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Para Edinho, 
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o ano da 

"esperança"
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EM 2022 
O DHoje inova, 
aumenta sua  
influência digital 
e, além de um 
dos portais mais 
acessados do 
interior, lança  
seu Podcast.
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Saiba como 
surgiram as 

tradicionais ár-
vores de Natal e 
veja como hoje 

elas se transfor-
maram em até 
fonte de renda 
extra. Pág.A11

A direção do Jornal DHoje deseja a todos leitores, anunciantes e internautas um 
feliz e próspero Natal. Que após um ano difícil e de superação, seja renovada a es-
perança de dias melhores, com liberdade de expressão, emprego e oportunidades. 

Daniel RONDANO
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Taxas de sucesso em 
reprodução humana assistida
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Quem pretende fazer um tratamento de fertilidade, deseja 
saber quais são as chances de o procedimento ser bem sucedido. 
Ainda que isso varie de pessoa para pessoa, já existem estimativas 
bem embasadas. Por exemplo: recentemente, novos métodos 
para determinar as taxas de sucesso em reprodução assistida têm 
mostrado, com maior acurácia em relação aos métodos antigos, 
que a fertilização in vitro (FIV) é capaz de alcançar resultados 
ainda melhores do que os esperados.

Quais variáveis influenciam nas taxas de sucesso em repro-
dução assistida?

O resultado de um tratamento de reprodução assistida depen-
de das características do casal e da etiologia (tipo e duração) da 
infertilidade. Entre os principais fatores, destacam-se: a idade, 
os extremos de peso e as doenças associadas (como a endo-
metriose e a doença inflamatória pélvica),no caso das mulheres; 
as alterações na quantidade e qualidade dos espermatozoides; 
o estilo de vida pouco saudável, principalmente quando existe a 
combinação de má alimentação, sedentarismo e consumo de 
álcool, cigarro e/ou outras drogas, em ambos os sexos.

Estudos realizados na Universidade de Colônia, na Alemanha, 
comprovaram que a maioria dos casais com problemas de infertili-
dade podem ser tratados com êxito. Isso, contanto que façam um 
tratamento continuado e sigam as orientações dos especialistas.

Como estimar as taxas de sucesso em reprodução assistida?
A utilização da taxa de nascidos vivos e da taxa de gravidez 

cumulativa são os melhores indicadores de sucesso nos progra-
mas de reprodução assistida. A seguir, veja como elas variam nos 
diferentes tipos de tratamentos.

Taxas de sucesso na indução de ovulação com coito progra-
mado

A taxa de ovulação com o uso dos medicamentos indutores 
de ovulação é de 70 a 80% apos 6 ciclos de tratamento. Já a 
taxa de gravidez por meio do coito programado é de 20 a 25%, 
por ciclo, sendo a taxa de gravidez cumulativa (em seis meses) 
de 60 a 75%.

Taxas de sucesso na inseminação artificial
A taxa de sucesso da inseminação artificial fica em torno de 

10 a 20%. Vale destacar que a probabilidade de engravidar au-
menta em mulheres com até 35 anos, sem doenças associadas 
e história de infertilidade de, no máximo, três anos.

Taxas de sucesso na fertilização in vitro
Na fertilização in vitro clássica, as taxas de sucesso chegam a 

40% em cada transferência embrionária paa mulheres com me-
nos de 35 anos e que tenham embriões de alta capacidade para 
transferencia . No caso das taxas de sucesso da FIV com óvulos 
congelados, um estudo da American Society for Reproductive 
Medicine (ASRM) em parceria com a Society for Assisted Repro-
ductive Technology (SART) mostrou que a taxa de fertilização fica 
entre 71 e 79%, sendo que a taxa de implantação varia de 17 a 
41% em mulheres com histórico de infertilidade ou subfertilidade. 
Já em pacientes que fizeram o congelamento quando jovens e 
saudáveis, as taxas de gravidez variam de 36 a 61%.

Taxas de sucesso na injeção intracitoplasmática de es-
permatozoides

A injeção intracitoplasmática de espermatozoides (ICSI) se 
destaca pelas melhores chances de sucesso no caso de pacientes 
com fator masculino grave, quando comparada à fertilização in 
vitro clássica. Além disso, a técnica também é indicada quando 
o tratamento é feito com sêmen criopreservado. Estima-se que 
as taxas de fecundação com ICSI variam de 30 a 90%, sendo as 
taxas de gestação de, aproximadamente, 35%.

Como escolher o melhor tratamento de reprodução assistida?
Estatísticas da Rede Latino-Americana de Reprodução Assis-

tida (Redlara),levantadas em 2019, mostram que a inseminação 
artificial e a fertilização in vitro correspondem a mais da metade 
(53%) dos procedimentos de reprodução assistida realizados no 
Brasil.

Apesar das taxas de sucesso com a fertilização in vitro serem 
cada vez mais altas, estratégias com técnicas de menor com-
plexidade não devem ser deixadas de lado. “Sempre iniciamos o 
tratamento com os protocolos mais simples, para depois utilizar 
técnicas mais avançadas. O único fator acelerador deste processo 
é a idade feminina, que limita os resultados após os 36 anos e 
meio”.

Para concluir, engravidar nunca é fácil. Casais jovens, saudá-
veis e que mantenham relações sexuais regulares, sem uso de 
métodos anticoncepcionais, têm em torno de 20% de probabili-
dade de engravidar a cada ciclo menstrual, atingindo ate 85% de 
gravidez apos 12 ciclos ovulatórios. Isso ajuda a entender porque, 
mesmo com a ajuda das mais avançadas técnicas, as taxas de 
sucesso em reprodução humana assistida não são 100%. O lado 
bom é que, graças a elas, muitas pessoas com diagnóstico de 
infertilidade podem, ao menos, ter as mesmas chances de gerar 
um filho que pessoas sem esse tipo de problema.

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

MP pressiona e HCM 
já estuda abrir leitos
Depois de ter registrado 

uma pequena queda na taxa 
de ocupação durante a se-
mana, o Hospital da Criança 
e Maternidade (HCM) voltou a 
atingir 100% das UTIs e 55% 
na enfermaria. A lotação devido 
ao grande número de casos 
de síndromes respiratórias em 
crianças.

Recentemente, o Ministé-
rio Público abriu um inquérito 
para apurar a falta de leitos no 
hospital por meio do promotor 
da Infância e Juventude, André 
Luiz de Souza. “Em conversa 
com os diretores da Funfarme, 
eles sinalizaram a intenção de 
abrir mais 10 vagas, mas que 
isso demandaria um tempo. 
Segundo as informações que 
eles passaram, a maioria dos 
pacientes são de Rio Preto 
e José Bonifácio”, afirmou o 
promotor.

Segundo André, não há 
necessidade de a população 
entrar em pânico. “Até o mo-
mento não tivemos nenhuma 
criança que ficou sem atendi-
mento. A orientação é que os 
pais continuem seguindo os 
mesmos cuidados da pande-

mia, evitando aglomerações, 
usando máscara e higienizando 
bem as mãos”, comentou.

Por nota, o hospital informou 
que estuda a possibilidade de 
ampliar os leitos, porém isso 
deverá ocorrer somente no 
início de 2022. “A Funfarme, 
mantenedora do Hospital de 
Base (HB) e Hospital da Crian-

Vinicius LIMA    
redacao@dhoje.com.br
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ça e Maternidade (HCM), está 
em tratativas com a Secretaria 
Estadual de Saúde para possível 
abertura de novos leitos de UTI 
para melhor atender a popu-
lação. Devido à complexidade 
para tal expansão, se bem-su-
cedido o acordo, a ampliação 
deverá ser realizada num prazo 
de 30 a 60 dias”, diz a nota.

Na terça-feira (21), a Secre-
taria de Saúde divulgou um ví-
deo reforçando para que os pais 
tomem precauções. Também 
foram abertos três novos leitos 
em parceria com o Hospital 
Beneficência Portuguesa. Nesta 
quinta-feira (23) a Saúde comu-
nicou que as doses da vacina 
contra a Influenza acabaram.

Divulgação

Doses da vacina da gripe acabam, alerta Saúde

A Secretaria Municipal de 
Saúde de Rio Preto informou 
que as doses da vacina contra 

Influenza (gripe) acabaram 
nesta quinta-feira (23). No mo-
mento, não há previsão para 
recebimento de nova remessa 
pelo Governo de São Paulo.

As 160.320 doses recebi-
das neste ano foram disponibi-
lizadas a partir de abril, quando 
a Campanha Nacional contra a 
Gripe teve início. A campanha 

contemplou profissionais de 
saúde, crianças, idosos, pro-
fessores, gestantes e puérpe-
ras antes de liberar para toda 
a população.

Vinicius LIMA

Após novo teste negativo, paciente que 
teve variante Ômicron sai da quarentena
O Departamento Municipal 

de Saúde (DMS) informou que a 
mulher de 42 anos, que teve o 
registro de infecção pela variante 
ômicrom, fez nesta quinta-feira 
(23) o teste de swab nasal e o 
resultado foi negativo. Com isso, 
ela já está liberada do período 
adicional de quarentena. O mes-
mo ocorreu com os familiares 
dela que por medidas preventivas 
também estavam em isolamento 
domiciliar.

A mulher, que tinha adquirido 
a variante em Goiânia, e seus 
familiares, estavam sendo mo-
nitorados três vezes ao dia pela 
equipe da vigilância epidemiológi-
ca. Ela já não estava em período 
de viremia, mas mesmo assim 
estava em isolamento domiciliar.

O diretor do DMS, Frank Hul-
der de Oliveira continua orientan-
do no reforço das medidas pre-
ventivas como o distanciamento 
social, a frequente higienização 
das mãos, o uso correto de 
máscaras, a ventilação natural 

de ambientes e o isolamento de 
casos suspeitos e confirmados 
e seus contatos. “A vacinação 
também é muito importante 
e que o sistema completo de 
imunização são as duas doses e 
a dose de reforço (após quatro 
meses de intervalo da 2ª dose)”, 
afirmou Frank.

