampliar 
o trabalho de conscientização 
por meio de campanhas sobre 
os cuidados que a população 
deve ter para não contrair o 
vírus durante a pandemia.

O DMS ainda ressalta que 
a pandemia não acabou e que 
as recomendações são: evitar 
aglomerações, não esquecer 
de utilizar máscara, manter o 
ambiente arejado e higienizar 
sempre as mãos.

Da REDAÇÃO

Castração registra 
atendimento de 162 
animais e 78 faltas

A Prefeitura de Mirassol, 
por meio da Vigilância Epide-
miológica do Departamento 
Municipal de Saúde, registrou 
o atendimento de 162 animais 
de estimação, sendo 85 cães 
e 77 gatos - que já estavam 
agendados -, nesta segunda-
-feira (20), no primeiro dia da 
castração gratuita em massa, 
no Recinto Municipal Leopoldo 
Gotardi.

O trabalho foi realizado pelo 
sistema conhecido como “cas-
tramóvel” e esta segunda e 
última etapa será finalizada na 
quarta-feira (22). A iniciativa vai 
auxiliar no controle populacional 
e na redução de abandono des-
tes animais.

“Apesar de atendermos to-
dos os animais com eficiência, 
tivemos muitos tutores que ha-

viam feito o agendamento e não 
compareceram para trazer seus 
pets”, afirmou a médica veteri-
nária Evelyn Costa Gonzales de 
Lima, responsável pela ação.

Segundo Evelyn, dos 240 
animais inscritos para serem 
castrados na segunda-feira, 
78 deles não compareceram 
para a realização da cirurgia, 
ou seja, cerca de 32%. “É uma 
abstenção bastante alta e esta-
mos chamando os tutores que 
estavam com seus animaizinhos 
cadastrados na fila de espera. 
Esperamos contar com a pre-
sença de mais animais nesta 
quarta-feira”.

O agendamento para a se-
gunda etapa teve início no início 
deste, sendo que os tutores 
receberam todas as informa-
ções sobre os cuidados com os 
animais no pré e também no 
pós-operatório.

Da REDAÇÃO
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COMPRA E VENDA 
A JBS acaba de comprar o 
centenário grupo italiano King’s, 
fabricante de charcutaria. Pagou 
US$ 92,5 milhões pelo negócio, 
que inclui quatro fábricas na 
Itália, além de uma operação 
nos EUA.A empresa produz  o 
presunto de Parma.

Na festa do amigo secreto do Consórcio de Reinaldo Lo-
banco, o médico José Pardo Filho entrega seu presente de 

Natal ao empresário José Eduardo Roma  

AQUECENDO AS TURBINAS
O réveillon do Automóvel Clube, que mostrará aos associados e 
seus convidados o novo vizoo do restaurante Panorâmico, estreando 
sob a regência da chef de cuisine Mari Angeles, do restaurante 
Don Léon, começa a decolar com força. Já com o Natal preparado 
para ser festejado no próximo finde, as pessoas começaram a 
se preocupar com o lugar onde vão festejar o réveillon. Quem 
prefere uma noitada tranquila, desfrutando de uma ceia exemplar, 
bebendo e comemorando com os familiares e amigos, tendo ao 
fundo a deliciosa música de Anisinho e seu conjunto, com certeza, 
encontrará ali, um éden. Os convites são limitados a 250 pessoas.

BILHETERIA II  
O filme bateu o recorde de 
público desde o início da 
pandemia, levando os cinemas 
de vol ta aos parâmetros 
pré-pandêmicos: foram 4,5 
milhões de pessoas e R$ 92 
milhões arrecadados no total.
Na quinta-feira, o longa da 
Sony já havia se tornado a 
maior estreia de todos os 
tempos no Brasil. Foram 1,7 
milhão de espectadores e R$ 
34,2 milhões arrecadados em 
ingressos. As vendas na quarta 
e quinta-feira ultrapassaram 
os números de “Vingadores: 
Ultimato”, de 2019, o antigo 
detentor do título de maior 
estreia do país.

LUIZA II  
A musa, empresária e ativista 
pelos direitos da mulher Luiza 
Brunet vai virar marca de 
nutracêuticos nome técnico 
dos chamados compostos 
a l imen ta res .  O  p r ime i r o 
lançamento é o suplemento 
alimentar “Volúpia”, para ajudar 
a estimular a libido.

