
Variante Ômicron chega à região e tem 
primeiro caso registrado em Mirassol
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Departamento de Saúde de 
Mirassol confirmou nesta quarta-
-feira (22) o 1º caso da variante 
Ômicron do munícipio e da re-
gião. O novo caso é importado, 
uma mulher de 42 anos que 
adquiriu o vírus em Goiânia. “A 
pessoa já passou o período de 
viremia, mesmo assim ela e seus 
familiares deverão permanecer 
em isolamento domiciliar por um 
período de 10 dias”, explicou o 
diretor, Frank Hulder.    Pág.A5

Iguatemi faz 
promoção e 

sorteios 
neste Natal

Mais uma vez, o Iguatemi 
Rio Preto está promovendo a 
Promoção de Natal “Compre 
e Ganhe”. A cada R$ 450 
em compras, consumidores 
do Iguatemi One concorrem 
a uma Viagem/Experiência 
Vip para o Universal Orlando 
Resort com acompanhantes, 
além de sorteios de vouchers 
para clientes.            Pág.A6

Garota de 
programa é 

suspeita de dopar 
e roubar cliente
Na noite da última 

terça-feira (21), um ho-
mem, de 42 anosdisse 
que acredita ter sido 
dopado e roubado por 
uma garota de programa.
À polícia, a vítima alegou 
que estava no Jardim 
Paraíso, em Rio Preto, 
quando decidiu contra-
tar os serviços de uma 
profissional do sexo e foi 
para um motel.  Pág.A4

Saidinha hoje 
coloca mais de 
1,9 mil presos 

nas ruas
Ao todo, 1.967 presos 

vão receber o benefício, 
sendo 1.818 do CPP, 38 
do CRF, 53 CDP Icém, 
42 CDP Riolândia e mais 
16 da Penitenciária de 
Riolândia, que estarão 
nas ruas a partir das 6h 
desta quinta-feira (23). 
Cerca de 60 presos esta-
rão usando a tornozeleira 
para monitoramento. 
        Pág.A4
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Prefeitura demite dois servidores por 
não tomarem vacina contra Covid-19

Saiba como 
serviços estaduais 

funcionarão 
no fim de ano

No próximo sábado (25) e 
na sexta-feira seguinte (31) 
são comemorados os feria-
dos nacionais de Natal e Ano 
Novo. Com isso, alguns servi-
ços estaduais em São Paulo 
podem ter horários de funcio-
namento alterados nesta data 
e nas respectivas vésperas. 
Veja o que abre e fecha nos 
serviços estaudiais da área da 
saúde e o funcionamento do 
Poupatempo.          Pág.A2

Consulta pública 
sobre vacinação 

de crianças 
começa hoje

Pág. A5

Pág. A3

Rodoviária deve 
receber 30 mil 

passageiros 
no Natal 

e Ano Novo
Pág. A2

MATRIX
Quarto filme da franquia, 
“Matrix Ressurrections”, 
já está em cartaz nos 
cinemas em Rio Preto, 
vinte anos depois dos 
acontecimentos de “Ma-
trix Revolutions”.
Pág.A6

PROTESTO Professores da rede municipal fizeram ontem manifestação na avenida Andaló 
cobrando melhores salários e contra possíveis mudanças na previdência municipal.    Pág.A3
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Para colorir a magia 
da confraternização

Em tempos de final de ano, 
o amor convocou todos os sen-
timentos para juntos decidirem 
como cada um iria participar 
dos festejos.

De pronto a alegria se decla-
rou companheira da felicidade. 
Até porque, juntas, alegram 
os corações e iluminam os 
sorrisos.

— “Ah! Ah! Ah!” — diversas 
gargalhadas podiam ser ou-
vidas ao longe. Era a vaidade 
debochando da alegria e da 
felicidade, no instante em que 
se declarava parceira da arro-
gância.

A discórdia rapidamente convidou a desarmonia, muito 
amiga da raiva que já tinha se acertado com o pessimismo. 
Resolveram formar um quarteto.

A tristeza se uniu à solidão, a compaixão ao perdão, a 
saudade à nostalgia e a frustração ao mau-humor. E, assim, 
os sentimentos foram se unindo.

O aconchego se uniu ao carinho, a amizade à generosidade, 
a angústia à ansiedade, o apego à carência, o desânimo ao 
desgosto, o egoísmo ao orgulho, a esperança à fé, a humilha-
ção à vingança, a paixão à união, a piedade à solidariedade, 
a timidez à vergonha e tantos outros se uniram.

Pouco a pouco, foram formando duplas, trios, quartetos, 
etc. Estava um verdadeiro alvoroço, todos buscavam compa-
nhia.

Todavia, como sempre há o estraga-prazeres, a indiferen-
ça, contrariando o grupo, se recusava a ir com quem quer 
que fosse. Afinal, a indiferença é o único sentimento que 
verdadeiramente não aceita nenhum vínculo. Assim, criou-se 
um impasse a ser resolvido pela conciliação e sabedoria que, 
após muito sentir, concluíram que a indiferença poderia, sim, ir 
sozinha, afinal, se ela não era capaz de se vincular a ninguém, 
deveria ser respeitada na sua forma de ser. Contudo, receosas 
de que ela mais uma vez pudesse ser um estraga-prazeres, 
foi imposta uma condição: 

“ — Você pode ir só, desde que permaneça o tempo todo 
voltado para o celular e não converse com ninguém”.

A indiferença, demonstrando indiferença, aceitou a con-
dição.

Então, quando nos festejos de final de ano você encontrar 
pessoas esperançosas, sorridentes e alegres; apaixonadas, 
unidas e solidárias; sem falar das que estão se sentindo 
tristes, solitárias e desanimadas; e, ainda, as que estão mal-
-humoradas, raivosas e indiferentes ao celular; lembre-se de 
que elas, assim como todas as demais, estão tocadas pelos 
sentimentos convocados pelo amor. O sentimento que está 
sempre pronto a acolher todos para, assim, colorir a magia 
da confraternização.

Boas Festas e um Feliz Ano Novo!
 
* Beatriz Breves é psicóloga, escritora, bacharel e 

licenciada em Física. Presidente, membro efetivo e fun-
dador da Sociedade da Ciência do Sentir (SoCis).

ARTIGO 

2ª VEZ

Túnel iluminado da 
represa é reaberto 

após ato de vandalismo

A secretaria de Desenvol-
vimento Econômico de Rio 
Preto informou que o túnel da 
Represa já passou por reparos 
nesta quarta-feira (22) e es-
tará aberto para visitação. O 
local foi interditado na última 
terça-feira (21) após sofrer 

atos de vandalismo.
Essa não foi a primeira vez 

que o túnel montado para o 
Natal foi alvo de vândalos. Em 
novembro, parte da fiação foi 
arrancada, fazendo com que lu-
zes não pudessem ser acessas.

Um boletim de ocorrência 
foi registrado e a Polícia Civil irá 
investigar o caso.

Vinicius LIMA
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Rodoviária deve receber 30 mil 
passageiros no Natal e Ano Novo

Serão pelo menos 30 mil 
embarques e desembarques 
na Rodoviária de Rio Preto 
durante os finais de semana 
prolongados de Natal e de 
Ano Novo. A estimativa é 
da Empresa Municipal de 
Urbanismo (Emurb), empre-
sa pública que administra a 
rodoviária. Desde o incêndio 
que atingiu o terceiro piso 
do Terminal Laudo Natel, 
a rodoviária de Rio Preto 
funciona no antigo terminal 
urbano.

O volume deverá ser 
ligeiramente maior que o 
registrado em 2019 – antes 
das restrições provocadas 
pela pandemia -, quando 
29 mil pessoas passaram 
pelas plataformas de em-
barque e desembarque. Em 
2020, em função da qua-
rentena, a movimentação 
foi 35% menor.

“Serão pelo menos 15 
mil passageiros no Natal e 
outros 15 mil no Ano Novo. 
Por isso, deixamos tudo 
preparado. Reforçamos a 
sinalização das plataformas 
e criamos mais vagas de 
embarque e desembarque 
na rua Pedro Amaral”, ex-
plica o diretor da empresa, 
Rodrigo Juliano.

Das 18 plataformas, 
partirão pelo menos 350 
veículos interestaduais nos 
dias 23, 24, 30 e 31 – já 
contabilizados os ônibus-
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-extras solicitados pelas 
empresas. Os destinos mais 
procurados nessa época do 
ano são: São Paulo, Campi-
nas, Praia Grande, Campo 
Grande, Belo Horizonte, 
Uberlândia, Goiânia, Curitiba 
e Brasília.