Nesta quinta-feira (23) foi 
registrado um caso positivo de 
Covid-19 em Mirassol, conforme 
boletim divulgado pelo DMS. 
Com isso, o município contabiliza 
43.197 notificações, 10.442 

casos confirmados (positivos), 
29.706 negativos, 10.149 
recuperados, duas pessoas 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 monitora-
do no HB. Todas as informações 
são oficiais e divulgadas para o 
DMS pelo sistema do Governo 
de SP.

Da REDAÇÃO

McDia Feliz repassa R$168 mil
O Complexo Funfarme, que 

possui o Hospital de Base e o 
Hospital da Criança e Mater-
nidade (HCM), arrecadou R$ 
R$168.012,23 com a venda 
dos tíquetes do Big Mac nos 
restaurantes de Rio Preto, Ca-
tanduva, Fernandópolis e Votu-
poranga. O repasse possibilitará 
a aquisição de um aparelho de 
ultrassonografia portátil.

A 33ª edição do McDia 
Feliz, realizada no dia 23 de 
outubro deste ano, arrecadou 
R$ 22,5 milhões que serão 
investidos em projetos de 
educação e saúde em todo o 
país.  Em 2021, a campanha 
apoiou 66 projetos de 56 
organizações que atuam na 
oncologia pediátrica no Brasil, 
selecionados pelo Instituto 
Ronald McDonald.

O diretor administrativo do 

HCM, Antônio Soares Souza, 
falou sobre a importância do 
aparelho de ultrassonografia 
portátil que será adquirido 
com a arrecadação da ação. 
“Este dispositivo possibilitará 
diagnósticos mais rápidos, 
permitindo tratamento ade-
quado, sem a necessidade de 
deslocamento das crianças 

para o setor de diagnóstico, 
para a realização de exames. 
Outro benefício, através deste 
novo aparelho, será possível a 
passagem de cateteres intra-
venosos com maior segurança, 
com punções guiadas e menos 
complicações”, explicou.

“É gratificante poder com-
partilhar com a sociedade um 

Da REDAÇÃO
pouco do que construímos ao 
longo desses anos. Ajudar as 
crianças e adolescentes em tra-
tamento de câncer no Hospital 
de Base e Hospital da Criança, 
proporcionando uma melhor 
estrutura através dos recursos 
obtidos com o McDia Feliz, é 
transformador”, destacou Ru-
bens Fragoso, franqueado do 
McDonald’s na região.
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Prefeito recordista 
em número de man-
datos a frente da 
Prefeitura de Rio 

Preto – quatro no total – Edinho 
Araújo (MDB) é taxativo quando 
questionado qual foi o pior ano 
de sua carreira como político. 
“O ano de 2020 foi o ano do 
terror”, diz ao recordar do início 
da pandemia, em março, e as 
consequências das decisões 
tomadas por ele que impacta-
ram radicalmente a vida dos 
rio-pretenses.

Natural de Santa Fé do 
Sul, mas que fez das Terras de 
São José seu porto seguro no 
mundo político-eleitoral, Edinho 
conversou por quase uma hora 
com o DHoje para fazer espécie 
de balanço do ano de 2021, o 
primeiro do seu quarto mandato 
como prefeito.

Edinho não se esquivou 
de temas espinhosos como o 
pedido de reajuste de 12% que 
acabou rejeitado pela Câmara 
Municipal. “Os impostos devem 
ser corrigidos é obrigação de um 
governo responsável”, afirma 
sobre a polêmica.

Sobre a autorização de em-
préstimo de R$ 300 milhões, 
outro grande tema debatido 
neste ano e que acabou sendo 
aprovado pelo Legislativo, Edi-
nho diz que sem recursos do 
tipo Prefeitura nenhuma conse-
gue realizar obras. “É a grande 
verdade, ela é dura, mas é a 
verdade”, afirma em tom severo.

A duplicação da BR-153, 
Hospital Municipal da Região 
Norte, críticas sobre a gestão da 
pandemia em Rio Preto, além 
das eleições do próximo ano fo-
ram alguns outros temas em que 
Edinho tratou na entrevista que 
você confere a partir de agora.

DHoje Interior: O senhor 
está terminando o primeiro 
ano do quarto mandato à 
frente da Prefeitura. No ano 
passado o mundo teve de li-
dar com um inimigo até então 
desconhecido: o coronavírus. 
Hoje, com a pandemia em 
controle, ao fazer uma refle-
xão, mudaria alguma coisa do 
que foi feito?

Edinho Araújo: Não me 
arrependo de nada. 2020 foi o 
ano do terror, do horror.  2021 
o ano da vacina e nossa ex-
pectativa é que 2022 seja o 
da esperança, da retomada da 
economia, dos eventos, da volta 
a normalidade. Tomamos diver-
sas medidas orientados pela 
ciência, pela medicina, nas 
providências restritivas que 
tivemos que tomar. O que nos 
cabia era exatamente preser-
var as vidas e dar assistência 
a toda população. Por isso 
não tenho arrependimento 
porque me pautei por um 
comitê formado por técnicos 
e cientistas e também pelo 
plano São Paulo. Faria tudo 
de novo.

DHoje: Sobre as duras 
críticas que sofreu por ter 
fechado o comércio, através 
do lockdow. Acredita que foi 
a medida correta?

Edinho: Naquele momento 
ninguém tinha conhecimento 
sobre a Covid-19 era um adver-
sário invisível e que não tinha 
muitas estratégias fora aquelas 
que adotamos. Eu tenho a con-
vicção que seguimos o melhor 

caminho, não negando a vacina 
e procurando tomar as medidas 
que naquele momento foram 
muito difíceis. Meses difíceis, 
por exemplo, quantas manifes-
tações recebemos na Prefeitura 
e até mesmo na minha casa. 
Procurei ter o máximo controle 
possível. Sou um amante da 
democracia, o maior bem que 
podemos ter. A angústia dos 
comerciantes, mas tenho a 
percepção que aqueles que 
eram contra nossas posições 
irão rever.

DHoje: A previsão era de 
que a BR-153 tivesse sua 
duplicação concluída agora 
neste mês de dezembro. Se-
gundo o DNIT a obra está 98% 
concluída. Quando teremos a 
entrega definitiva dessa tão 
sonhada obra?

Edinho: 98% da obra con-
cluída, mais de R$ 260 milhões, 
17,8 km e 8 novos acessos para 
a cidade. Número considerável 
de passarelas, enfim, mais se-
gurança, reivindicação antiga. 
Como deputado federal em 
2016 cravei emenda de banca-
da no valor de R$ 100 milhões 
para 2017. Depois que assumi 
não paralisou, teve momentos 
de menor intensidade, mas hoje 
é uma realidade a duplicação 
da BR.

DHoje: Falando em rodo-
via, fomos pegos de surpresa 
quando o governo do Estado 
anunciou 10 praças de pedá-
gio, sendo 7 deles na nossa 
região. Uma delas, próxima a 
Cedral, deixando Uchoa ilha-
da. Como o senhor vê está 
questão?

Edinho Araújo: Me posicio-
nei na audiência que não havia 
sentido uma rodovia já duplicada 
ter um pedágio que dificultaria 
muitas as cidades próximas. 
Nas conversas que tenho com o 
Rodrigo Garcia (vice-governador) 
é de que é apenas uma audiên-
cia pública e que as colocações 
foram recepcionadas, não há 
ainda nenhuma decisão de im-
plantação de pedágios. Portanto 
essa questão está bem encami-
nhada e teremos uma solução. 
Mas esse pedágio na altura de 
Uchoa se tornou inviável.

DHoje: Ainda falando so-
bre mobilidade, uma obra 
muito importante inaugurada 
recentemente é o Anel Viário. 
Que avaliação o senhor faz 
dele. Já trouxe impactos po-
sitivos no trânsito da cidade?

Raphael FERRARI
redacao@dhoje.com.br

Prefeito Edinho Araújo se recorda de momentos tensos 
em 2020 por conta da pandemia, mas acredita que 
2022 será o ano da retomada econômica
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Depois do ‘terror’, Edinho acredita 
que 2022 será o ano da ‘esperança’
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Edinho: São 35 km pratica-
mente só com os linhões e que 
eram seccionados, interrompi-
dos, porque tinha uma ferrovia 
ou rodovia e você precisava 
transpor. Eram bacias de rios e 
construímos pontes, foram 13 
km de obras de arte. Conecta-
mos a SP-310 com a BR-153 e 
também a ferrovia e esse Anel 
Viário proporcionou uma deso-
bstrução. Uma obra espetacular.

DHoje: O senhor assinou 
convênio com o Estado para 
obtenção de R$ 18 milhões 
para equipar o hospital muni-
cipal da região norte. Vencida 
esta etapa, quando o hospital 
passa a funcionar efetiva-
mente?

Edinho: Espero que no pri-
meiro semestre do próximo ano. 
Caminhamos juntos, tanto com 
a construção como a busca dos 
equipamentos para o hospital 
ficar de pé. Uma obra para o 
agora e para o futuro porque 
proporciona a ampliação tanto 
no térreo como no piso supe-
rior. Cravamos um convênio e 
recebi a notícia que está tudo 
ok e vamos abrir as licitações 
para equipá-lo. O hospital está 
na região norte, mas vai atender 
toda a população de Rio Preto.

DHoje: Este ano acompa-
nhamos grandes embates na 
Câmara Municipal a respeito 
de projetos de autoria do Exe-

cutivo. Um deles foi o pedido 
de empréstimo de R$ 300 
milhões que acabou aprova-
do, mesmo com duras críticas 
de parte dos vereadores. 
Era mesmo necessário obter 
esse valor via empréstimo, 
com pagamentos de juros por 
muitos anos pela frente? O 
município não consegue com 
recursos próprios realizar 
investimentos?