BONS DE VINHO

Renato Zerati está partindo 
para uma nova empreitada e 
colhendo bons frutos, desde 
a pandemia e colhendo bons 
frutos. É a Livigno, que vende 
vinhos só em delivery, que 
ele compra diretamente das 
importadoras, tendo suas 
filhas? Ana Beatriz e Ana Luiza 
ajudando nos trabalhos de 
harmonização, embalagens e 
artes.Veja no instagram www.
livigno.com.br 

LUIZA I

O MDB sondou Luiza Brunet que 
foi uma das grandes estrelas 
de uma festa carnavalesca que 
produzi em maio, no Harmonia 
Tênis Clube. Quer que ela se 
filie à legenda e disputar uma 
cadeira de deputada federal 
em 2022 pelo Rio de Janeiro. 

NA TELINHA 
Hoje tem especial de Roberto 
Carlos, na Globo, uma das 
mais suntuosas apresentações 
artísticas da temporada de 
Natal no Brasil. E amanhã é 
a vez da final do The Voice 
Brasil. Imperdíveis, ambos os 
programas.

CONFRATERNIZAÇÃO  
A Confraria da Quinta com Caxambu,- que atualmente reside em 
Livrpool, no Reino Unido- Pedro Giglio – que mora que Boca Raton 
- Juliano Guerta. Renato Pupo e Vitinho Rosário, armaram para a 
noite de ontem, uma confraternização de fim de ano no Quinta do 
Golfe, condomínio que empresta seu nome à confraria. 

BILHETERIA I
Você estava louquinho para 
voltar à poltrona do cinema 
depois de quase 600 dias de 
isolamento vendo tv, não é? 
Mas não estava sozinho.O filme 
“Homem-Aranha: Sem volta 
para casa” teve 4,4 milhões de 
espectadores e arrecadou R$ 
88,8 milhões em bilheteria no 
fim de semana, segundo dados 
inéditos da Comscore. 

MÚSICA NOVA 
O distinto público terá 
o prazer de ouv i r  nos 
próximos dias uma música 
inédita cantada por Cássia 
Eller. A canção “Espírito 
do Som”, composta por 
Péricles Cavalcanti e Chico 
Evangelista, foi gravada 
numa apresentação ao 
vivo em Brasília, em 1985. 
Cássia tinha 22 anos e 
somente cinco anos depois 
estrearia em disco.

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

HOMENAGEM 
O  r i o - p r e t e n s e  D a n i l o 
Campetti, agente da Polícia 
Federal licenciado, que ajudou 
a socorrer Jair Bolsonaro 
no episódio da Facada em 
2018, em Juiz de Fora, foi 
homenageado pelo presidente 
da República em cerimônia na 
PF. Danilo ocupa atualmente 
um cargo não Ministério da 
Agricultura.

PIANO ITINERANTE

O doublé de colunista social 
e pianista, Paulino Bauab, de 
Catanduva, realizou segunda-
feira a partir das 17 horas, 
mais uma edição de seu “Piano 
Itinerante”. Saiu pelas ruas 
de sua cidade a bordo de um 
caminhão carregando seu piano 
e ele se apresentava levando 
uma mensagem natalina sob 
aplausos da população.

Recentemente estive no Rio de Janeiro onde participei do 
evento Rio Gastronomia e tive o prazer de conhecer o chef 

de cuisine Claude Troisgros. 

A-6

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

PRESENÇA

Fafá de Belém, se apresenta 
hoje ao lado do Rei Roberto 
Carlos, no Especial de fim de 
ano da TV Globo.E o ano de 
2022 começa animado para a 
cantora, que a partir do dia 30 
de janeiro se junta a Ludmilla, 
Mumuzinho e Daniel como 
técnica do “The Voice +”, 
reality musical exclusivo para 
talentos a partir de 60 anos, 
exibido aos domingos na TV 
Globo.

ANIVERSÁRIO   
Apesar do luto que ainda envolve seus dias,o aniversário de 
Soraya Bassitt foi comemorado ontem. Os amigos, fizeram 
questão de animá-la com um jantar para os íntimos de oliveira 
na pizzaria Calui, encrustada num complexo d gastronômico de 
treilers nos altos da Rua Imperial.