Orientações

Seguem vá l i das  as 
orientações sanitárias. Os 
passageiros devem evitar 

aglomerações em filas no 
momento do embarque e 
no desembarque. O uso de 
máscaras é obrigatório em 
toda a Rodoviária.

Para evitar transtornos, 
os passageiros devem che-
gar com, no máximo, 30 e, 
no mínimo, 15 minutos de 
antecedência ao local de 
embarque.

A Guarda Civil Municipal 
também orienta os passa-
geiros atenção redobrada 

às bagagens e pertences 
eletrônicos de pequeno 
porte como smartphones.

Para o embarque de me-
nores com idade entre 12 e 
16 anos é necessário docu-
mento com foto, tanto do 
passageiro menor quanto do 
maior acompanhante. Para 
menores de 16, é possível 
viajar desacompanhado 
desde que porte documento 
com foto e a autorização 
dos pais.

Rodoviária de Rio Preto deve receber 30 mil passageiros no Natal e Ano Novo

CALÇADÃO

Passeio de carreta e show são 
atrações nesta quinta no calçadão

O Sincomércio (Sindicato 
do Comércio Varejista) de Rio 
Preto confirma as atrações 
Carreta Evolution e show do 
cantor Edy Carlos, gratuitos, 
nesta quinta-feira (23), no 
calçadão.

Os consumidores terão 3 
horas de Carreta Evolution à 
disposição para passeios gra-
tuitos. Cada volta da Carreta 
comporta 100 pessoas.

O grande atrativo da Carre-
ta Evolution é os personagens 
que dançam e interagem com 
o público interno e externo, 
tornando o passeio ainda 
mais animado, engraçado e 
de qualidade. Neste dia 23 de 
dezembro, junto com a Car-
reta, terão dois personagens 
surpresas que vão fazer parte 
da festa.

“Estamos fazendo uma 
campanha limpa, com pouco 
dinheiro, mas com a ajuda de 
todos os lojistas. O objetivo 
é deixar as ruas do calçadão 
ainda mais movimentadas 
para que que os consumido-
res tenham prazer de estar 
no centro de Rio Preto não só 
para comprar, mas também 
para curtirem as atrações que 
preparamos”, comenta Ricar-
do Ismael, vice-presidente do 

Sincomércio.
O embarque e desembar-

que da Carreta Evolution será 
em frente às Lojas Lívias, na 
Rua Jorge Tibiriça, 2810, 
esquina com a Rua Coronel 
Spínola de Castro, a partir das 
19h e até às 22h. O passeio 
será gratuito.

Além da Carreta Evolution 
e seus personagens, o Sinco-
mercio também preparou um 
show muito especial que será 
feito pelo cantor Edy Carlos, 
no calçadão da Rua General 

Serviço

Carreta Evolution + show 
do Edy Carlos

Data: 23 de dezembro
Horário: a partir das 19h 

(ambas as atrações)
Local Carreta: embarque 

e desembarque em frente às 
Lojas Lívias (Rua Jorge Tibiri-
ça, 2810, esquina com a Rua 
Coronel Spínola de Castro)

Local show: calçadão da 
Rua General Glicério (em 
frente à loja Laura Prado)

Da REDAÇÃO

Glicério, em frente à Loja 
Laura Prado.

O cantor Edy Carlos tam-
bém promete animar o públi-
co que estiver pelo calçadão. 
“Será um show diferente de 
tudo que já fiz, bem pertinho 
do público e isso me anima 
muito. Gosto desta relação 
próxima com o público. Ga-
ranto que ninguém vai ficar 
parado e vou tocar todos os 
estilos de músicas”, destaca 
o cantor.

Divulgação
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UNIMED

Dois servidores públicos 
municipais da Prefeitura de 
Rio Preto foram demitidos por 
não terem apresentado com-
provante de vacinação contra 
a Covid-19. Eles também não 
apresentaram justificativas 
que comprovassem a não 
imunização.

As portarias informando 
a decisão foram publicadas 
no Diário Oficial desta quar-
ta-feira, 22. Nelas o governo 
municipal mostra que os 
pedidos das demissões aten-
dem “conclusão do Processo 
Administrativo instaurado por 
transgressão dos deveres fun-
cionais previstos”. Os nomes 
dos dois servidores, que são 
agentes administrativos da 
Secretaria de Saúde, não 
foram divulgados.

O prefeito Edinho Araújo 
(MDB) obrigou, em agosto, 
por meio de decreto, que 
todos os servidores fossem 
imunizados e que apresentas-
sem o comprovante vacinal. 
Nos casos dos não vacinados 
era necessário apresentar a 
justificativa, inclusive se fosse 
por orientações médicas.

“Os servidores e emprega-
dos públicos municipais, in-
clusive estagiários, da Admi-
nistração Direta, Autarquias 
e Fundações pertencentes 
ao grupo elegível para imu-
nização contra a Covid-19, 
nos termos definidos pela Se-
cretaria Municipal da Saúde, 
deverão submeter-se à vaci-
nação”, consta no decreto.

Inicialmente, foram identi-
ficados 59 casos de servido-

res não imunizados contra a 
Covid-19. Destes, a maioria 
acabou se vacinando pos-
teriormente. A Prefeitura, 
então, abriu 14 processos 
administrativos para apurar a 
conduta de funcionários que 
continuaram sem as doses. 
Dez casos foram aceitos, 
com apresentação do com-

Raphael FERRARI 

SINDICÂNCIA

NA ANDALÓ

Secretário de Administração, Adilson Vedroni, responsá-
vel pela apuração do caso

Divulgação

Professores protestam contra mudanças 
na previdência e pedem melhores salários

Grupo de professores da 
rede municipal de ensino 
de Rio Preto realizou mani-
festação na manhã desta 
quarta-feira, 22, em frente a 
Prefeitura. A maioria ligada ao 
Sindicato dos Professores em 
Educação Municipal (ATEM).

Com faixas contra a refor-
ma da previdência municipal 
pretendida pelo governo Edi-
nho Araújo (MDB) e pedido 
para reajuste salarial da cate-
goria seguindo o piso salarial 
nacional de 31,3%, o grupo 
gritou e com palavras de or-
dem tentou chamar atenção 
em frente a sede do Poder 
Executivo.

Segundo o presidente da 
Atem, Fabiano de Jesus, os 
professores teriam sido desva-
lorizados durante a pandemia 
quando tiveram que atuar 
no ensino hibrido, em deter-
minados momentos de suas 
próprias residências.

“Nos últimos dois anos 
quem está bancando a Edu-
cação são os professores. 
Pagamos a internet, compu-
tador, celular para atender as 
exigências do ensino hibrido”, 
disse Fabiano.

Os professores também 
pedem revisão salarial e pro-
metem ingressar na Justiça, 
no próximo no. “Não vai aplicar 
o piso salarial nacional, nós 

em Rio Preto estamos tentando 
o diálogo. A partir da primeira 
quinzena de janeiro vamos 
ingressar com ação judicial 
para o governo pagar o piso”, 
afirmou o presidente da ATEM.

Segundo o Sindicato a di-
vulgação de que a Secretaria 
de Educação ainda tem espécie 
de “sobra” de R$ 27 milhões 
do Fundeb, mostra que falta 
planejamento. “Congelamento 
salarial, não investiu nas esco-
las. Por isso deliberamos essa 
manifestação”.

O jornal DHoje Interior 
mostrou na edição de terça-
-feira, 21, que a presidente 
do Conselho Municipal de 
Educação de Rio Preto Vanes-
sa Garcia Sanches acionou o 
Tribunal de Contas do Estado 
para fiscalização de repasses 
financeiros a Organizações da 
Sociedade Civil. O pedido cita 
os valores para a aplicação dos 
recursos para manutenção e 
desenvolvimento do ensino 
municipal, referentes aos 25% 
da Receita Corrente Líquida, 
destinados pelo município a 
Organizações, que, segundo o 
órgão municipal ocorreu “sem 
a aprovação daquele Con-
selho ou identificação se as 
instituições beneficiadas são 
escolas.”

A presidente do Conselho 
comunica possíveis ilegalida-
des cometidas pela Prefeitura, 
referentes ao repasse de ver-
bas públicas a Organizações 
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da Sociedade Civil, sem ob-
servância legal. Segundo ela 
“em pesquisa aos sistemas não 
localizou apontamentos nos 
relatórios de fiscalização das 
Contas Anuais daquela Prefei-
tura, tampouco autos próprios 
referente à matéria”, diz.