Edinho: Não consegue. Se o 
município não tiver capacidade 
de endividamento e buscar re-
curso através de empréstimos 
não há obras. Essa é a grande 
verdade, ela é dura, mas é a 
verdade. A questão do esgoto, 
do tratamento do esgoto, uma 
estação que era por volta de 
2005, no segundo mandato de 
prefeito, fizemos uma equação 
por volta de R$ 132 milhões 
para construção da estação. 
As prestações hoje são muito 
insignificantes tendo em vista 
o ganho para a população que 
é saúde publica. O pedido foi 
recepcionado pela Câmara, 
houve debate e para a socie-
dade explicamos como vai ser 
o encaminhamento, são obras 
necessárias. Os recursos que 
arrecadamos durante o ano é 
para manutenção da cidade. 
Esses investimentos revertem 
para a população. Então eu 
considero que esse emprésti-
mo será bem empregado como 
foram bem empregados outros 
empréstimos.

DHoje: Outra polêmica no 
Legislativo foi o pedido de 
prorrogação do transporte 
coletivo por mais 10 anos. 
Acabou sendo aprovado tam-
bém, após várias audiências 
públicas sobre o assunto. O 
senhor não acredita que um 
novo contrato, através de 
licitação, teria sido mais van-
tajoso ao município?

Edinho: O serviço é prestado 
com satisfação da população, 
tenho avaliações neste sentido. 
O preço da tarifa é um dos meno-
res do Brasil. Os ônibus são bons 
e renovados a cada 5 anos. O 
Poder Legislativo cumpriu o seu 
papel convocando as audiências 
públicas. É claro que temos que 
ficar vigilantes, fiscalizando, para 
que o serviço seja prestado de 
acordo com a necessidade e 
satisfação da população.

DHoje: A Câmara rejeitou 
projeto do senhor que preten-
dia reajustar em 12% o IPTU 
para o ano que vem, além de 
atualizar a planta genérica 
do município. Até mesmo 
vereadores da base de apoio 
ao governo votaram contra. 
A que se deve essa derrota. 
Acredita que faltou estratégia 
política?

Edinho: O IPTU é o imposto 
mais próximo da população e 
ela sabe que pagando o IPTU 
está pagando para a Prefeitura. 
Imposto ninguém gosta. Então 
eu faria uma observação; não há 
aumento de IPTU, há a correção 
que deve ficar por volta de 11% 
no começo de janeiro. Vamos 
ver quanto vai ficar a inflação do 
período. O Tribunal de Contas do 
Estado recomenda que a Prefei-
tura atualize a planta genérica e 
o IPTU. Tudo encarece. A inflação 
é o encarecimento de todos os 
produtos e insumos. Isso decorre 
da politica nacional, o prefeito 
não tem esse poder de interferir 
na inflação e câmbio, portanto, 
os impostos devem ser corrigidos 
é obrigação de um governo res-
ponsável. Respeito a posição da 
Câmara que rejeitou o projeto.

DHoje: Mas então o senhor 
vai elaborar decreto reajus-
tando o IPTU em janeiro? O 
índice de 12% será mantido?

Edinho: Eu encaminhei para 
a Câmara apreciar a matéria e 
com toda a liberdade rejeitou, 
portando agora fica a meu cargo, 
vou avaliar com os secretários 
da Fazenda e Planejamento qual 
melhor caminho a tomar. Este 
assunto vou analisar no próxi-
mo ano para ver o que melhor 
convém para a população e o 
interesse público. O prefeito é 
quem tem que liderar as ações, 
não podem ser pautadas no 
populismo. O populismo não 
convém com o futuro. Sempre 
me movi pelo interesse público, 
com saúde financeira, ao longo 
desses anos como prefeito sem-
pre fechamos as contas no azul.

DHoje: Em relação as elei-
ções do próximo ano, é natural 
que o senhor apoie para o 
estado o vice-governador Ro-
drigo Garcia (PSDB), o próprio 
MDB, partido do senhor, já 
selou a aliança. Qual será o 
seu papel durante a campanha 
de Garcia?

Edinho: Rodrigo é o can-

didato apoiado pelo MDB. Ele 
está preparadíssimo para ser 
governador. Tem uma posição 
estratégica. O governo estadual 
vai investir R$ 50 bilhões só no 
próximo ano e creio que a can-
didatura dele, na medida que 
a população conhecer melhor, 
vai fazer essa opção. Partido 
sozinho não ganha eleição e o 
Rodrigo é estrategista. Tem uma 
posição tanto nacional como em 
São Paulo. Nós aguardamos os 
fatos, sou homem de partido e 
nosso partido fez a melhor opção 
como candidato a governador de 
São Paulo.

DHoje: Para a presidência 
o senhor também deve seguir 
a lógica e apoiar o governador 
João Doria (PSDB)?

Edinho: O MDB não tem 
uma definição partidária, vou 
colocar minha posição de que 
é um nome preparado. É um 
gestor por excelência e teve uma 
posição muito firme por ocasião 
da pandemia. Mas o MDB apre-
sentou o nome da Simone Tebet 
(Senadora), uma mulher prepa-
radíssima, mas ai tem muitas 
conversas antes da definição 
que deve ocorrer por volta de 
abril. Mas tenho simpatia pelo 
João Doria.

DHoje: Como avalia o go-
verno do presidente Jair Bol-
sonaro?

Edinho: Bolsonaro tem seu 
estilo, fomos colegas na Câma-
ra Federal. Eu jamais negaria a 
ciência. Eu acho que ele tem 
essa posição a respeito, sou 
um democrata e tenho a maior 
feição pela liberdade da im-
prensa, papel fundamental para 
que a gente faça um governo 
melhor. Eu respeito a posição 
do presidente, temos que ter 
uma relação republicana. Se ele 
vier aqui inaugurar obras quero 
recebe-lo com todas as honras 
de um presidente da República, 
mas tenho um estilo totalmen-
te diferente do presidente Jair 
Bolsonaro.

DHoje: Prefeito Edinho, 
para finalizar deixe uma men-
sagem para os nossos leito-
res neste final de ano. O quê 
esperar da sua gestão em 
2022?

Edinho: Desejo que cada 
vez mais as pessoas nos visi-
tem, invistam na nossa cidade 
e região, somos agora uma 
Região Metropolitana. Para que 
haja um desenvolvimento har-
mônico, com qualidade de vida, 
investindo na educação e saúde 
para que toda a população possa 
se sentir mais celebrada. Que 
2022 seja o ano da esperança, 
do desenvolvimento e que Deus 
ilumine e nos abençoe.

São 35 km 
praticamente só 
com os linhões 

e que eram 
seccionados, 

interrompidos, 
porque tinha uma 
ferrovia ou rodovia 
e você precisava 

transpor

“

”

O IPTU é o imposto mais próximo da 
população e ela sabe que pagando o 
IPTU está pagando para a Prefeitura. 

Imposto ninguém gosta. Então eu faria 
uma observação; não há aumento de 
IPTU, há a correção que deve ficar por 

volta de 11% no começo de janeiro

“

”

Rodrigo é o 
candidato apoiado 
pelo MDB. Ele está 

preparadíssimo 
para ser 

governador

“

”

 O serviço é prestado com  satisfação 
da população, tenho avaliações neste 
sentido. O preço da tarifa é um dos 
menores do Brasil. Os ônibus são 

bons e renovados a cada 5 anos. O 
Poder Legislativo cumpriu o seu papel 

convocando as audiências públicas

“

”
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ABRE E FECHA
Por conta do feriado de Natal, alguns serviços públicos não 

terão atendimento nesta sexta-feira (24) em Rio Preto, mas reto-
mam as atividades em horário normal na segunda (27). Confira 
o que abre e o que fecha:

Farmácia Municipal:
Sexta-feira, 24 – 8h às 14h
Sábado, 25 – 8h às 14h
Domingo, 26 – 8h às 14h

Unidades Básicas de Saúde:
Sexta-feira, 24 – fechadas
Sábado, 25 – fechadas
Domingo, 26 – fechadas

Unidades de Pronto-Atendimento:
24 horas para atendimento de urgência e emergência, sen-

do: UPAs Jaguaré, Norte, Santo Antônio, Tangará e Vila Toninho 
(atendimentos respiratórios e não respiratórios).

Poupatempo:
Sexta-feira, 24 – fechado
Sábado, 25 – fechado
Domingo, 26 – fechado

Prefeitura Regional Norte:
Sexta-feira, 24 – fechado
Sábado, 25 – fechado
Domingo, 26 – fechado

E-digital (Estacionamento Rotativo):
Sexta-feira, 24 – das 8h às 12h
Sábado, 25 – não será cobrado
Domingo, 26 – não será cobrado

Shopping HB
Sexta-feira, 24 – fechado
Sábado, 25 – fechado
Domingo, 26 – fechado

Shopping Azul
Sexta-feira, 24 – 8h às 18h
Sábado, 25 – fechado
Domingo, 26 – fechado

Mercado Municipal
Sexta-feira, 24 – 7h às 13h
Sábado, 25 – fechado
Domingo, 26 – fechado

 Feiras Livres:
Sexta-feira, 24 – 6h30 às 11h30
Sábado, 25 – Não serão montadas
Domingo, 26 – Não serão montadas

Pontos de apoio
Sexta-feira, 24 – das 7h15 às 13h
Sábado, 25 – fechado
Domingo, 26 – fechado

Cidade da Criança
Sexta-feira, 24 – fechada
Sábado, 25 – fechada
Domingo, 26 – fechada

EM NOVEMBRO

Comércio lidera e cidade 
gera 1.283 empregos

O Caged (Cadastro Geral de 
Empregados e Desemprega-
dos) divulgou nesta quinta-feira 
(23) os números referentes ao 
mês de novembro. Rio Preto 
mais uma vez teve o desem-
penho positivo com 6.577 
admissões e 5.294 desliga-
mentos, resultando em 1.283 
empregos criados, o 3º melhor 
resultado da cidade no ano, 
ficando atrás apenas de janeiro 
(1.332) e fevereiro (1.302).