Anotem em seus carnets d’or: 
vou fazer a minha festa Fei-
jão Chic, a feijoada gourmet 
mais sofisticada da cidade, 
dia 14 de maio, nos domínios 
do Rio Preto Automóvel Clube, 
abrangendo o salão de festas 
e os jardins. Na foto, Renato 
Freitas, Paulo Emílio Azavedo 
Marques, Antônio Carlos Mes-
quita, Marco Cais e Renato 
Xavier, numa das festas que 
realizei no Harmonia Tênis 
Clube. 
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PAULISTÃO SUB-20

Mirassol decide título em casa 
contra o Palmeiras hoje

O Campeonato Pau-
lista Sub-20 che-
ga ao fim nesta 
quarta-feira (22) 

com o Mirassol tendo a opor-
tunidade de conquistar em 
casa o seu primeiro título na 
categoria. A tarefa do Leão, 
no entanto, não é simples, 
já que precisa reverter uma 
vantagem de dois gols diante 
do Palmeiras.

No jogo de ida no Allianz 
Parque, o alviverde levou a me-
lhor e venceu por dois a zero. 
O segundo gol foi alvo de ques-
tionamento dos mirassolenses, 
já que a bola teria tocado no 
braço do jogador do Palmeiras 
na origem do lance. Com esse 
placar, o Leão precisa vence 
por três gols de diferença para 
levantar a taça. Se vencer por 
dois gols, a disputa vai para os 

pênaltis. Vitória por apenas um 
gol, empate ou derrota dão o 
título ao Palmeiras.

“A cabeça dos meninos está 
muito bem trabalhada e eles 
estão conscientes de que tem 
totais condições de reverter 
esse placar em Mirassol. Nós 
vamos lutar e tentar fazer um 
excelente jogo”, afirmou o 
técnico Mateus Naneti.

O Palmeiras vive um bom 
momento nas categorias de 
base, sendo campeão paulista 
no Sub-15 e vice no Sub-17. 
Nesta terça-feira (21),o time 
da capital realizou treinos no 
estádio Teixeirão em Rio Preto.

O jogo também marca o 
retorno da torcida do Mirassol 
ao Maião. O último jogo com 
público foi no dia 15/03 de 
2020 pelo Paulistão profis-
sional contra o Santo André. 
Os ingressos são gratuitos e 
podem ser retirados na Loja 
Fanáticos (Rua Santo Antônio, 

Da REPORTAGEM
redacao@dhoje.com.br 2326) em Mirassol, com limite 

de retirada de até 3 ingressos 
por pessoa.

A retirada pode ser feita até 
às 18h desta quarta-feira (22). 
Os portões do estádio vão abrir 
às 17h e o jogo tem início às 
19h. Até a manhã desta terça-
-feira (21), 4.963 ingressos já 
haviam sido retirados. A carga 
total é de 11.643.

MIRASSOL X PALMEIRAS

CAMPEONATO PAULISTA 
SUB-20

DIA: 22/12

HORÁRIO: 19H

LOCAL: ESTÁDIO JOSÉ MARIA 
DE CAMPOS MAIA (MIRASSOL)

TRANSMISSÃO: PAULISTÃO 
PLAY, ELEVEN E YOUTUBE

Ficha técnica

 Leo ROVERONI

INGLÊS LIBERTADORES
Flu e América-MG 

conhecem caminho 
na fase preliminar

A Confederação Sul-
-Americana de Fu-
tebol (Conmebol) 

sorteou no início da tarde 
de segunda-feira (20) os 
duelos da fase preliminar 
da Copa Libertadores da 
América. Com isso, Flumi-
nense e América-MG fica-
ram sabendo qual será a 
sua trajetória na Fase 2 do 
torneio continental.

O Tricolor carioca, que 
se classificou para o cam-
peonato com o 7º lugar no 
Brasileiro, enfrenta um time 
colombiano, ou Deportivo 
Cali ou Millonarios. A de-
finição ocorre na próxima 
quarta-feira (22), quando 
Deportivo Cali e Tolima 
disputarão o jogo de volta 
das finais do Campeonato 
Colombiano. No primeiro 
jogo houve empate de 1 
a 1. Se o Tolima ganhar, 
o Fluminense enfrenta o 

Deportivo Cali. Caso o time 
de Cali fique com a taça, o 
adversário da equipe bra-
sileira será o Millionarios.