Foi verificado no site da 
Prefeitura de Rio Preto Termos 
de Colaboração firmados com 
entidades do terceiro setor, 

entre 2018 e 2019, com adi-
tamentos da ordem de R$ 30 
milhões.

O documento foi encami-
nhado para o Conselheiro e 
relator do Tribunal Robson Ma-
rinho para examinar as contas 
deste ano “para conhecimento 
e providências que entender 
cabíveis”.

Para o presidente da ATEM, 
Fabiano de Jesus, o “município 

gasta dinheiro sem autorização 
do Conselho Municipal de Edu-
cação”. Ele afirma que valores 
são repassados para institui-
ções que não são ligadas ao 
ensino. “Instituições que não 
são escolas, enquanto escolas 
ficam à mingua”, declarou.

Sobre o apontamento do 
Conselho Municipal de Educa-
ção fomos informado, por meio 
de nota que “A Secretaria de 

Educação informa que segue 
o disposto na legislação que 
estabelece diretrizes para a 
formalização de parcerias. 
Todos os documentos podem 
ser consultados no Portal da 
Transparência.”

Sobre o protesto desta 
quarta fomos informados por 
meio de nota que “A Secretaria 
de Educação não irá comentar 
sobre a manifestação”.

Prefeitura de Rio Preto 
demite dois servidores 
por recusa da vacina

provante de vacinação ou 
justificativa médica. Quatro 
casos ficaram em análise, 
sendo que em dois foi de-
terminada a demissão. Os 
outros dois ainda não foram 
concluídos.

Ao todo a administração 
municipal tem cerca de 7 mil 
funcionários públicos.

Empresa vai envelopar
 Trem Caipira por R$ 30 mil 

A Unimed de Rio Preto será 
a responsável pelo novo envelo-
pamento do Trem Caipira. A de-
cisão consta em publicação do 
Diário Oficial do Município desta 
quarta-feira, 22, informando 
que a cooperativa médica foi 
declarada vencedora do chama-
mento público para o processo 
de envelopamento do trem. A 
cooperativa ofereceu o valor 
mínimo pedido pela Prefeitura 
de R$ 30 mil.

Além do novo visual a Uni-
med também ficará responsável 
por “ações de entretenimento 
em datas especiais nas viagens 
do Trem Caipira, cujo projeto 
prevê a utilização, através da 
empresa apoiadora, dos espa-
ços físicos das plataformas das 

Estações Ferroviárias de Rio 
Preto e de Engenheiro Schmitt, 
com ações e eventos de marke-
ting para atrair novos clientes”, 
segundo consta no pedido de 
chamamento público feito pela 
Prefeitura, por meio da Se-
cretaria de Desenvolvimento e 
Negócios em Turismo.

O Trem Caipira é um veículo 
leve sobre trilhos – VLT, compos-
to por um veículo motriz com 
capacidade para 28 passageiros 
sentados e o reboque com ca-
pacidade máxima para 32 pas-
sageiros sentados, totalizando 
60 lugares.

O novo visual terá temática 
“retrô, resgatando assim a 
importância da EFA (Estrada 
de Ferro Araraquara) através 
de envelopamento da compo-
sição e também dos painéis 

fotográficos, já existentes, na 
Estação Ferroviária de São José 
do Rio Preto. Quanto ao objeto 
de permissão de uso para fins 
de marketing da(s) empresa(s) 
apoiadora(s), a Prefeitura ce-
derá única e tão somente a 
área externa da composição 
do TREM CAIPIRA nos locais 
previamente definidos, como 
também nas plataformas e 
dependências das Estações 
Ferroviárias de São José do Rio 
Preto e Engenheiro Schmitt, 
para ações/eventos de marke-
ting, apenas sendo vetada a 
inserção/fixação da Logomarca 
da Empresa apoiadora na área 
interna do trem”, consta no 
pedido da Prefeitura.

O período para exposição da 
marca e do contrato em vigor vai 
até 31 de dezembro de 2024.
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Os servidores e empregados públicos 
municipais, inclusive estagiários, da 

Administração Direta, Autarquias e Fundações 
pertencentes ao grupo elegível para imunização 

contra a Covid-19, nos termos definidos 
pela Secretaria Municipal da Saúde, deverão 

submeter-se à vacinação

“

”
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Garota de programa é suspeita de dopar 
e roubar cliente no Jardim Paraíso

Na noite da última terça-
-feira (21), um homem, de 
42 anos, esteve na Central 
de Flagrantes, onde disse 
que acredita ter sido dopado 
e roubado por uma garota de 
programa.

À Polícia Civil, a vítima 
alegou que estava no Jardim 
Paraíso, em Rio Preto, quando 
decidiu ir até a zona de baixo 
meretrício para contratar os 
serviços de uma profissional 
do sexo.

Antes de iniciar o pro-
grama ele transferiu para a 
desconhecida R$ 120 e, em 
seguida, os dois foram juntos 
para um motel próximo, onde 
o homem teve que utilizar o 
cartão para pagar a primeira 
hora do quarto.

Após consumir algumas 
cervejas que estavam no quar-
to a vítima se deitou por volta 
das 2h, momento em que 

acabou dormindo e acordando 
somente às 14h sozinho e sem 
o celular.

Estranhando a situação ele 
perguntou para os funcionários 
do motel se tinham visto a des-
conhecida, o que foi negado, 
assim como também negaram 
a existência de câmeras de 
segurança que possam auxiliar 
na identificação da mulher.

O homem ainda tentou 
realizar uma compra em um 
servfesta e acabou constatan-
do que o saldo de seu cartão 
era insuficiente, fazendo com 
que se dirigisse para a casa 
da mãe para usar um celular e 
constatar que foram realizados 
diversos Pix na conta dele.

Para os policiais do Plantão 
a vítima informou que acredita 
ter sido dopado pela garota de 
programa. O caso foi registrado 
como roubo e será investigado 
pelo 4º DP.

(Colaborou – Bruna 
MARQUES)
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ESTELIONATO SAIDINHA DE BANCO

JOSÉ ROBERTO DA COSTA, natural 
de São José do Rio Preto/SP, faleceu aos 
76 anos de idade. Era casado com Izabel 
Benedita Salgado da Costa e deixou seus 
fi lhos Luciana, Ana Paula e José Roberto 
Junior. Foi sepultado no dia 21/12/2021 
às 10:00, saindo seu féretro do velório 
Capelas Prever Rio Preto para o cemitério 
São João Batista.

VALTER CARDOSO DE ANDRADE, 
natural de Mirassolândia/SP, faleceu aos 
77 anos de idade. Era viúvo e deixou 
seus fi lhos Vânia, Marcelo, Silvana, Valter, 
Jesus, Valcir, Valmir, Zilda (falecida) e 
Edvaldo (falecido). Foi sepultado no dia 
21/12/2021 às 17:00, saindo seu féretro 
do velório São João Batista para o cemi-
tério São João Batista.

SHYRLEI APARECIDA GARCIA, na-
tural de Paulo de Faria/SP, faleceu aos 

  FALECIMENTOS
78 anos de idade. Era casada com José 
Roberto Sicoli Cunha e deixou suas fi lhas 
Silvia e Solange. Foi sepultada no dia 
21/12/2021 às 17:00, saindo seu féretro 
do velório Jardim da Paz para cemitério 
Parque Jardim da Paz.

DIMAS RENATO CARMONA, natural 
de Catanduva/SP, faleceu aos 78 anos de 
idade. Era divorciada e deixou seus fi lhos 
Renata, Rodrigo Renato e Caroline. Foi 
sepultado no dia 21/12/2021 às 16:45, 
saindo seu féretro do velório São João 
Batista para o cemitério São João Batista.

MATHEUS ANDRADE DE OLIVEIRA, 
natural de São José do Rio Preto/SP, fa-
leceu aos 24 anos de idade. Era solteiro. 
Foi sepultado no dia 20/12/2021 às 17:00, 
saindo seu féretro do velório São João 
Batista para cemitério São João Batista.

Cliente é assaltado 
por motociclistas

Na manhã da última terça-
-feira (21), um homem, de 43 
anos, procurou a Central de 
Flagrantes para denunciar que, 
às 10h30 do mesmo dia, foi 
assaltado por dois motociclistas 
no Jardim Nazareth.

A vítima contou à polícia que 
foi até uma agência bancária 
na Avenida Nossa Senhora da 
Paz e ao chegar em seu carro 

o garupa da moto lhe apontou 
uma arma de fogo, exigindo que 
entregasse a pochete.