O comércio foi o setor com 
maior destaque, contabilizando 
2.410 contratações e tendo 
1.745 demissões, com 665 
empregos gerados, mais da 
metade dos trabalhadores con-
tratados no mês. Em seguida 
aparece o setor de serviços 
com 510 vagas criadas, in-
dústria (80), construção (25) 
e agropecuária (3).

“É um desempenho extre-
mamente positivo que mostra 

que Rio Preto está conseguindo 
se recuperar de forma veloz 
dos prejuízos da pandemia. 
Havia muita expectativa com 
relação ao comércio, que faz 
muitas contratações nessa 
época para as vendas de fim de 
ano, e essas expectativas foram 
correspondidas”, afirmou o eco-
nomista José Mauro da Silva.

No total acumulado do ano, 
a cidade soma 65.857 admis-
sões e 57.427 desligamentos, 
com 8.430 empregos gerados. 
Em âmbito nacional foram 
324.112 empregos gerados no 
mês de novembro e 2,9 milhões 
no ano de 2021.

“Rio Preto teve um início 
muito bom, sofreu um queda 

Vinicius LIMA   
redacao@dhoje.com.br

no primeiro semestre, mas se 
estabilizou no segundo. Com 
isso, a cidade vai ficar com um 
saldo positivo de empregos em 
2021, mesmo que ainda não 
haja os números de dezembro. 
A expectativa para 2022 é que 
o município siga com uma alta 
na criação de novos postos de 
trabalho”, comentou o econo-
mista.

O cenário favorável é refle-
tido no Balcão de Empregos 
da Secretaria do Trabalho e do 
Emprego, que nas últimas se-
manas vem anunciando cerca 
de 700 oportunidades diárias. 
Interessados podem consultar 
o site www.riopreto.sp.gov.br/
balcaoempregos, disponível 

gratuitamente para acessado 
via computadores, tabletes e 
smartphones conectados à 
internet.

Quem preferir pode procu-
rar atendimento presencial no 
Balcão de Empregos no Poupa-
tempo ou na Prefeitura Regional 
Norte. Mais informações pelo 
telefone: 3211 4950.

O comércio foi o se-
tor com maior desta-
que, contabilizando 
2.410 contratações 
e tendo 1.745 de-
missões, com 665 
empregos gerados, 
mais da metade dos 
trabalhadores con-
tratados no mês

A expectativa 
para 2022 é que 
o município siga 
com uma alta na 
criação de novos 

postos de trabalho

“

”
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Rio Preto suportou dois 
lockdowns e restrições

O primeiro semestre do 
ano concentrou os momentos 
mais graves da pandemia em 
São José do Rio Preto. Com a 
vacinação ainda no início e a 
ocupação de leitos aumentan-
do, a cidade entrou duas vezes 
em lockdown, sendo a primeira 
de forma total e a segunda de 
forma parcial (apenas no perí-
odo noturno).

Desde 2020, o município 
estava seguindo as restrições 
determinadas pelo Governo 
com base no Plano São Paulo. 
Porém, quando a ocupação 
ultrapassou a marca de 90%, 
a região decidiu tomar provi-
dências por conta própria. No 
dia 15 de março, o prefeito 
Edinho Araújo se reuniu com 
outros prefeitos na região, 
além de secretários de saúde 
e diretores de hospitais, para 
discutir o lockdown.

Na manhã do dia seguin-
te, a Prefeitura anunciou em 
uma live que Rio Preto, junto 
com outras cidades, estariam 
entrando em lockdown entre 
os dias 17 e 21 de março, 
com flexibilização após essa 
data. A decisão fez com que 
as pessoas corressem para os 
supermercados e postos de 
gasolina com medo de desa-
bastecimento.

O primeiro dia de lockdown 
deixou o Centro e a maioria 
das ruas desertas, mas no 
segundo dia já houve protestos 
por conta das restrições. Com 
os supermercados atendendo 
por delivery, o Procon também 
precisou agir por conta dos 
preços abusivos cobrados no 
período. No mês seguinte ao 
lockdown, durante as lives 
promovidas pela Prefeitura, 

foi anunciado que a medida 
provocou uma diminuição de 
87,5% na confirmação de casos 
de Covid-19 e uma redução de 
60% nos óbitos.

No entanto, os casos de 
Covid-19 e a ocupação de leitos 
voltaram a aumentar em junho 
e Rio Preto novamente adotou 
medidas mais restritivas, porém 
dessa vez o lockdown foi feito 
apenas no período noturno. 
Tanto a Acirp quanto o Sinho-
res (Sindicato de Hotéis, Res-
taurantes, Bares e Similares) 
criticaram a decisão.

Logo na primeira noite no 
dia 17 de junho, foram aplica-
das R$ 232 mil em multas. As 
medidas restritivas chegaram a 
ser prorrogadas e o lockdown 
chegou ao fim somente no dia 
9 de julho. Durante os 22 dias 
de restrições, 376 pessoas e 
21 estabelecimentos foram 
multados num total de R$ 2,5 
milhões de autuações. A Saúde 
novamente apresentou que os 
casos de Covid-19 tiveram 69% 
de queda com a medida.

Vinicius LIMA 

Com o avanço da vacinação, 
Rio Preto passou a ter uma 
diminuição de casos e inter-
nações no segundo semestre, 
não ocorrendo mais restrições 
ou medidas de lockdown.

Autuações

Ao longo do ano de 2021, a 
Vigilância Sanitária de Rio Preto 
registrou 849 autuações por 
descumprimento das restrições 
da pandemia, sendo que 619 já 
foram julgadas em 1ª instância. 
Entre os motivos dessas autu-
ações estão: aglomerações, 
falta de uso de máscara, falta 
de distanciamento, indisponi-
bilidade de álcool em gel, falta 
de higienização de ambientes e 
equipamentos.

Somando com as autuações 
de 2020, Rio Preto registra 
2.272 infrações na pandemia, 
com 1.251 julgados em 1ª 
instância. Os valores das multas 
variam entre 20 e 900 UFM, 
sendo que cada UFM está em 
R$ 62,96.
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DEPUTADO
FEDERAL

Um ótimo ano novo
a todos e todas!

Que 2022 seja um ano
de saúde e de muitas
bênçãos, renovando
nossa fé e esperança.

PLUG DA NOTICIA

DHoje Interior lança 
Podcast em 2022

O jorna l  DHo je 
Interior lança a 
partir da primei-
ra quinzena de 

janeiro de 2022 um novo 
canal de informação e inte-
ração. Trata-se do Podcast 
DHoje nova ferramenta para 
levar conteúdo aos leitores e 
pessoas que acessam diaria-
mente nossas redes sociais 
através das páginas do You-
Tube, Facebook e Instagram.

Durante dois dias da se-
mana iremos abordar os 

mais variados temas, como 
esporte, saúde, educação, 
economia, política, empre-
endedorismo, cultura e lazer. 
Por meio de entrevistas, 
nossos jornalistas atualizarão 

Da REDAÇÃO   
redacao@dhoje.com.br

Veja a comunicação 
com a Geração Z

Aquelas crianças que nasceram entre o ano de 1995 e 
2010 chegaram em um mundo totalmente alterado pelo avanço 
tecnológico. Quando nasceram, esses jovens contavam com 
um ambiente econômico estável e com acesso cada vez mais 
facilitado à internet. É a chamada geração Z.

Por conta deste comportamento hiperconectado, com vasto 
acesso às informações, as exigências também cresceram em 
relação ao conteúdo e consumo. Desta forma, as campanhas 
de marketing precisam se adaptar a esta realidade e adotar 
estratégias que despertem o interesse deste público.

Por isso, o CEO da Mailbiz e especialista em e-mail marketing, 
Vinícius Correa, listou algumas dicas para ajudar na comunicação 
com a geração Z. Confira:

Mensagens curtas e diretas - Por conta da enorme quantida-
de de conteúdos disponíveis todos os dias, a atenção da Geração 
Z acaba muito dividida entre os vários canais existentes. Sendo 
assim, as mensagens devem ser simples e compactas, com as 
informações principais logo no início do material.

Responsividade - Boa parte das pessoas hoje acessa a 
internet por meio de smartphones. Outros utilizam as duas 
plataformas. Por conta desta diversidade, é preciso que as 
campanhas e outros materiais também sejam pensados para 
celulares. E isto independe de geração. Contudo, tal ponto se 
torna ainda mais fundamental quando se tem em mente que 
este público (Geração Z) está acostumado a resolver boa parte 
de suas demandas via smartphone.

Personalidade e segurança - Sem dúvida que esta ge-
ração é ávida por promoções, cupons e conteúdos que gerem 
identificação. Algumas pesquisas mostram, inclusive, que es-
ses jovens ficam incomodados com marcas que não oferecem 
algo personalizado. Além disso, eles também esperam que os 
negócios tenham responsabilidade com o uso de dados. Ou 
seja, a Geração Z quer ser tratada com carinho sem abrir mão 
da segurança.

Engajamento - A Geração Z também olha muito para ques-
tões sociais e este público costuma optar por marcas que gerem 
algum impacto positivo para a sociedade. Pesquisas mostram 
que eles, inclusive, aceitam pagar mais caro por produtos fa-
bricados em uma cadeia produtiva consciente. Desta forma, 
questões sociais e de diversidade e sustentabilidade devem 
fazer parte dos conteúdos e da rotina dos negócios.

Uma dica em caso de campanhas é pensar na diversidade 
do conteúdo. Traga imagens que mostrem homens e mulheres 
de diferentes classes, etnias e biotipos.