Já o Coelho terá pela 
frente o Guaraní (Paraguai). 
As partidas estão previstas 
para as semanas de 22 a 
24 de fevereiro (ida) e 1 a 
3 de março (volta).

Caso avance para a 
Fase 3, o Fluminense pega 
Atlético Nacional (Colôm-
bia) ou o classificado do 
confronto entre Universi-
dad César Vallejo (Peru) 
e Olimpia (Paraguai). Já o 
América-MG, no caso de 
bater o Guaraní, encontra 
o classificado entre Monte-
video City Torque (Uruguai) 
e o vencedor de Barcelona 
(Equador) e Universitario 
(Peru). Os classificados na 
Fase 3 avançam à etapa 
de grupos da Libertadores, 
enquanto os eliminados 
seguem para a Copa Sul-
-Americana.

Agência BRASIL
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Campeonato mantém rodadas 
festivas em meio a surto de Covid-19
Os times do Campeo-

nato Inglês concor-
daram em disputar 

jogos agendados para o 
período de festas, apesar de 
uma disparada de casos do 
novo coronavírus (covid-19) 
que adiou várias partidas, 
noticiou a BBC (empresa 
pública de comunicação bri-
tânica) nesta segunda-feira 
(20).

Dez jogos da Premier 
League foram adiados neste 
mês por causa de surtos em 
meio a um cronograma agi-
tado no qual cada clube deve 
jogar três vezes entre 26 de 
dezembro e 3 de janeiro.

Somente quatro dos 10 
confrontos de final de sema-
na foram disputados desde 
que os times informaram à 
liga de que não consegui-
riam escalar uma equipe 
completa.

Acredita-se que os clubes 
jogarão contanto que te-
nham 13 jogadores de linha 
e um goleiro, relatou a BBC.

A liga inglesa não respon-
deu de imediato a um pedido 
de comentário.

A mídia britânica relatou 
que a retomada de jogos 
das rodadas três e quatro 

da Copa da Liga Inglesa foi 
descartada para ajudar a 
liberar o acúmulo de jogos.

Porém, a Liga Inglesa de 
Futebol (EFL), que também 
organiza a Copa da Liga, 
disse que as datas serão 
mantidas.

As semifinais da Copa 

Agência BRASIL

da Liga são disputadas em 
partidas de ida e volta em ja-
neiro. As partidas das quartas 
de final da competição, que 
contam com sete times da 
Premier League, devem ser 
disputadas nesta semana.

“Embora a Liga reconheça 
que provavelmente haverá 

adiamentos futuros onde 
casos de covid-19 forem 
identificados, existe a espe-
rança de que os transtornos 
podem ser minimizados após 
a adoção dos protocolos RED, 
um regime de exames diários 
e uma distribuição de vacinas 
em andamento”, disse a EFL.

Divulgação

FIFA

Copa do Mundo bienal arrecadaria U$ 4,4 bi extras 

Líderes do futebol inter-
nacional foram infor-
mados pela Fifa nesta 

segunda-feira (20) que optar 
por uma Copa do Mundo bienal 
criaria uma renda extra de US$ 
4,4 bilhões para a entidade.

A Fifa está realizando uma 
“cúpula global” de líderes de 
federações nacionais de fute-
bol para debater sua proposta 
de aumentar a frequência do 
Mundial de quatro para dois 
anos.

Os dados financeiros são 
parte de um estudo geral de 
viabilidade que a Fifa está 
apresentando nesta segun-
da-feira. Não se planeja uma 
votação no evento, que faz 
parte do processo de consulta 
da Fifa.

Os relatórios otimistas con-
trastam fortemente com uma 
análise apresentada por críti-
cos das propostas.

Há oposição de times da 
Europa, das grandes ligas e 
da Uefa, entidade que gover-
na o futebol europeu e cujo 

presidente, Aleksander Ceferin, 
ameaça boicotar qualquer tor-
neio adicional.

No mês passado, um rela-
tório encomendado pelo Fórum 
das Ligas Mundiais disse que 
a proposta da Fifa, alinhada a 
mudanças no Mundial de Clu-
bes, poderia custar às grandes 
ligas domésticas e à Uefa cerca 
de US$ 8 bilhões por tempora-
da em direitos de transmissão 
de televisão, bilheterias e acor-
dos comerciais.