Com medo, o motorista 
entregou o acessório, conten-
do documentos pessoais e do 
veículo e R$ 380 em dinheiro, 
aos marginais.

O 3º DP irá investigar o 
caso, registrado como roubo 
no Plantão.

(Colaborou – Bruna 
MARQUES)

Da REDAÇÃO 

ACIDENTE
Carro na contramão 

atropela ciclista idoso e 
foge sem prestar socorro

Após ter sido atingido por 
um carro que era conduzido 
na contramão, no Jardim São 
Marcos, às 11h40 da terça-
-feira (21), um idoso de 61 
anos que trafegava de bicicleta 
precisou ser hospitalizado.

Uma equipe da Polícia Mili-
tar foi acionada e no local ficou 
sabendo que a vítima já havia 
sido socorrida por uma unidade 
de resgate até a UPA Jaguaré.

Para os militares, o pacien-
te disse que estava trafegando 
na Avenida Mario Andreazza 
e em certo momento foi sur-
preendido por um automóvel 
vermelho que entrou na con-
tramão e causou o acidente.

Segundo o idoso, após cair 
da bicicleta o condutor fugiu 
sem prestar socorro. Aos pms, 
o ciclista declarou não ser ca-
paz de identificar o modelo e a 
placa do automóvel

Devido aos ferimentos o 
paciente permaneceu em ob-
servação na unidade de pronto 
atendimento.

No Plantão de Rio Preto, 
o caso foi registrado como 
fuga de local de acidente, 
lesão corporal culposa em 
direção de veículo automotor 
e omissão de socorro, sendo 
posteriormente encaminhado 
para 5º DP.

(Colaborou – Bruna 
MARQUES)

Da REDAÇÃO 
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Mineiro cai em golpe de site falso de 
Rio Preto e perde quase R$ 100 mil

Na tarde da terça-feira 
(21), um morador do município 
de Patos de Minas (MG), de 47 
anos, foi vítima de um golpe 
de estelionato de uma falsa 
empresa virtual de leilões de 
carro em Rio Preto. O mon-
tante do prejuízo é de quase 
R$ 100 mil.

Ele procurou a Central de 
Flagrantes rio-pretense e in-
formou que na data estava 
buscando por leilões da Re-
ceita Federal e acabou se 
interessando pelo site de uma 
empresa especializada na ven-
da de veículos, em que a falsa 
leiloeira aparentemente estava 
em Rio Preto.

Após fazer o cadastro no 
site a vítima passou a con-
versar com um homem assim 
como também teve acesso 
aos veículos que estavam para 
dar o lance. Após arrematar 
quatro veículos fez as transfe-
rências bancárias nos valores 
de R$ 20.990, R$ 26.975, R$ 
31.280 e R$ 18.050.

Para aos policiais civis, o 
mineiro disse ter percebido que 
havia caído em um golpe quan-
do foi informado, no endereço 
de entrega dos veículos, de que 
um caminhão que ele havia 
adquirido já tinha sido retirado 
por uma outra pessoa.

(Colaborou – Bruna 
MARQUES) 
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Mais de 1,9 mil presos ganham benefício da 
Saidinha e saem às ruas neste fim de ano

A última saída temporária de 
2021 para os reeducandos do 
Centro de Progressão Peniten-
ciária (CPP) e presas do Centro 
de Ressocialização Feminina 
(CRF) de Rio Preto, além dos 
encarcerados nos Centros de 
Detenção Provisória (CDP) de 
Icém e Riolândia e na Peniten-
ciária de Riolândia, tem início 
nesta quinta-feira (23) e vai 
até o dia 3 de janeiro de 2022.   
   Ao todo, 1.967 presos vão re-
ceber o benefício, sendo 1.818 
do CPP, 38 do CRF, 53 CDP Icém, 
42 CDP Riolândia e mais 16 da 
Penitenciária de Riolândia, que 
estarão nas ruas a partir das 6h 
desta quinta-feira (23). Cerca de 
60 presos estarão usando a tor-
nozeleira para monitoramento.
    O juíz da Infância e Juven-
tude de Rio Preto, Evandro 
Pelarin, explica que há um pro-
jeto de monitoramento criado 
por Juízes de Sertãozinho e 

Araraquara que, junto com a 
Polícia Militar (PM), desenvol-
veram um aplicativo, em rede 
fechada, para ser instalado em 
Smartphones e Tablets da PM.
   “O programa permite que a 
polícia militar tenha, em tempo 
real, informações sobre senten-
ciados em regime semiaberto, 
beneficiados com saída tempo-
rária, sobre medidas protetivas 
da lei Maria da Penha e até 
sobre adolescentes em liberdade 
assistida com restrição de ho-
rário noturno”, ressalta Pelarin.
   O juíz ainda frisa que “assim, 
a PM pode fiscalizar, efetiva-
mente, pessoas com restrições 
impostas pela justiça. Ainda, o 
sistema permite a comunicação 
imediata, on-line, com apenas 
um clique, do descumprimento 
das ordens judiciais. Assim que 
soubemos desse projeto, empe-
nhamo-nos para implantá-lo em 
Rio Preto”.

(Colaborou – Bruna
 MARQUES) 
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Paz e ao chegar em seu carro MARQUES)

Morador de rua invade casa, 
tranca ex no quarto e furta carro

Após ter sido atingi-
do por um carro que era 
conduzido na contramão, 
no Jardim São Marcos, 
às 11h40 da terça-feira 
(21), um idoso de 61 anos 
que trafegava de bicicleta 
precisou ser hospitalizado.

Uma equipe da Polícia 
Militar foi acionada e no 

local ficou sabendo que a 
vítima já havia sido socor-
rida por uma unidade de 
resgate até a UPA Jaguaré.

Para os militares, o 
paciente disse que estava 
trafegando na Avenida Ma-
rio Andreazza e em certo 
momento foi surpreendido 
por um automóvel verme-
lho que entrou na contra-
mão e causou o acidente.

Segundo o idoso, após 
cair da bicicleta o condutor 
fugiu sem prestar socorro. 
Aos pms, o ciclista de-
clarou não ser capaz de 
identificar o modelo e a 
placa do automóvel

Devido aos ferimentos o 
paciente permaneceu em 
observação na unidade de 
pronto atendimento.

No Plantão de Rio Pre-

to, o caso foi registrado 
como fuga de local de 
acidente, lesão corporal 
culposa em direção de ve-
ículo automotor e omissão 
de socorro, sendo poste-
riormente encaminhado 
para 5º DP.

(Colaborou – Bruna 
MARQUES) 
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Viajar com saúde representa o primeiro passo para um 
final de ano feliz. Neste período do ano, em que as pessoas 
reduzem a carga de trabalho, tiram uma folga, planejam 
passeios e combinam reencontros com seus amigos e seus 
familiares, é importante manter a atenção e os cuidados com 
a circulação, em especial durante viagens longas de avião, 
carro ou ônibus.

Com tanta coisa para organizar e com tantos afazeres 
ainda pendentes antes da viagem, não priorizar os cuidados 
com o sistema circulatório aumenta o risco de trombose du-
rante o passeio. Isso acontece porque quando percorremos 
longas distâncias e não ativamos a nossa circulação, o fluxo 
sanguíneo nas artérias e nas veias torna-se lento, aumentan-
do a probabilidade de que um coágulo de sangue se forme 
na vasculatura das pernas.

Quando isso ocorre, sintomas como dores nas pernas e in-
chaço podem surgir, comprometendo o bem-estar e reduzindo 
a qualidade do passeio, até mesmo exigindo o atendimento 
de emergência durante este período de recesso. Além disso, 
sempre existe o risco de embolia pulmonar, que se caracteriza 
pela obstrução da circulação pulmonar pelo trombo que se 
formou na perna.

As chances de intercorrências trombóticas são maiores 
caso a pessoa apresente fatores de risco para trombose 
venosa, tais como, uso de anticoncepcionais orais, gravi-
dez, cirurgia recente, uso de bengalas ou muletas, histórico 
familiar de problemas venosos, varizes e Covid. A presença 
de trombofilias, predisposição inata a fenômenos tromboem-
bólicos, pode aumentar em 5 a 7 vezes as chances de uma 
pessoa evoluir com trombose venosa profunda e embolia 
pulmonar. 

Neste contexto de proteção ao sistema circulatório, não 
podemos menosprezar a infecção viral pela Covid-19. É de 
conhecimento geral que muitas manifestações clínicas tar-
dias estão associadas aos efeitos do Coronavírus em nossa 
circulação, predispondo a complicações que podem resultar 
em derrame cerebral, infarto do miocárdio, trombose arterial, 
trombose venosa profunda e embolia pulmonar.