Por fim, é preciso partir sempre do pressuposto de que o 
público em geral têm utilizado cada vez mais a internet e os smar-
tphones para resolver as mais simples demandas do dia a dia.

Atualmente, qualquer pessoa gosta de personalização de 
conteúdo. Customizar campanhas deixou de ser algo opcional 
para o sucesso de estratégias de marketing. Este é um cami-
nho para melhorar a experiência do cliente e gerar resultados 
positivos para a marca.

semanalmente os assuntos 
que ganham destaque e 
merecem uma análise mais 
profunda.

Além das entrevistas ha-
verá sorteios. O objetivo do 

Podcast DHoje é ampliar a 
possibilidade de acesso a 
informação, por meio de uma 
plataforma dinâmica e de 
grande poder de persuasão 
na sociedade. A oportunidade 
perfeita para nossos leitores, 
por meio de análises por par-
te de especialistas, de enten-
der os fatos mais importantes 
do dia-dia. Uma leitura das 
entrelinhas da informação.

Em breve, nós do jornal, 
informaremos as datas e 
dias da semana que serão 
exibidos os podcasts, além é 
claro, de como você poderá 
acompanhar esta novidade.

Objetivo é ampliar o acesso a 
conteúdo e permitir análise dos 

fatos mais importantes

Daniel RONDANO

VERBA 

Garcia libera R$ 2 bi para escolas 
e creches do estado e municípios
O governador em exercí-

cio, Rodrigo Garcia, anun-
ciou nesta quarta-feira, 22, 
a liberação de R$ 2 bilhões 
para as redes municipais e 
estadual de ensino. O recur-
so será investido em obras 
realizadas pelas Prefeituras 
nas unidades escolares e 
na ampliação e construção 
de novas creches por meio 
do Plano de Ações Integra-
das do Estado de São Paulo 
(PAINSP/ Lei 17.414). Na 
ocasião, também foi divulga-
do um acréscimo de R$ 140 
milhões no investimento para 
a merenda escolar da rede 
estadual de ensino.

“Estamos l iberando a 
construção de 50 escolas e 
hoje temos como prioridade 
em São Paulo a educação 
em tempo integral. Se lá 
atrás tínhamos talvez alguns 
prédios sobrando, pela es-
tratégia do Governo, vamos 
ter necessidade de construir 
muitas novas escolas para 
que a gente possa chegar, 
daqui a dois, três anos, e ter 
100% do ensino de São Paulo 
com tempo integral”, afirmou 
Rodrigo.

O Governo de São Paulo 
fará um acréscimo de 30% e 
5% no valor do per capita da 
merenda escolar para o aluno 
de escola regular e de tempo 
integral, respectivamente, 
em comparação a 2019. 
Para a escola regular, o valor 
per capita aumentou de R$ 
1,30 para R$ 1,70 e para a 
escola integral, de R$ 4,75 
para R$ 5.

Por meio do PAINSP, im-
plantado em outubro, a Se-
cretaria da Educação do Esta-

do (Seduc-SP) estabeleceu um 
novo formato de parceria com 
os municípios para tornar a 
transferência de recursos téc-
nicos, materiais e financeiros 
mais ágil e desburocratizada.

A adesão à iniciativa, até 
o momento, é de 637 muni-
cípios (98,7%). Do total de 
recursos, R$ 1,4 bilhão serão 
destinados à infraestrutura e 
à compra de equipamentos, 
R$ 300 milhões vão para 
aquisição de equipamentos de 
climatização e R$ 280 milhões 
serão investidos na aquisição 
e manutenção de transporte, 
como ônibus escolares (970 
veículos) e caminhões frigorífi-
cos para transporte de gêneros 

Da REDAÇÃO 

alimentícios (119 veículos).
Os projetos contemplados 

com os recursos do PAINSP, 
nesta primeira etapa, englo-
bam a construção de escolas 
e creches e a climatização de 
salas de aula, além da compra 
de equipamento e mobiliário e 
cobertura de quadra poliespor-
tiva. De acordo com os proje-
tos apresentados à Seduc, 
estão previstas a construção 
de 50 creches e 50 escolas 
estaduais, a ampliação de 400 
creches com pelo menos duas 
salas, a cobertura de 160 
quadras de escolas estaduais 
e a revisão elétrica para a cli-
matização de 1,6 mil escolas 
estaduais.

Divulgação

O governador em exercí-
cio, Rodrigo Garcia, anun-
ciou nesta quarta-feira, 22, 
a liberação de R$ 2 bilhões 
para as redes municipais e 
estadual de ensino. O recur-
so será investido em obras 
realizadas pelas Prefeituras 
nas unidades escolares e 
na ampliação e construção 
de novas creches por meio 
do Plano de Ações Integra-
das do Estado de São Paulo 
(PAINSP/ Lei 17.414). Na 
ocasião, também foi divulga-
do um acréscimo de R$ 140 
milhões no investimento para 
a merenda escolar da rede 
estadual de ensino.

“Estamos l iberando a 
construção de 50 escolas e 
hoje temos como prioridade 
em São Paulo a educação 
em tempo integral. Se lá 
atrás tínhamos talvez alguns 
prédios sobrando, pela es-
tratégia do Governo, vamos 
ter necessidade de construir 
muitas novas escolas para 

REDAÇÃO
Divulgação
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Cura do câncer, fim da pandemia...Papais Noéis 
revelam pedidos mais inusitados recebidos

Papai Noel há 5 
anos, o paulis-
tano José Carlos 
Pardini, 61 anos, 

costuma ler as cartinhas dei-
xadas pelas crianças antes de 
começar a trabalhar no Sho-
pping Iguatemi em Rio Preto. 
Segundo ele, os pedidos mais 
comuns para o Natal desse 
ano tem sido os celulares, 
com algumas até expressan-
do a preferência pelo Iphone. 
Porém, de vez em quando, 
surgem alguns pedidos dife-
rentes para o bom velhinho. 

“Eu vou lendo as cartinhas 
e vou separando algumas. Eu 
peguei muitas cartas de gente 
passando necessidade. A últi-
ma que eu li era de uma me-
nina pedindo material escolar 
e uma cesta básica porque os 
pais estão desempregados e 
ela gosta de estudar”, contou 
Pardini.

O Papai Noel do Iguatemi 
contou que geralmente aten-
de de 600 a 800 crianças 
nos fins de semana e que se 
prepara ao longo de todo o 
ano deixando a barba crescer 
para trabalhar no Natal.  Ele 
também relembrou outro pe-
dido inusitado que recebeu de 
uma criança.

“Não foi em Rio Preto, mas 
uma vez um garoto me deu a 
cartinha pedindo uma caixa de 
bombom. Perguntei o motivo e 
ele disse que a mãe não tinha 
dinheiro para comprar e que 
ele nunca tinha comido cho-
colate. Ele queria uma caixa 
para dividir com os irmãos. 
Pedi para uma das Noeletes 
pegar o endereço e fizemos 
uma surpresa para eles dando 
uma caixa e um brinquedo. 

Dois dias depois, ele voltou e 
me deu dois bombons”, contou 
Pardini.

Ederval Roberto da Cruz 
atua como Papai Noel desde 
2000 e está no Plaza Avenida 
Shopping. Ele está escrevendo 
um diário contando as experi-
ências vivendo uma das figuras 
clássicas do Natal. Neste ano, 
ele revelou que as crianças 
estão querendo bonecas e 
celulares, mas que também já 
recebeu pedidos para terminar 
com a pandemia, por exemplo. 

Vinicius LIMA   
redacao@dhoje.com.br

MEU PRESENTE

“É muito prazeroso e gra-
tificante ser o Papai Noel. 
Não são só as crianças que 
gostam de fazer pedidos, mas 
também os adultos e idosos. 
Teve um adolescente uma vez 
que me procurou apenas para 
desabafar sobre os problemas 
familiares que tinha em casa”, 
contou Ederval. 

Papai Noel do Shopping 
Cidade Norte há quatro anos, 
José Antônio Stenutti Montei-
ro, celebrou o fato de voltar a 
atender as crianças presencial-

mente. No ano passado, ele 
ficou de plantão pelo What-
sApp para atender os pedidos 
da garotada. “Me diverti muito 
com os áudios das crianças, 
mas prefiro vir pessoalmente”, 
afirmou.

Ele contou que a maioria 
das meninas costumam pedir 
bonecas, casinhas e bebês 
reborn. Já os meninos querem 
carrinhos de controle remoto, 
bola e videogame.  “O que me 
chamou a atenção neste ano é 
que tanto os meninos, quanto 
as meninas, querem ganhar 
um skate de Natal, acredito 
que por conta do sucesso 
das Olimpíadas”, comentou 
Monteiro. 

O Papai Noel do Cidade 
Norte também falou sobre o 
pedido mais emocionante que 
já recebeu. “Uma criança me 
falou que tem saudade de 
passear com a sua mãe e por 
isso queria que ela ganhasse 
uma cadeira de rodas para se 
locomover melhor. Não con-
segui conter as lágrimas. Sem 
dúvidas é o pedido que lembro 
até hoje e mais me emocionou 
nestes quatro anos”, afirmou.

O Riopreto Shopping tem 
a política de não revelar o 
verdadeiro nome do seu Papai 

Noel com o objetivo de evitar 
perder o encanto das crianças. 
Segundo ele, os pedidos mais 
comuns são bonecas, carri-
nhos e celulares. Porém, ele 
também coleciona boas his-
tórias com pedidos diferentes.

“Já tive vários pedidos inu-
sitados. Teve uma menina que 

pediu um boi, um bezerro e 
uma vaca prenha. Um outro 
pediu uma mecha da crina 
de um unicórnio raro. Mas 
também já tive pedidos de 
extinção da Covid-19, para 
que tudo volte ao normal”, 
afirmou o Papai Noel.