Os delegados presentes 
na cúpula desta segunda-feira 

foram informados que um rela-
tório da empresa italiana Open 
Economics revelou que os ren-
dimentos das competições das 
ligas domésticas e da Uefa não 
são prejudicados por torneios 
das seleções e de clubes no 
exterior.

Agência BRASIL
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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. MAURICIO TADEU SANGALETTI DOS SANTOS 
e ALINE PRETI PIMENTA, sendo ELE fi lho de WILSON 
ALVES DOS SANTOS e de CLEUZA APARECIDA SAN-
GALETTI DOS SANTOS e ELA fi lha de JOSÉ ANTONIO 
PIMENTA e de MARIA HELENA PRETI PIMENTA;

2. JÉFERSON GUILHERME DE OLIVEIRA QUE-
ÇADA e TAINARA DOS SANTOS SILVA, sendo ELE fi lho 
de JÉFERSON QUEÇADA e de SIMONE GONÇALVES 
DE OLIVEIRA e ELA fi lha de CILSO ALVES DA SILVA e de 
ADRIANA CARLA DOS SANTOS;

3. JOSÉ ROBERTO CORREA e JULIANA ANTU-
NES MARIANO, sendo ELE fi lho de SEBASTIÃO BENTO 
CORREA e de GONÇALINA RIBEIRO CORREA e ELA fi lha 
de JURANDIR DA SILVA MARIANO e de FÁTIMA ANTU-
NES SILVEIRA MARIANO; brasileiros, residentes neste 3º 
subdistrito. Se alguém souber de algum impedimento, opo-
nha-o em Cartório (R. São Paulo, 2200 – Tel: 3202-9090). 
18/12/2021.
 
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. MATHEUS BRUNO DA SILVA PORFIRIO e DANIE-
LA VILLEGAS DIOGO, sendo ELE fi lho de JOSAFÁ MELO 
PORFIRIO e de NEUZELI DA SILVA PORFIRIO e sendo 
ELA residente e domiciliada no 2º Subdistrito desta cidade, 
fi lha de NORMAN VILLEGAS CORTES e de LUCIENE DIO-
GO;

2. DEIVID MOURA SALOMÃO e RENATA LIMA DE 
OLIVEIRA, sendo ELE fi lho de ODAIR MARCOS SALOMÃO 
e de DOLORES MOURA DA SILVA e ELA fi lha de JUCIVAL-
DO CRUZ DE OLIVEIRA e de MARTA LIMA;

3. EDMILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA e MARIA 
JOSÉ PEREIRA, sendo ELE fi lho de WILSON RODRIGUES 
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DE OLIVEIRA e de MARIA DAS NEVES e ELA fi lha de JOÃO 
BAPTISTA PEREIRA e de DOMINGAS BRAGA PEREIRA;

4. JOSINEI SCAFFI ALMEIDA e RAQUEL RICAR-
DO DOS SANTOS, sendo ELE fi lho de HELI DE ALMEIDA 
e de JOANA DE FATIMA SCAFFI ALMEIDA e ELA fi lha de 
CUSTÓDIO LOPES DOS SANTOS e de MARIA CAROLINA 
RICARDO DOS SANTOS;

5. ANDERSON CARLOS DE OLIVEIRA MELO e VAL-
DETINA APARECIDA LOPES GRANDE, sendo ELE fi lho de 
CARLOS LÁZARO DE MELO e de MARLENE DE OLIVEIRA 
e ELA fi lha de VALDIR LOPES e de IRACY PEREIRA DOS 
SANTOS LOPES;

6. JOÃO BATISTA MARTINS e ROSEMARÍ SILVA 
SOARES, sendo ELE fi lho de GERMANO MARTINS BISPO 
e de CHRISTINA DA SILVA BISPO e ELA fi lha de OSMAR 
FELIPE SOARES e de IVONETE DE SOUZA SILVA; brasi-
leiros, residentes neste 3º subdistrito. Se alguém souber de 
algum impedimento, oponha-o em Cartório (R. São Paulo, 
2200 – Tel: 3202-9090). 20/12/2021.
 