Mesmo entre aqueles que já receberam as duas doses da 
vacina ou a dose única recomendada, é importante manter os 
cuidados com a circulação. Não conhecemos com exatidão 
a história natural da doença. Além disso, a dose de reforço 
ainda não foi administrada em toda a população e sempre 
estão surgindo variantes, apesar do panorama favorável que 
vivenciamos atualmente, com redução do número de casos 
positivos e do número de óbitos confirmados.

Medidas simples, como as descritas abaixo, podem 
proteger nosso sistema circulatório durante o período de 
viagens, reduzindo o risco de trombose venosa e evitando 
constrangimentos durante o passeio.

1 – Procure orientação médica antes de viagens longas, 
em especial se você tiver fatores de risco para trombose;

2 – Faça uso de meias elásticas antitrombo, sob reco-
mendação médica;

3 – Não compre medicações anticoagulantes, sem a 
devida recomendação médica;

4 – Alongue seus pés e exercite suas pernas durante as 
viagens de avião, carro ou ônibus;

5 – Mantenha-se hidratado (a) durante o passeio, princi-
palmente em regiões com temperaturas elevadas;

6 – Se possível, faça mais paradas durante o trajeto até 
o destino final;

7 – Na presença de dores nas pernas acompanhada in-
chaço, procure o atendimento médico mais próximo.

Prof. Dr. Sthefano Atique Gabriel – Doutor em Pes-
quisa em Cirurgia pela Faculdade de Ciências Médicas 
da Santa Casa de São Paulo, especialista nas áreas de 
Cirurgia Vascular, Angiorradiologia e Cirurgia Endovas-
cular e coordenador do curso de Medicina da União das 
Faculdades dos Grandes Lagos (Unilago)

Se você for viajar no 
final do ano, proteja sua 

circulação!

saude@dhoje.com.brSAÚDE VASCULAR

saude@dhoje.com.brSAÚDE VASCULAR

Mirassol registra 1º caso importado 
da variante Ômicron na região

A Prefeitura de Mirassol, 
por meio do Departamento 
Municipal de Saúde (DMS), 
confirmou nesta quarta-feira 
(22) o 1º caso da variante 
Ômicron no munícipio. O novo 
caso é importado e está vincu-
lado ao boletim divulgado na 
terça-feira, sendo uma mulher 
de 42 anos que adquiriu o vírus 
em Goiânia.

“A pessoa já passou o perí-
odo de viremia, mesmo assim 
ela e seus familiares deverão 
permanecer em isolamento 
domiciliar por um período de 
10 dias”, explicou o diretor do 
DMS, Frank Hulder de Oliveira.

Segundo Frank, a Vigilância 
Epidemiológica do município 
está monitorando sistemati-
camente a família de três a 
quatro vezes ao dia. “O DMS 
continua orientando no reforço 
das medidas preventivas como 
o distanciamento social, a fre-
quente higienização das mãos, 
o uso correto de máscaras, a 
ventilação natural de ambien-
tes e o isolamento de casos 
suspeitos e confirmados e seus 

contatos”, afirmou diretor.
O diretor do DMS ressalta a 

importância da imunização por 
meio da vacina contra Covid-19. 
“Lembrando que o sistema 
completo de imunização são as 
duas doses e a dose de reforço 
após quatro meses de intervalo 
da 2ª dose”, disse Frank.

Boletim Diário                            

Nesta quarta-feira (22) não 
foi registrado nenhum caso 
novo de Covid-19 em Miras-
sol, conforme boletim divul-
gado pelo DMS. Com isso, o 
município contabiliza 43.193 
notificações, 10.441 casos 
confirmados (positivos), 29.688 
negativos, 10.149 recuperados, 
uma pessoa em recuperação 
domiciar 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 monitora-
do no HB. Todas as informações 
são oficiais e divulgadas para o 
DMS pelo sistema do Governo 
de SP.

Da REPORTAGEM    
redacao@dhoje.com.br
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COVID-19

Consulta pública sobre vacinação 
de crianças começa nesta quinta

O Ministério da Saúde 
oficializou nesta quarta-feira, 
22, a consulta pública que 
coletará manifestações da 
sociedade civil sobre a vaci-
nação contra a covid-19 em 
crianças com idade de 5 a 11 
anos. A vacina da Pfizer para 
essa faixa etária foi autorizada 
recentemente pela Agência 
Nacional de Vigilância Sani-
tária (Anvisa). O período de 
consulta terá início nesta 
quinta-feira, 23 e vai até o dia 
2 de janeiro de 2022.

As contribuições devem 
ser enviadas por meio do 
endereço eletrônico https://
www.gov.br/saude/pt-br. Nes-
sa página, está disponível 
a documentação relativa à 
consulta pública, conforme 
publicado no Diário Oficial 
da União.

Anvisa

Após a aprovação da va-
cina para crianças, diretores 

e servidores da Anvisa pas-
saram a receber ameaças 
de morte. Por isso, a agência 
pediu investigações e prote-
ção policial para os servidores 
ameaçados.

De acordo com a Procu-
radoria-Geral da República 
(PGR), o Ministério Público 
Federal no Distrito Federal e 
no Paraná [primeira instância] 
está atuando no caso, com o 
apoio da Polícia Federal.

Jair Bolsonaro informou ter 
pedido o “nome das pessoas 
que aprovaram a vacina para 
crianças a partir de 5 anos”. 
“Queremos divulgar o nome 
dessas pessoas para que todo 
mundo tome conhecimento 
de quem foram essas pessoas 
e forme seu juízo”, disse o 
presidente.

No último dia 18, o minis-
tro da Saúde, Marcelo Queiro-
ga, afirmou que a decisão do 
governo sobre a vacinação de 
crianças de 5 a 11 anos será 
tomada no dia 5 de janeiro, 
após audiência e consulta 
públicas. Em conversa com 
jornalistas, Queiroga disse 
que a autorização da Anvisa 
não é decisão suficiente para 
viabilizar a vacinação para 
esse grupo.

“A introdução desse pro-
duto dentro de uma política 
pública requer uma análise 
mais aprofundada. E, no caso 
de imunizantes, a análise 
técnica é feita com o apoio da 
Câmara Técnica Assessora de 
Imunizações”, disse Queiroga.

Da REDAÇÃO

Ainda segundo a PGR, até 
o momento os procuradores 
não encontraram indícios 
do envolvimento de pessoas 
com prerrogativa de foro, o 
que levaria o caso para a 
instância superior, que é a 
própria PGR.

Decisão

Em live em redes sociais, 
feita no dia 16, o presidente 
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VACINAÇÃO

Ministério da Saúde recebe 3,5 milhões 
de imunizantes da fabricante Janssen 

O Ministério da Saúde re-
cebeu hoje (22) 3,5 milhões 
de doses da vacina contra 
a covid-19 da Janssen. A 
entrega é a segunda prevista 
pela farmacêutica para esta 
semana. Desde o começo 
da campanha de imunização, 
mais de 381 milhões de do-
ses foram enviadas aos esta-
dos. Desse total, cerca de 6 
milhões são da farmacêutica.

Segundo informações do 
ministério, as doses rece-
bidas já estão em processo 
de controle de qualidade 
para chegar com seguran-
ça à população. Depois da 
checagem, a distribuição de 
vacinas é feita em tempo 
recorde, seguindo todas as 
etapas de verificação.

O país chegou a 80% das 

pessoas maiores de 40 anos 
com as duas doses de vacina 
contra a covid-19. O percen-
tual representa 83,3 milhões 
de pessoas nessa faixa etária. 
A parcela da população-alvo 
a partir de 60 anos é a que 
apresenta a melhor cobertura 
vacinal: 97,2% entre 60 e 
64 anos estão com as duas 
doses.