Ele também revelou outros 
pedidos emocionantes que já 
recebeu. “Uma criança me 
pediu a presença da mãe do 
Natal, pois ela nunca passa 
o Natal com ela. Outra me 
pediu a cura da bisavó para 
passar o Natal com ela. Teve 
uma bem emocionante que 
a criança tinha câncer e 
veio toda magra e careca, 
por conta da quimioterapia, 
pedir a cura para o câncer. 
Isso comove a gente e nós 
sempre temos que dar uma 
mensagem de esperança”, 
comentou.

O Papai Noel no Iguatemi 
atende das 12h às 20h até o 
dia 19/12, das 10h às 22h 
do dia 20/12 até 23/12 e das 
10h às 18h no dia 24/12. 
No Plaza o horário é das 14h 
às 21h até 23/12 e das 11h 
às 15h no dia 24/12. No 
Cidade Norte o Papai Noel 
atende das 16h às 22h até o 
dia 23/12 e das 14h às 18h 
no dia 24/12. No Riopreto 
Shopping o Papai Noel é de 
segunda a sábado, das 16h 
às 19h e volta das 20h até 
às 22h, aos domingos e fe-
riados, das 14h às 17h e das 
18h às 20h.

Eu vou lendo as 
cartinhas e vou 

separando algumas. Eu 
peguei muitas cartas 
de gente passando 

necessidade. A última 
que eu li era de uma 

menina pedindo 
material escolar e 
uma cesta básica 

porque os pais estão 
desempregados e ela 

gosta de estudar

“

“

José Carlos Pardini,
Papai Noel do Iguatemi

QUE AS LUZES DO 
NATAL ILUMINEM 
CADA DIA DE 2022 

LUIZ CARLOS MOTTA
PRESIDENTE DA FECOMERCIÁRIOS 

E DEPUTADO FEDERAL
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Thiago GUIMARÃES

Ederval Roberto da Cruz, Papai Noel do Plaza Avenida 

José Antônio Stenutti 
Monteiro, Papai Noel do 
Cidade Norte 

Papai Noel do 
Riopreto Shopping 
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Mães incentivam lúdico e criam 
até WhatsApp do Papai Noel

Você sabia também 
que o Natal é a 
data mais lúdica 
que existe? Isso 

graças ao personagem do 
Papai Noel que remete à ce-
lebração e presentes, o que 
acaba conquistando as crian-
ças, principalmente. Não que 
os adultos estejam imunes a 
este encanto.

Claro, sabemos que o Na-
tal é o nascimento do menino 
Jesus, mas, para as crianças, 
que ainda não entendem este 
significado, o Papai Noel é o 
personagem que representa 
melhor esta data.

A Camila Lima é mãe da 

Milena, de seis anos, que acre-
dita piamente no papai Noel. O 
melhor é que a mãe da Milena 
incentiva esse lúdico. “Eu con-
to as histórias de Papai Noel 
e durante o ano vou sempre 
fomentando essa vontade de 
chegar o Natal. Quando chega 
próximo ao Natal, eu faço um 
whatsapp do Papai Noel e ela 
conversa com ‘ele’, com a Ma-
mãe Noel e com os duendes. 
Fazemos também cartinhas, 
programamos fazer os cookies 
pro Papai Noel, leite para na 
véspera ele (Papai Noel) po-
der comer e deixar o presente 
dela”, conta Camila

A Milena também conver-
sou com o DHoje e disse que 
“o Natal vai ser muito legal”. “O 

Andressa ZAFALON        
redacao@dhoje.com.br

NATAL DOS PEQUENOS

Divulgação

Os irmãos Ivan Neto 
e Helena, ao lado 
do Papai Noel

Papai Noel é muito bonzinho e 
quem não acredita nele não vai 
ganhar presente. Eu vou deixar 
o leitinho e os biscoitinhos pra 
ele (Papai Noel)”.

A Valéria Aveiro tem dois 
filhos, o Ivan Neto de oito anos 
e a Helena de 3 anos. Ambos 
acreditam no Papai Noel à 
sua maneira. “Meu filho mais 
velho, o Ivan, acredita que o 
Papai Noel existe, mas que ele 
fica lá no Polo Norte fabricando 
os presentes e lendo as carti-
nhas. Esses Papais Noéis que 
encontramos nos shoppings e 
pela cidade, ele acredita que 
sejam os ajudantes do ver-
dadeiro Papai Noel”, explica 
Valéria.

“Eu acho o Papai Noel mui-
to legal. Ele (Papai Noel) traz 
presente pra mim todo ano”, 
disse Ivan Neto ao DHoje.

A mãe da Helena ainda res-
salta que a pequena se encan-

Milena junto com o 
Papai Noel no 
Riopreto Shopping

ta quando vê os personagens 
de Papai Noel e sempre pede 
presente. “Ela é toda meigui-
nha e quando vê um Papai 
Noel ou algum personagem 
infantil vestido com roupas 
natalinas, ela se derrete. Quer 
tirar foto, quer conversar, quer 
tocar. Se encanta de verdade”.

No vídeo que a Helena 
gravou para o DHoje ela diz 
que “ele (Papai Noel) é muito 
legal”. “Eu só sei que ele é 
legal, eles trás os presentes 
da minha vida, não bate em 
mim, não fica bravo, eu faço 
bagunça e ele não fica bravo, 
não vai embora e ele vai na 
minha casa”.

Ivan Neto e Helena juntos com o Papai Noel no 
calçadão de Rio Preto

AUSTA CUIDE-SE
Pacientes e funcionários 

ganham ceia especial
O hospital Austa em Rio 

Preto levou nesta semana o 
Papai Noel e o Mickey Noel 
para visitar e presentear 
com biscoitos temáticos os 
pacientes internados, prin-
cipalmente as crianças. A 
instituição também informou 
que vai realizar uma ceia 
especial nos dias 24 e 31 de 
dezembro para os pacientes 
e profissionais de saúde de 
plantão.

“Nós promovemos essa 
ceia todo o ano, é uma tradi-
ção do hospital e os pacientes 
gostam bastante. Geralmente 
nessa época do ano o hospital 
fica mais vazio, já que alguns 

pacientes são liberados para 
passar o Natal com família, 
mas outros não podem, então 
isso acaba sendo um forma 
de confortá-los”, comentou 
a nutricionista do hospital, 
Jaqueline Pimentel.

Entre Natal e Ano Novo se-
rão servidos 300 pratos pre-
parados por 9 nutricionistas e 
servidos por 13 copeiras para 
atender a todos. Os pratos 
serão adequados conforme a 
dieta de cada paciente.

Vinicius LIMA Divulgação

Saúde orienta famílias sobre 
reunião e aglomeração em ceias 

Após um ano e oito 
meses sem poder se 
reunir com a família, 

o Natal de 2021 chega para 
‘matar’ essa saudade de uma 
confraternização familiar, 
porém, segundo a Secreta-
ria de Saúde de Rio Preto, 
ainda é preciso tomar alguns 
cuidados.

“Qualquer local onde haja 
possibilidade de transmissão 
do vírus pode ocorrer a con-
taminação. Por isso, mesmo 
com a redução de casos e 
óbitos, é importante que 
as medidas de prevenção 
sejam mantidas”, informa a 
assessoria.

Sobre os ‘abraços de na-
tal’, a Saúde alerta que “a 
principal forma de trans-
missão do coronavírus é por 
contato direto, de pessoa 
para pessoa, através de gotí-
culas salivares e respiratórias, 
por isso, manter o distan-
ciamento e usar máscara é 
fundamental para evitar a 
transmissão”.

Pelo Plano São Paulo não 
há mais limite para capacida-
de de pessoas em ambientes 
internos e externos, embora 
as recomendações de pre-
venção estejam mantidas. “É 
importante que os presentes 
– acima de 12 anos - estejam 
vacinados com as duas doses 
e para quem tiver indicação, 
a dose de reforço”, destaca.

Existem amigos que já são 
considerados da família, por 

isso, o DHoje questionou a 
Saúde sobre a presença de 
pessoas que não sejam do 
círculo familiar. “Qualquer 
local onde haja possibilidade 
de transmissão do vírus pode 
ocorrer a contaminação. Re-
forçamos a importância de os 
presentes estarem vacinados, 
pois essa é a principal forma 
de prevenção à doença”, 
frisa.

Ainda segundo a Secre-
taria de Saúde de Rio Preto, 
o álcool em gel deverá fazer 
parte da ‘mesa de comida’. O 

ideal é que ele seja usado ao 
manusear os pegadores, por 
exemplo. “O álcool em gel é 
uma das principais formas de 
prevenção ao vírus”, alerta.

Além do uso do álcool em 
gel, as luvas descartáveis 
também são recomendadas 
para manuseio dos itens. E a 
Saúde ainda frisa: “A utiliza-
ção de quaisquer equipamen-
tos/materiais que ajudem na 
prevenção devem ser con-
siderados, como máscaras, 
álcool em gel e até o distan-
ciamento entre as pessoas”.

Andressa ZAFALON 
Divulgação
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TRADIÇÃO

Árvores de Natal: como surgiram 
e agora viram opção de renda

A tradição de deco-
rar árvores surgiu 
entre o segundo 
e terceiro milênio 

antes de Cristo. Quando povos 
indo-europeus tinham grande 
devoção às árvores, por elas 
expressarem energia e fertili-
dade da Mãe Natureza.

No entanto, a árvore de Na-
tal como a conhecemos hoje, 
surgiu na Alemanha, no Natal 
de 1846. Basicamente, quan-
do o príncipe alemão, Alberto, 
marido da rainha britânica 
Vitória, montou uma árvore 
de Natal no palácio britânico. 
Depois disso, o costume foi 
aderido por toda a Inglaterra, 
e posteriormente, pelo restante 
do mundo.

Outra teoria, diz que a 
tradição de montar a árvore 
com vários enfeites de Natal 
começou por volta do ano de 

1530. De acordo com a len-
da, Martinho Lutero andando 
por uma floresta com muitos 
pinheiros, olhou para o céu e 
viu diversas estrelas.