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. MAIKON WILLIAN RODRIGUES DA CUNHA e 
JÉSSICA CRISTINA ROCHA BATISTA, sendo ELE fi lho de 
DJALMA RODRIGUES e de SILVANA BARBOSA RODRI-
GUES e ELA fi lha de GERALDO ALBERTO BATISTA e de 
MARTA MATIAS DA ROCHA;

2. THIAGO DE SOUZA SIMONATO e KELLY DAIANE 
DE SENA PRATES, sendo ELE fi lho de ADILSON SIMONA-
TO e de VALERIA ANTUNES DE SOUZA SIMONATO e ELA 
fi lha de SEBASTIÃO MARCOS PRATES e de MARIA HELE-
NA PEREIRA DE SENA;

3. RAFAEL SANT’ANNA PAULINO DA SILVA e GISE-
LE CRISTINA LARA, sendo ELE fi lho de JOÃO PAULINO 
DA SILVA e de RUTH APARECIDA SANT’ANNA PAULINO 
DA SILVA e ELA fi lha de MAURO SEBASTIÃO LARA e de 
GISLENE APARECIDA LARA; brasileiros, residentes neste 3º 
subdistrito. Se alguém souber de algum impedimento, opo-
nha-o em Cartório (R. São Paulo, 2200 – Tel: 3202-9090). 
21/12/2021.

APRESSADINHO

Bebê nasce no estacionamento do HCM

O H o s p i t a l  d a 
Criança e Ma-
ternidade (HCM) 
registra cente-

nas de nascimentos ao lon-
go do ano, mas o pequeno 
Theo chegou ao mundo de 
uma forma diferente nesta 
segunda-feira (20). O bebê, 
filho de um casal de Olímpia, 
veio ao mundo ainda no 
estacionamento do hospital.

Segundo Roger Mazer, 
pai de Theo, sua esposa 
Ana Carolina Carvalho Mazer 
começou a ter as primeiras 
contrações durante o perí-
odo da manhã. A chegada 
do bebê estava programada 
apenas para a última sema-
na de dezembro.

“A gente já tem um histó-
rico com parto humanizado. 
Foi assim que a minha pri-
meira filha veio ao mundo. 
Ontem porém, a minha 
esposa começou a sentir as 

Vinicius LIMA    
redacao@dhoje.com.br

SOLIDARIEDADE

Albergue Noturno promove ceia de Natal 
para 200 moradores em situação de rua

O Albergue Noturno de 
São José do Rio Preto 
promoveu na noite de 

segunda-feira (20) uma ceia 
de Natal para cerca de 200 
moradores em situação de rua 
no município. A ceia contou 
com alimentos típicos como 
lombo, coxa, arroz temperado, 
panetones, entre outros, além 
de música tocada por um dos 
voluntários.

“Nós fazemos a ceia antes 
do Natal porque nos dias 24 e 

25 a adesão é baixa. Nesses 
dias, os moradores acabam 
preferindo ficar na rua, pois 
mais pessoas dispostas a dar 
um prato de comida para eles. 
Essa ceia foi realizada graças 
às doações de diversas empre-
sas e parceiros do Albergue”, 
afirmou o presidente do Alber-
gue, Marcelo Zola.

“Eles adoraram e gosta-
ram bastante da ação. Foi 
bem bacana, pois tivemos a 
oportunidade de oferecer algo 
diferente para eles”, comentou 
a coordenadora do Albergue, 

Sara Nascimento.
O Albergue Noturno conti-

nua aberto todos os dias das 
18h às 22h para os que os 
moradores em situação de rua 
que desejam passar a noite no 
local. Segundo os dados mais 
atualizados da Secretaria de As-
sistência Social, Rio Preto conta 
com 678 pessoas nessa condi-
ção, sendo 320 que passaram 
pelos serviços oferecidos pelo 
município (flutuantes) e 358 
que passaram pelos serviços 
e foram categorizados como 
pessoas em situação de rua.

Vinicius LIMA 

contrações e tivemos que 
pegar o carro para vir para 
Rio Preto. Ainda na marginal 
da rodovia, a bolsa estourou. 
Ligamos para o médico e 
ele nos orientou a continuar 
dirigindo até o hospital”, 
comentou Roger.

Neste momento toda 
equipe de obstetrícia e pe-
diatria se mobilizava no 
estacionamento do HCM. 
“Avisamos a portaria do 
estacionamento e aguarda-
mos. Quando a Ana chegou, 
ela já estava em trabalho 
de parto. Então prestamos 
todo suporte para chegada 
do Theo, ainda dentro do 
carro”, explicou o médico 
obstetra Fabrício de Freitas.