Agência BRASIL Divulgação 

O país chegou a 80% 
das pessoas maiores 
de 40 anos com as duas 
doses de vacina contra 
a covid-19



EXTRATO DE TERMO DE FOMENTO 

Termo de Fomento no: 01/2021
Concedente: PREFEITURA DE BADY BASSITT 
Proponente: ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIAS ÀS FAMÍ-
LIAS - AFAS
Valor: R$655.287,60 (seiscentos e cinquenta e cinco mil e 
duzentos e oitenta e sete reais e sessenta centavos)
Objeto: Execução de atividades de acompanhamento e 
desenvolvimento com famílias, a fi m de oferecer o serviço 
de convivência e fortalecimento de vínculo, promover ações 
socioeducativas junto às crianças e adolescentes, familiares 
e comunidade
Data da assinatura: 17/12/2021
Data do início: 01/01/2022
Data do término: 31/12/2022

LUIZ ANTÔNIO TOBARDINI
Prefeito Municipal 

EXTRATO DE TERMO DE FOMENTO 

Termo de Fomento no: 02/2022
Concedente: PREFEITURA DE BADY BASSITT 
Proponente: ASSOCIAÇÃO RENASCER
Valor: R$135.400,00 (cento e trinta e cinco mil e quatrocen-
tos reais)
Objeto: Promover o atendimento educacional, em ensino 
especial ou fundamental de 1º à 3º série, para até 19 edu-
candos com defi ciência intelectual e realizar o serviço de 
centro dia de 01 pessoa com defi ciência intelectual, ambos 
do município de Bady Bassitt
Data da assinatura: 17/12/2021
Data do início: 01/01/2022
Data do término: 31/12/2022

LUIZ ANTÔNIO TOBARDINI
Prefeito Municipal 

EXTRATO DE TERMO DE FOMENTO 

Termo de Fomento no: 03/2022
Concedente: PREFEITURA DE BADY BASSITT 
Proponente: INSTITUTO RIOPRETENSE DOS CEGOS TRA-
BALHADORES - IRCT
Valor:  R$15.696,00 (quinze mil e seiscentos e noventa e seis 
reais)
Objeto: Oferecer atendimento especializado de proteção 
social especial em média complexidade para pessoas com 
defi ciência visual e suas famílias, com vistas de promover a 
autonomia, a inclusão social e a melhoria de qualidade de 
vida das pessoas participantes
Data da assinatura: 17/12/2021
Data do início: 01/01/2022
Data do término: 31/12/2022

LUIZ ANTÔNIO TOBARDINI
Prefeito Municipal 

EXTRATO DE TERMO DE FOMENTO 

Termo de Fomento no: 04/2022
Concedente: PREFEITURA DE BADY BASSITT 
Proponente: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EX-
CEPCIONAIS - APAE
Valor: R$ 128.160,00 (cento e vinte e oito mil e cento e ses-
senta reais)
Objeto: Promover o atendimento de educandos que ne-
cessitam de apoio permanente-pervasivo com Defi ciência 
Intelectual ou defi ciência múltipla associada a Defi ciência 
Intelectual, que não puderem ser benefi ciados pela inclusão 
em classes comuns do ensino regular
Data da assinatura: 17/12/2021
Data do início: 01/01/2022
Data do término: 31/12/2022

LUIZ ANTÔNIO TOBARDINI
Prefeito Municipal 

EXTRATO DE TERMO DE FOMENTO 

Termo de Fomento no: 05/2022
Concedente: PREFEITURA DE BADY BASSITT 
Proponente: ASSOCIAÇÃO ALMA AUTISTA
Valor: R$ 878.364,00 (oitocentos e setenta e oito mil e trezen-
tos e sessenta e quatro reais)

Objeto: Atendimento ambulatorial de média complexidade 
em habitação e reabilitação de pessoas com transtorno do 
espectro autista (TEA)
Data da assinatura: 17/12/2021
Data do início: 01/01/2022
Data do término: 31/12/2022

LUIZ ANTÔNIO TOBARDINI
Prefeito Municipal 

EXTRATO DE TERMO DE FOMENTO 

Termo de Fomento no: 06/2022
Concedente: PREFEITURA DE BADY BASSITT 
Proponente: ASSOCIAÇÃO DE REABILITAÇÃO DE CRIAN-
ÇAS DEFICIENTE
Valor: R$58.368,00 (cinquenta e oito mil e trezentos e ses-
senta e oito reais)
Objeto: Atendimento ambulatorial de alta e média complexi-
dade em habilitação e reabilitação de pessoas com defi ciên-
cia física
Data da assinatura: 17/12/2021
Data do início: 01/01/2022
Data do término: 31/12/2022

LUIZ ANTÔNIO TOBARDINI
Prefeito Municipal 

EXTRATO DE TERMO DE FOMENTO 

Termo de Fomento no: 07/2022
Concedente: PREFEITURA DE BADY BASSITT 
Proponente: ASSOCIAÇÃO LAR PARA OS VELHOS SÃO 
JOÃO
Valor: R$72.000,00 (setenta e dois mil reais)
Objeto: Acolhimento de idosos que não dispõem de condi-
ções para permanecer com a família garantindo a proteção 
integral, com vivência de situações de violência e negligên-
cia, em situação de rua e de abandono, com vínculos familia-
res fragilizados ou rompidos.
Data da assinatura: 17/12/2021
Data do início: 01/01/2022
Data do término: 31/12/2022

LUIZ ANTÔNIO TOBARDINI
Prefeito Municipal 

Prefeitura Municipal de
BADY BASSITT

A-6 Jornal
São José do Rio Preto, quinta-feira
23 de dezembro de 2021 COTIDIANOCOTIDIANO

RIO PRETO
Novo filme da saga 
Matrix chega aos 

cinemas da cidade

Poucos filmes revolu-
cionaram o cinema 
como “Matrix” fez em 

1999. O longa que aborda um 
futuro distópico em que os 
humanos vivem em uma rea-
lidade simulada é conhecido 
por popularizar o “bullet time” 
no qual a ação de um tiro fica 
em câmera lenta enquanto o 
ponto de vista da câmera pare-
ce se movimentar pelo cenário 
na velocidade normal.

O quarto filme da franquia, 
“Matrix Ressurrections”, já 
está em cartaz nos cinemas 
em Rio Preto querendo res-
gatar a nostalgia do primeiro 
filme. 

Além de Matrix, os cinemas 
de Rio Preto continuam com 
a maioria das salas exibindo 
o novo filme do Homem-Ara-
nha. A animação “Encanto” 
também é outra opção. Por 
conta do Natal, os shoppings 
alteraram as programações 
para sexta-feira e sábado. 
Confira as sessões dos dias 
23/12 até 29/12:

Iguatemi:

Matrix Ressurrections 
(Duração: 2h28min.)

2D Legendado (exceto sá-
bado): 14h

2D Legendado: (exceto 
sexta-feira): 16h, 17h15, 19h, 
20h30 e 22h15

Homem-Aranha: Sem 
Volta para Casa (Duração: 
2h28min)

Macro XE 3D Legendado 
(Todos os dias): 15h30

Macro XE 3D Legendado 
(exceto sexta-feira): 18h45 
e 22h

3D Dublado (exceto sába-
do): 14h30

3D Legendado (exceto sex-
ta-feira): 17h45 e 21h

2D Legendado (todos os 
dias): 15h

2D Legendado (exceto sex-
ta-feira): 17h, 18h15, 20h45 
e 21h30

2D Dublado (exceto sexta-
-feira): 16h45 e 19h45

2D Dublado (exceto sába-
do): 13h45

E n c a n t o  ( D u r a ç ã o : 
1h46min)

2D Dublado (exceto sába-
do): 14h45

Plaza Avenida Shopping:

Matrix Ressurrections 
(Duração: 2h28min.)

2D Dublado (todos os 

dias): 15h15

2D Dublado (exceto sex-
ta-feira): 17h30, 18h30 e 
21h45

2D Dublado (exceto sába-
do): 14h15

Homem-Aranha: Sem 
Volta para Casa (Duração: 
2h28min)

3D Dublado (exceto sexta-
-feira): 16h15, 17h45, 18h, 
19h45, 21h e 21h15

3D Dublado (exceto sába-
do): 14h30 e 14h45

2D Dublado (todos os 
dias): 15h30

2D Dublado (exceto sex-
ta-feira): 16h30, 18h45, 20h 
e 22h

E n c a n t o  ( D u r a ç ã o : 
1h46min)

2D Dublado (exceto sába-
do): 14h

Riopreto Shopping:

Matrix Ressurrections 
(Duração: 2h28min.)