Então, ele resolveu levar 
para casa um pinheiro e colo-
car uma estrela no seu topo, 
para simbolizar a estrela que 
guiou os três magos até Je-
sus. Da mesma forma como 
é narrado na Bíblia, sobre o 
nascimento de Jesus.

Seja a primeira ou a segun-
da história a verdadeira, o que 
importa é que essa tradição 
se mantém até hoje, como é 
o caso da Eliane Garcia, que 
monta árvore de Natal todos 
os anos em casa.

“Eu gosto muito do Na-
tal, além da árvore, também 
decoro a mesa da Ceia para 
receber minha família e coloco 
os presentes embaixo da árvo-
re. Sempre gostei do espirito 
natalino, é uma época em 
que a gente reúne a família”, 

Andressa ZAFALON
redacao@dhoje.com.br

comenta.
Eliane também conta que 

sempre teve vontade de ter 
aquelas árvores de natal gran-
des em casa. “É um espirito 
natalino que desde pequena 
sempre tive vontade de ter tudo 
isso: árvore de natal, família 
reunida para a ceia, decoração. 
E hoje eu sigo à risca. Reúno 

meus filhos, netos, meus pais 
e irmãos, é uma coisa que me 
deixa muito feliz no Natal”.

Do ponto de vista comercial, 
a árvore de Natal também se 
tornou fonte de renda para algu-
mas pessoas, como é o caso da 
Denise Frade. Ela trabalha com 
a montagem de árvores de natal 
há sete anos e tem esse ‘job’ 

como uma complementação 
de renda.

“Eu trabalhei há uns anos 
numa loja de decoração e foi 
lá que aprendi esse ofício, eu 
era artesã e aprendi a montar 
as árvores de natal e, desde 
então, todo final de ano eu faço 
esse trabalho como uma renda 
complementar”, explica Denise.

A renda principal da Denise 
é com acessórios de cabelo, 
que ela fabrica e vende no 
atacado e vareja para o Brasil 
inteiro. Mas, no final do ano, 
essa renda é complementada 
com o trabalho de montar as 
árvores e esse trabalho começa 
bem antes do que se imagina.

“Já começa em outubro a 
procura. Esse ano montei a 
primeira árvore de natal no dia 
13 de outubro. Tem cliente que 
gosta de adiantar, pra curtir bas-
tante o natal. Eu acho que ainda 
mais esse ano que, por conta 
da flexibilização de poder estar 
junto, vão poder comemorar, 
então esse ano a procura foi 
bem grande. As pessoas estão 
bem animadas pra comemorar 
o natal, inclusive, montei tam-
bém árvores pra vários comér-
cios”, frisa Denise.

Segundo a artesã, o au-
mento, comparando 2020 com 

2021, foi de, pelo menos, 35%. 
“Com certeza absoluta houve 
aumento. Ano passado teve 
também procura, mas esse ano 
apareceu muito mais pessoas 
e também nos comércios. Bas-
tante loja quis montar a árvore 
para acolher o cliente, foi bem 
legal. Eu calculo um aumento 
de 35%”, conclui.

O trabalho da Denise se con-
siste em mão de obra. A artesã 
cobra somente pela montagem, 
que varia de R$ 200,00 a R$ 
600,00. Mas vale ressaltar que 
os enfeites são por conta do 
contratante.

Em pesquisa feita pelo DHo-
je, no comércio de Rio Preto, 
constatou-se que as árvores de 
Natal, sem os enfeites, estão 
variando de R$ 39,90 à R$ 
399,90. O valor acompanha 
o tamanho das árvores, sendo 
as menos com preços mais em 
conta e as maiores as mais 
caras.

Eliane Garcia monta 
árvore de Natal todos 
os anos em casa
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Nova Era Securitizadora S.A.
CNPJ/ME nº 38.440.273/0001-20 – NIRE 35.300.556.313

Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 14/12/2021
Terceira Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações,

em Séries Diversas, para Colocação Privada da Companhia
1. Data, Hora e Local: 14/12/2021, às 10h00, na sede social, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira, 
nº 500, Sala 211 B, Iguatemi, São José do Rio Preto-SP. 2. Convocação e Presença: Dispensada, face à presença da 
totalidade do capital social. 3. Mesa: Diretor Presidente Eder Marques Santos; Diretor Administrativo Elder José de Paula. 
4. Ordem do Dia: (I) Deliberar sobre a proposta da terceira emissão de Debêntures Simples, não conversíveis em ações, 
séries diversas, da espécie quirografária, com garantia fidejussória, dirigida exclusivamente a investidores qualificados 
da Nova Era Securitizada S.A., dispensada de registro junto à CVM; (II) autorizar a prática pela Diretoria de todo ato 
necessário à formalização da Emissão. 5. Deliberação tomadas por unanimidade: 5.1. Aprovação a Emissão: Aprovar 
a Emissão, conforme “Instrumento Particular de Escritura da 3ª Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em 
Ações, em Séries Diversas, da Espécie Quirografária, com Garantia Fidejussória. A presente emissão de Debêntures está 
automaticamente dispensada de registro na CVM. Para Distribuição Particular com Esforços Restritos de Colocação, da 
Nova Era Securitizadora S.A., a ser celebrado pela Companhia, que terá as seguintes características: (a) Valor Total da 
Emissão: o valor total da Emissão de R$10.000.000,00 na data da emissão das Debêntures; (b) Data da Emissão das 
Debêntures: para todos os efeitos legais, a data da emissão das Debêntures será 03/01/2022 (“Data de Emissão”); 
(c) Número de Série: a Emissão das Debêntures será realizada em Séries Diversas, dependendo do valor unitário de 
cada Debênture será determinado a sua Série, e conforme contrato realizado entre a companhia e os debenturistas; 
(d) Quantidade de Debêntures: serão determinadas conforme o valor unitário de cada Debentures, onde que, o valor 
unitário somados de cada Debênture totalize o valor de R$10.000.000,00; (e) Valor Nominal Unitário: o valor nominal 
unitário de cada Debênture será determinado conforme contrato realizado entre a Companhia e os Debenturistas na data 
de emissão (“Valor Nominal Unitário”); (f) Atualização Monetária do Valor Nominal Unitário: não haverá atualização 
monetária do Valor Nominal Unitário; (g) Espécie, Forma e Conversibilidade: as Debêntures serão da espécie simples 
quirografária, nominativas, escriturais, endossáveis, não serão conversíveis em ações de emissão da Companhia, e 
serão registradas no Livro de Registro de Debentures Endossáveis dela outorgante Emissora. (h) Garantia Fidejussória: 
Avalistas: (a) Tomás José Jordan Zákia, CPF: 226.662.968-90, RG: 32823536; (b) Walter Baldan Neto, CPF: 366.892.788-
08, RG: 43525201; (c) Eder Marques Santos, RG 44.184.931-3, CPF 228.372.068-06. Como garantidores solidários do 
pagamento das quantias mencionadas neste instrumento, resta qualificado os avalistas acima, sendo que os mesmos 
estão cientes da quantia e das condições nesta descritas. (i) Prazo e Data de Vencimento: para todos os efeitos legais, 
a data de vencimento das Debêntures será o dia 02/01/2025, a contar da Data de Emissão, data que a Emissora se 
obriga a proceder ao pagamento das Debêntures, pelo valor nominal atualizado, acrescido de remuneração devida nos 
termos do Instrumento Particular de Debêntures; (j) Distribuição e Negociação: as Debêntures serão registradas no 
Livro de Registro de Debêntures da Companhia e sua distribuição exclusiva para investidores qualificados e negociadas 
através de Instrumento Particular de Emissão de Debêntures Simples, a ser confeccionado, distribuído e negociado pela 
Companhia; (k) Local de Pagamento: os pagamentos a que fazem jus os debenturistas serão efetuados no mesmo dia 
de seu vencimento, em única parcela, na conta corrente bancária por esses indicada pelos, no dia do vencimento do 
vencimento do contrato ou no dia útil seguinte caso a data do vencimento do contrato coincida com finais de semana 
ou feriados; (l) Prorrogação dos Prazos: considerar-se-ão automaticamente prorrogados os prazos para pagamento 
de qualquer obrigação prevista ou decorrente do Instrumento Particular de Debêntures, até o primeiro dia útil subse-
quente, sem acréscimo de juros ou de qualquer outro encargo moratório aos valores a serem pagos, quando a data de 
pagamento coincidir com feriado nacional, sábado ou domingo. (m) Encargos Moratórios: ocorrendo atraso imputável 
à Emissora no pagamento de qualquer quantia devida aos titulares das Debêntures, os débitos em atraso ficarão 
sujeitos à multa moratória de 2% e juros de mora de 1% ao mês, ambos calculados sobre os valores em atraso desde 
a data de inadimplemento até a data do efetivo pagamento, independentemente de aviso, notificação ou interpelação 
judicial ou extrajudicial. (n) Preço de Subscrição e Integralização: O preço de subscrição das Debêntures será o seu 
valor nominal unitário acrescido do rendimento, calculado pro rata temporis desde a data de emissão até a data de 
integralização; (o) Remuneração: Sobre cada título dessa emissão, as Debêntures farão jus a juros remuneratórios 
correspondentes a uma das condições abaixo que serão definidas e marcadas no contrato de debenture, na forma não 
cumulada, até a data do efetivo pagamento. Dita remuneração será amortizada no quinto (5) dia útil do segundo mês 
subsequente a emissão: (o.1) Juros pré fixados de 1,10% a.m.; (o.2) Juros pós fixados de 4,00% a.a. + 100% do CDI; 
(p) Pagamento da Remuneração das Debêntures: o pagamento da Remuneração das Debêntures será realizado na 
data do seu vencimento; (q) Amortização: não haverá amortização programada das Debêntures; (r) Destinação dos 
Recursos: a totalidade dos recursos líquidos obtidos pela Companhia por meio da Emissão será destinada para reforço 
de capital de giro da Companhia; 5.2. Conversibilidade e Permutabilidade: todas as Debêntures emitidas não serão 
conversíveis em ações da Companhia, nem permutáveis em ações de outras sociedades, ou por outros valores mobi-
liários de qualquer natureza. 5.3. Prática de Atos pela Diretoria: Autorizar a Diretoria da Companhia a praticar todo e 
qualquer ato e a assinar todo e qualquer documento necessário à formalização da Emissão de Debêntures ora aprovada, 
inclusive, mas não se limitando a: (I) Realizar todos os atos necessários para Emissão, bem como a contratação de (a) 
instituições financeiras para a estruturação da Oferta e colocação das Debêntures junto aos investidores exclusivos, 
qualificados e aprovados pela Companhia, (b) agente fiduciário, (c) banco mandatário e escriturador das Debêntures, 
(d) assessores legais e (e) demais prestadores de serviços necessários para a realização da oferta; (II) Celebrar todo e 
qualquer documento que se faça necessário, incluindo, mas não se limitando-a (a) Escritura de Emissão, e (b) Contrato 
de Colocação. 6. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi lavrada esta ata. Assinaturas: Acionistas presentes: 
EMS Participações Societárias Ltda. São José do Rio Preto, 14/12/2021. Mesa: Eder Marques Santos, Diretor Presidente; 
Elder José de Paula, Diretor Administrativo. Acionista: EMS Participações Societárias Ltda. Testemunhas: Elizio Berti, 
RG: 72695328; Elizio Berti Junior, RG: 441701747.