Para o Roger, o nasci-
mento do filho se tornou 
ainda mais especial por 
ele ser um apaixonado por 
carros. No caso, o carro 
em que Theo nasceu é um 

Fusca TSI 2014. “Sou apai-
xonado por carros e esse 
momento acabou sendo 
muito especial. Esse mesmo 
carro já havia trazido a mi-
nha esposa até o hospital no 

nascimento da minha filha”, 
contou.

Theo nasceu com 3,2 
quilos após 35 semanas 
de gestação. Tanto o bebê 
quanto a mãe passam bem.

Divulgação

Divulgação

A gente já tem um 
histórico com parto 

humanizado. Foi 
assim que a minha 
primeira filha veio 

ao mundo

“

”



Editais de
CONVOCAÇÃO

Prefeitura Municipal de
BADY BASSITT

B-3Jornal
São José do Rio Preto, quarta-feira
22 de dezembro de 2021

SINDICATO DOS MÉDICOS DE SÃO JOSÉ DO RIO PRE-
TO

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
EDITAL DE RETIFICAÇÃO
O Presidente do Sindicato dos Médicos de São José do Rio 
Preto, no uso das atribuições que lhe conferem o estatuto e 
a legislação em vigor, convoca todos os seus associados e 
a diretoria atual, para Assembleia Geral Ordinária, a ser re-
alizada no dia 27 de dezembro de 2021, às 18.00 horas, em 
primeira convocação, às 18.30 horas em segunda convoca-
ção, na sede da entidade na Alameda Dr. Oscar de Barros 
Serra Dória, nº 5663, Vila São Manoel nesta cidade, para 
deliberação da seguinte pauta:
1)    Apreciação e votação do valor da Contribuição Sindical 
Anual para o exercício do ano de 2022;
2)    Proposta de orçamento para o ano de 2022;
3)    Outros assuntos de interesse social.
São José do Rio Preto, 22 de dezembro de 2021
DR. FERNANDO DE VILHENA DINIZ
PRESIDENTE – CPF/MF 038.374.696-54

COMUNICADO

Ref.: Chamamentos Públicos - Credenciamento de Profi s-
sionais
Assunto: Sessão Análise de documentos

Prezados senhores, a Prefeitura Municipal de Bady Bassitt 
comunica a todos os interessados que ocorrerá sessão para 
análise de documentos referente aos Chamamentos Públi-
cos abertos no dia 22 de dezembro às 15h00 na sede da 
Prefeitura Municipal, localizada na Rua Camilo de Moraes, 
475, Centro, Bady Bassitt – SP, assim todos os documentos 
que forem protocolados até o respectivo horário, serão ana-
lisados pela Comissão Julgadora de Licitações.
Bady Bassitt – SP, 21 de dezembro de 2021.

Luiz Antonio Tobardini
Prefeito Municipal



B-4 Jornal
São José do Rio Preto, quarta-feira
22 de dezembro de 2021

Prefeitura Municipal de
MONTE APRAZÍVEL

Editais de
PROCLAMAS

EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 91/2021

OBJETO: Contratação de empresa especializada para refor-
ma e ampliação do Centro de Fisioterapia do município de 
Monte Aprazível – SP 
Face ao constante dos autos da Concorrência Pública nº 
01/2021, Processo Administrativo nº 91/2021, ADJUDICO 
para a empresa PARCOM CONSTRUTORA E INCORPORA-
DORA LTDA, inscrita no CNPJ nº 23.835.298/0001-55, loca-
lizada na na Avenida Prefeito Mario Pozzobon, nº 2784, Po-
zzobon, na cidade de Votuporanga-SP, CEP 15503-021, que 
venceu esta licitação no menor valor global de R$943.474,00 
(novecentos e quarenta e três mil, quatrocentos e setenta e 
quatro reais), perfazendo assim o valor global desta licitação 
R$943.474,00 (novecentos e quarenta e três mil, quatrocen-
tos e setenta e quatro reais) e HOMOLOGO o procedimento.
Monte Aprazível, 20 de dezembro de 2021.
MARCIO LUIZ MIGUEL – Prefeito Municipal
Diego Santos Rossini – Presidente da COMUL
Moacir Cavalero Junior – Membro da COMUL
Josiane Ofi ciati Gallo Bigi – Membro da COMUL
(Decreto 82/2021)