VIP Legendado (exceto 
sexta-feira): 21h50

VIP Legendado (somente 
sexta-feira): 12h30

2D Dublado (exceto sexta-
-feira e sábado): 13h15

2D Dublado (exceto ape-
nas na sexta-feira): 16h10, 
19h05 e 22h

2D Dublado (somente sex-
ta-feira): 12h20 e 15h10

Homem-Aranha: Sem 
Volta para Casa (Duração: 
2h28min)

VIP Legendado (exceto 
sexta-feira): 19h e 22h

VIP Legendado (somente 
na sexta-feira): 15h10

VIP Dublado (exceto sexta-
-feira e sábado): 13h e 15h55

VIP Dublado (exceto sexta-
-feira): 16h e 18h50

VIP Dublado (somente na 
sexta-feira): 15h20

2D Dublado (Dia 24): 
11h45, 12h15, 12h30, 
14h30, 14h45, 15h15 e 
15h20

2D Dublado (Dia 25): 
16h, 16h05,16h20, 18h45, 
19h, 19h05, 19h10, 21h45, 
21h55 e 22h

2D Dublado (Dia 26): 
10h55, 13h45, 16h35, 
19h25 e 22h15

2D Dublado (demais dias): 
13h, 13h05, 13h10, 13h45, 
16h, 16h05, 16h10, 16h35, 
19h, 19h10, 19h25 19h05, 
21h55, 22h e 22h15

E n c a n t o  ( D u r a ç ã o : 
1h46min)

2D Dublado (somente dia 
26): 11h

Vinicius LIMA

CONSUMIDOR

Iguatemi Rio Preto oferece 
promoções e sorteios de Natal

Mais uma vez, 
o  I g u a t e m i 
Rio Preto está 
promovendo a 

Promoção de Natal “Compre 
e Ganhe”. A cada R$ 450 
em compras, clientes do 
Iguatemi One – programa 
de relacionamento da com-
panhia – concorrem a uma 
Viagem/Experiência Vip para 
o Universal Orlando Resort 
com acompanhantes com 
passagens oferecidas pela 
Latam Airlines.

Além disso, os clientes 
podem participar do sorteio 
de um vale-compras de R$ 
50 mil e três vale-compras 
de R$ 10 mil, para isso basta 
inserir o cupom do sorteio 
na urna.

A ação também contem-
pla um gift card de R$ 50,00 
– exclusivo para ser usado em 
seu e-commerce premium, o 
Iguatemi 365. Para participar, 
basta inserir seus cupons 
fiscais pelo Aplicativo One 
ou apresentá-los no Posto 
de Troca – localizado na  piso 
superior. O limite é de dois 
itens por CPF durante todo 
o período da promoção ou 
disponibilidade do estoque.

Durante a campanha, 
qualquer compra realizada no 
e-commerce, Iguatemi 365, 
ou no empreendimento gera 
automaticamente o dobro 
de pontos no programa de 
relacionamento da Iguatemi. 
Uma grande novidade é que 

todos clientes ao comprarem 
pelo Iguatemi 365, automati-
camente, se tornam clientes 
One.

Para clientes que fizerem 
suas compras diretamente no 
empreendimento e ainda não 
são clientes One, basta se 
inscreverem pelo site https://
iguatemi.com.br/iguatemio-
ne/ou pelo app do Programa 
de Relacionamento. É bem 
rápido e fácil.

“A época de natal é sem-

Da REPORTAGEM
redacao@dhoje.com.br

pre muito especial. Além da 
nossa decoração, ativações 
e promoções do período que 
encantam nossos clientes, 
estamos ainda mais anima-
dos com este final de ano, 
principalmente pela melhora 
significativa no controle da 
pandemia, que nos permitirá 

resgatar a magia da data 
com o nosso reencontro pre-
sencial com o Papai Noel e, 
também, por estarmos mais 
próximos de todas pessoas 
que amamos”, afirmou Ale-
xandre Biancamano, diretor 
de marketing da Iguatemi.

Até o dia 24 de dezem-
bro serão realizadas oficinas 
de natal como produção de 
cartinhas, onde as crianças 
poderão se divertir pintando, 
escrevendo e decorando car-
tas para entregarem ao Papai 
Noel, que estará presente no 
Piso Térreo do empreendi-
mento.

A tecnologia também está 
presente no Natal do sho-
pping. Por meio de uma caixa 
de presente interativa, clien-
tes poderão fazer movimentos 
para interagirem com perso-
nagens natalinos de dentro 
da caixa, que repetirão alguns 
movimentos.

A ação também 
contempla um 
gift card de R$ 

50,00 – exclusivo 
para ser usado em 
seu e-commerce 

premium, o 
Iguatemi 365

“

”“A época de natal é sempre muito especial. Além 
da nossa decoração, ativações e promoções do 
período que encantam nossos clientes, estamos 
ainda mais animados com este final de ano, prin-
cipalmente pela melhora significativa no controle 
da pandemia, que nos permitirá resgatar a magia 
da data com o nosso reencontro presencial com 
o Papai Noel e, também, por estarmos mais pró-
ximos de todas pessoas que amamos”
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AVISO DE SUSPENSÃO 

Pregão Presencial nº: 109/2021 – Processo: 175/2021 

A Prefeitura Municipal de Potirendaba comunica aos interessados a SUSPENSÃO 
por tempo indeterminado, da sessão de licitação, que seria realizado no próximo dia 
03/12/2022, às 08h30min, cujo objeto é aquisição de insumos sanitizantes para 
uso nas Coordenadorias Municipais da Educação e Saúde/Vigilância Sanitária, 
com entrega parcelada, pelo período de 12 (doze) meses, haja vista a impugnação 
as clausulas edilícias, realização pela empresa Noroeste Comercial de Suprimentos. 
Após a analise, será feita as correções necessárias, e será divulgada nova data para 
a realização da sessão. 

Outras informações pelo telefone (17) 3827-9206 

Potirendaba/SP, 22 de dezembro de 2021 – Gislaine M. Franzotti – Prefeita Municipal 

 

EDITAIS DE PROCLAMAS
1º REGISTRO CIVIL DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO 

RIO PRETO
Rua Tiradentes nº 3355, Centro. 

Tel: (17) 3214-5330

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

JOÃO PEDRO TEIXEIRA e LUANA ROSA FIGUEIRA. Ele, 
de nacionalidade brasileira, auxiliar de mecânico, solteiro, 
nascido em Campinas, SP, no dia 10 de abril de 1997, fi lho 
de ANTONIO CARLOS TEIXEIRA FILHO e de ANA CRISTI-
NA CARNEIRO DE JESUS. Ela, de nacionalidade brasileira, 
auxiliar administrativo, solteira, nascida em São José do Rio 
Preto, SP, no dia 14 de outubro de 1996, fi lha de VALDECÍR 
FIGUEIRA e de MARIA LUIZA ROSA FIGUEIRA. 

COLBERT SCOTT ARISMENDIZ TORRES e CAMILA  
ARRUDA DA SILVA. Ele, de nacionalidade PERUANA, 
recepcionista, solteiro, nascido em Peru, no dia 01 de março 
de 1994, fi lho de ELMER ARISMENDIZ SIFUENTES e de 
MARIA LUISA TORRES GUERRERO. Ela, de nacionalidade 
brasileira, estudante, solteira, nascida em Campinas, SP, 
no dia 28 de outubro de 1989, fi lha de VAGNER JOSÉ DA 
SILVA e de LEILA APARECIDA DE ARRUDA. 

LUCAS HENRIQUE MAZUCHI BÓCCHIO e NATANE 
PEREIRA SILVA. Ele, de nacionalidade brasileira, coorde-
nador operacional, solteiro, nascido em São José do Rio 
Preto, SP, no dia 21 de novembro de 1991, fi lho de SÍLVIO 
ROBERTO BÓCCHIO e de GLÁUCIA CRISTINE MAZUCHI 
BÓCCHIO. Ela, de nacionalidade brasileira, professora de 
yoga, solteira, nascida em Cassilândia, MS, no dia 07 de 
abril de 1991, fi lha de HERNANE PEREIRA e de DAGMAR 
APARECIDA DA SILVA PEREIRA. 

MATHEUS ALBINO MENDES e BRUNA ARIELLE DE LIMA 
MOREIRA GONÇALVES. Ele, de nacionalidade brasileira, 
operador de máquina, divorciado, nascido em São José do 
Rio Preto, SP, no dia 03 de abril de 1989, fi lho de VALTER 
MENDES e de FATIMA APARECIDA ALBINO MENDES. Ela, 
de nacionalidade brasileira, vendedora, solteira, nascida em 
Presidente Prudente, SP, no dia 13 de março de 1995, fi lha 
de MARCIO FERREIRA GONÇALVES e de CRISTIANE DE 
LIMA MOREIRA. 

BRENO BARRANCOS BRAMBILLA e NATÁLIA CINTRA 
MENDES. Ele, de nacionalidade brasileira, médico, solteiro, 
nascido em Adamantina, SP, no dia 02 de outubro de 1991, 
fi lho de RINALDO FERRUZZI BRAMBILLA e de ELIANE 
LOPES BARRANCOS BRAMBILLA. Ela, de nacionalidade 
brasileira, médica, solteira, nascida em Jales, SP, no dia 28 
de dezembro de 1991, fi lha de JOSÉ EDUARDO DIAS MEN-
DES e de LUCYLVIA CINTRA MENDES. 

Assim, lavra-se o presente edital de proclamas para que seja 
afi xado neste 1º Registro Civil em lugar de costume e publi-
cado pela imprensa local.  
Se alguém souber de impedimento, oponha-o na forma da 
lei.
São José do Rio Preto, 22 de dezembro de 2021
David Yamaji Valença, Ofi cial.

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. DJAMES NEVES DA SILVA e FLÁVIA DA COSTA 
DE OLIVEIRA, sendo ELE fi lho de MARIA AUREA NEVES 
DA SILVA e ELA fi lha de WILTON RESENDE DE OLIVEIRA e 
de FRANCISCA DAS CHAGAS DA COSTA DE OLIVEIRA;

2. ANA PAULA ALARCON MATTOS e ALINE BLAZ 
TROMBIM, sendo ANA fi lha de ANTONIO TADEU DE MAT-
TOS e de CARMEN ALARCON MATTOS e sendo ALINE 
fi lha de HILARIO TROMBIM e de MARIA PURIFICAÇÃO 
BLAZ TROMBIM; brasileiros, residentes neste 3º subdistri-
to. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o em 
Cartório (R. São Paulo, 2200 – Tel: 3202-9090). 22/12/2021.



A-8 SOCIALSão José do Rio Preto, quinta-feira
23 de dezembro de 2021 Jornal

bobtoledo@gmail.com

São José do Rio Preto, quinta-feira
de 2021

Roberto
 Toledo

Em Rio Preto; fi que sabendo...
Conheça duas técnicas
que prometem revolucionar...
Em nossa São José do Rio Preto, a Clínica do Doutor Adriano 
Iglesias, é a responsável por trazer conforto e qualidade aos 
pacientes. Conhecida por ser especialista nos tratamentos de 
reabilitação oral, a clínica odontológica do Dr. Adriano Iglesias 
inova ao trazer para o Brasil duas técnicas que oferecem máxima 
qualidade e conforto aos pacientes durante a realização dos 
procedimentos. Uma são as lentes de contato dentais em zircônia, 
enquanto a outra é a aplicação de implantes sem nenhum tipo de 
dor ou desconforto.

Grande investimento
O Centro Cirúrgico do Dr. Adriano Iglesias fica localizada em nossa 
S. J. do Rio Preto, na Redentora, e é equipado com o que há de 
melhor na odontologia digital. Dr. Adriano Iglesias realizou um 
grande investimento de tempo e de recursos na construção do 
centro e no desenvolvimento e aprendizado das técnicas. E são 
por essas razões que hoje ele se destaca no mercado nacional.

Procedimento sem dores
Em relação aos implantes sem que haja dores durante a aplicação e 
no pós-operatório, o grande destaque é o detalhado passo-a-passo 
do procedimento. Tudo começa com tomografias e escaneamento 
3D que permitem um molde perfeito e mais preciso. Após isso, 
as fresadoras odontológicas desenvolvem os dentes em zircônia e 
outros materiais nobres. Antes de ser aplicado, os dentes passam 
por um mestre ceramista que faz os ajustes finais. Só após 
esse processo que o implante é feito, sempre acompanhado de 
anestesia computadorizada.

Intactos para sempre
Já as lentes de contato dentais têm como foco camuflar 
imperfeições, como manchas, fraturas e outros detalhes. O 
procedimento se inicia apenas após problemas de saúde como 
cáries e gengivites serem tratados. O mais importante aqui é que 
as lentes também são feitas de zircônia, que é biocompatível com o 
corpo humano e que não desgasta. Em ambos os procedimentos os 
cuidados com a higiene bucal devem ser os mesmos que antes da 
aplicação do implante e da prótese. Com a higienização completa, 
é provável que os resultados permaneçam intactos para sempre.

Tel. (17) 3233-4888

DiáriodoBob
Voz e vírus. Conhecida e aplaudida nacionalmente, a voz do 

cantor Zé Neto Toscano não está 100%. Motivo? Um problema 
pulmonar, que dificulta seu sistema respiratório. O problema, 
segundo assessoria, pode ser consequência da Covid 19 ou 
também do consumo de cigarro eletrônico, habitue em horas 
de sossego. Apesar do diagnóstico, nenhum show precisou ser 
adiado ou cancelado. Num papo deste colunista com sua as-
sessoria ficou claro que o cantor levou um susto, passou muito 
mal e, segundo o médico, não é nada grave. Pode soltar a voz, 
Zé Neto. A voz de quem produz. O Podcast da ACIRP deu seu 
start para as gravações de seu mais novo instrumento de co-
municação. A inauguração da nova ilha de edição da entidade 
(uma das únicas no interior paulista a possuir um estúdio de 
gravação) contou com uma participação especial: o prefeito Edi-
nho Araújo. Em pauta, os principais temas de desenvolvimento 
da cidade, inclusive, com grandes novidades em primeira mão 
especialmente para quem conferir este episódio! Edinho gravou 
essa edição ao lado do presidente Kelvin Kaiser, com a me-
diação deste colunista, diretor de Relações Públicas da ACIRP e 
apresentador do podcast. Na sexta-feira, 24 de dezembro, este 
episódio estará disponível pela plataforma do SPOTIFY. Procure 
por ACIRP Rio Preto no campo de busca do aplicativo. Acordo 
pendente. Não está fechado, mas o candidato ao governo de 
São Paulo, Rodrigo Garcia, deve ganhar o apoio do presidente 
do Partido Progressista de São Paulo, deputado Guilherme 
Mussi, que não esconde a sua preferência.  Bola que rola. A 
Band fechou o contrato para transmitir sozinha o Mundial de 
Clubes com o Palmeiras. Domingo do milhão. Apresento no 
próximo domingo, na TV Record de Rio Preto mais um programa 
da serie do Saúde Cap, com renda para o Hospital do Câncer 
de Barretos. O prêmio é de R$ 1 milhão. Aposte na sua sorte 
neste NATAL. Ponto e basta!

Fique por Dentro
O Shopping Iguatemi de São José do Rio Preto 
está se preparando para celebrar o Natal e o 
Réveillon 2022. Os restaurantes Maremonti 
e Coco Bambu e o hotel Hyatt Place estão 
organizando festas que vão oferecer ao público 
opções diversas de cardápios que vão desde 
pratos típicos dessa época do ano até opções 
que passeiam pela alta gastronomia italiana e 
de frutos do mar. Tudo embalado por atrações 
musicais.

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

henriforne@gmail.com

C/ Luizinho BUENO 

GolpedeMestre  
O MAESTRO QUE REGE A ORQUESTRA, MESMO SENDO MUITO EDUCADO 
PRECISA DAR AS COSTAS A PLATÉIA. Sorria, beba muito champagne e seja feliz!

Paulo Henrique ganha 
festa de 5 aninhos dos 
seus pais, advogados, 

Dr. Paulo Mello e a Dra. 
Jaciara Mello. Tudo como 

manda o fi gurino

Elaine 
Madalhano 
empresária 
e jornalista, 
e o cantor 
carioca Diogo 
Nogueira, na 
Feijoada do 
Ed

Celebridades optam por procedimentos

Esse é o caso da atriz Marisol Ribeiro (Foto), que optou pela 
aplicação das lentes de contato dentais no consultório do Dr. 
Adriano Iglesias (Foto), em São José do Rio Preto, na rua Raul 
Silva, na Redentora. Marisol Ribeiro é atriz e dubladora com 
trabalhos na Globo, HBO e outras emissoras. Além da carreira 
na atuação, Marisol também é fundadora da Escola Onda, um 
espaço para acolher e promover transformações pessoais.

Sobre o Dr. Adriano Iglesias
Há mais de 20 anos no mercado odontológico, Adriano Iglesias 
é formado em odontologia pela USP de Ribeirão Preto. Após a 
conclusão de seu curso, foi viver nos Estados Unidos, onde passou 
anos estudando e praticando seu método. Foi durante esse tempo 
que pôde testar equipamentos, softwares, materiais e técnicas, 
tudo para garantir a qualidade e excelência de seu serviço atual. 
Veja mais informações no site oficial: https://adrianoiglesias.com/

 