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. FERNANDO AUGUSTO MANRIQUE e CLAUDIA 
SANGA DE SOUZA, sendo ELE fi lho de EDIMILSON DA 
SILVA MANRIQUE e de LUCIA HELENA FERNANDES 
MANRIQUE e ELA fi lha de JESUS NATALINO DE SOUZA e 
de IZABEL SANGA;

2. PABLO ROGÉRIO FERREIRA DE SOUZA TOMO 
e FERNANDA SILVIA RAMIRES CINTRA, sendo ELE fi lho 

de ALBERTO YOSIZO TOMO e de ALBANI FERREIRA DE 
SOUZA e ELA fi lha de CALIMERIO BENTO CINTRA e de 
JOSEFA RAMIRES CINTRA;

3. VICTOR CINTRA DE CARVALHO e TATIANE BAL-
SANI CONRADO, sendo ELE fi lho de FÁBIO CRISTIANO 
DE CARVALHO e de FERNANDA SILVIA RAMIRES CINTRA 
DE CARVALHO e ELA fi lha de LAUDEMIR APARECIDO 
CONRADO e de ROSIMEIRE BALSANI CONRADO; brasi-
leiros, residentes neste 3º subdistrito. Se alguém souber de 
algum impedimento, oponha-o em Cartório (R. São Paulo, 
2200 – Tel: 3202-9090). 23/12/2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BADY BASSITT 

Concorrência Pública nº 002/2021 
Órgão Licitante: Município de Bady Bassitt. Modalidade: Concorrência Pública nº 
002/2021, do tipo “menor preço global”. Objeto: Construção de escola de ensino 
fundamental no Jardim Tangará, em Bady Bassitt - SP. Sessão: 09h00 do dia 
04/02/2022, na sede da Biblioteca Municipal, na Rua Camilo de Moraes, 58. Edital 
completo e maiores informações poderão ser obtidas através do site 
www.badybassitt.sp.gov.br ou pelo e-mail licitacoes@badybassitt.sp.gov.br. Bady 
Bassitt, 23 de dezembro de 2021. LUIZ ANTONIO TOBARDINI - Prefeito Municipal 

Pregão Presencial nº 033/2021 
Órgão Licitante: Município de Bady Bassitt. Modalidade: Pregão Presencial nº 
022/2021, do tipo “menor preço global”. Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE NA ÁREA DE OFTALMOLOGIA. 
Sessão: 10h00 do dia 25/01/2022, na sede da Biblioteca Municipal, na Rua Camilo de 
Moraes, 58. Edital completo e maiores informações poderão ser obtidas através do 
site www.badybassitt.sp.gov.br ou pelo e-mail licitacoes@badybassitt.sp.gov.br. Bady 
Bassitt, 23 de dezembro de 2021. LUIZ ANTONIO TOBARDINI - Prefeito Municipal 

 

CREDENCIAMENTOS 003/2021,004/2021, 005/2021, 006/2021,007/2021 E 008/2021. 

A Prefeitura Municipal de Bady Bassitt torna público o resultado da análise dos documentos de 
habilitação referente aos Credenciamentos relacionados abaixo: 

CRED. 
PROFISSIONAL/EMPR
ESA CPF/CNPJ SITUAÇÃO MOTIVO 

003/202
1 

CLÁUDIA CRISTINA 
PERPÉTUO PAPPI 

267.572.988-
48 

HABILITAD
O 

Atendeu os requisitos do 
edital 

003/202
1 

LILIANA VOLPINI 
VITERÁ 

268.144.798-
42 

HABILITAD
O 

Atendeu os requisitos do 
edital 

003/202
1 

MARIA JOSÉ DA CRUZ 
PAIVA 

317.317.258-
25 

HABILITAD
O 

Atendeu os requisitos do 
edital 

003/202
1 

PÂMELA RIBEIRO 
CATARUCI 

369.994.448-
46 

HABILITAD
O 

Atendeu os requisitos do 
edital 

003/202
1 

LUCAS DA CRUZ 
PAIVA 

421.156.868-
02 

HABILITAD
O 

Atendeu os requisitos do 
edital 

003/202
1 

MÁRCIA REGES 
FERREIRA 070.652738-06 

INABILITA
DO 

Não atendeu o item 6.1.2 e) 
do edital 

003/202
1 

DANIELLY 
MURAMATSU 

394.978.338-
57 

HABILITAD
O 

Atendeu os requisitos do 
edital 

003/202
1 

MARTA SOARES 
SIMON 

158.133.118-
58 

HABILITAD
O 

Atendeu os requisitos do 
edital 

003/202
1 

MARIA BEATRIZ 
ISMAEL COUTI 

405.682.223-
70 

INABILITA
DO 

Não atendeu o item 6.1.2 e) 
do edital 

003/202
1 SILVIA DOS SANTOS 

169.760.548-
63 

INABILITA
DO 

Não atendeu o item 6.1.2 e) 
do edital 

003/202
1 

RIVANA FERREIRA 
MELO 

202.758.778-
09 

INABILITA
DO 

Não atendeu o item 6.1.2 g) 
do edital 

003/202
1 

MILIANY BITELI 
RODRIGUES 

457.088.778-
39 

HABILITAD
O 

Atendeu os requisitos do 
edital 

003/202
1 

ARIELY C LOBIANCO 
DE SOUZA 

298.342.058-
21 

INABILITA
DO 

Não atendeu o item 6.1.2 e) 
do edital 

003/202
1 

LEIDIANE DE FATIMA 
RALHO 

348.175.478-
71 

HABILITAD
O 

Atendeu os requisitos do 
edital 

003/202
1 

ANA PAULA 
CARDELIQUIO MOTTA 

217.512.088-
00 

INABILITA
DO 

Não atendeu o item 6.1.2 c) 
e) f) g) do edital 

003/202
1 

FABIANA APARECIDA 
PAIXÃO 

306.534.118-
20 

INABILITA
DO 

Não atendeu o item 6.1.2 d) 
e) g) do edital 

003/202
1 TAISLENE DE ARAUJO 

467.107.698-
52 

INABILITA
DO 

Não atendeu o item 6.1.2 d) 
e) do edital 

003/202
1 

JULIANA RODRIGUES 
BRUZO 

366.244.868-
80 

INABILITA
DO 

Não atendeu o item 6.1.2 f) 
do edital 

003/202
1 

VIVIANE CANDIDA 
VELOSO 

331.901.768-
33 

INABILITA
DO 

Não atendeu o item 6.1.2 d) 
do edital 

003/202
1 

LUCINEI HELIAS DA 
COSTA 

212.969.298-
25 

HABILITAD
O 

Atendeu os requisitos do 
edital 

003/202
1 

EDNA SABADIN 
MACHADO 

303.086.298-
41 

INABILITA
DO 

Não atendeu o item 6.1.2 f) 
do edital 

003/202
1 

CARLA CRISTINA 
TEODORO 

348.020.208-
05 

HABILITAD
O 

Atendeu os requisitos do 
edital 

003/202
1 IVANIL CRUZ BATISTA 

356.391.708-
67 

INABILITA
DO 

Não atendeu o item 6.1.2 d) 
do edital (vencida) 

003/202
1 

ALESSANDRA DOS 
SANTOS SILVA DE 
LIMA ROSA 

287.157.038-
86 

INABILITA
DO 

Não atendeu o item 6.1.2 f) 
do edital 

003/202
1 

EDER APARECIDO 
DOS SANTOS 

216.019.498-
04 

INABILITA
DO 

Não atendeu o item 6.1.2 e) 
do edital 

003/202
1 

SANDRA GABRIELA 
CORREA 

310.652.768-
42 

INABILITA
DO 

Não atendeu o item 6.1.2 e) 
do edital 

003/202
1 

ROSEMEIRE MARIA 
ALVES GARCIA 

288.137.608-
84 

HABILITAD
O 

Atendeu os requisitos do 
edital 

003/202
1 ANA PAULA MARQUES 

230.321.048-
82 

HABILITAD
O 

Atendeu os requisitos do 
edital 

003/202
1 

DAIANE REXI DE 
OLIVEIRA FLORIANO 

336.808.658-
80 

INABILITA
DO 

Não atendeu o item 6.1.2 e) 
h) do edital 

004/202
1 

JULIANA MEDEIROS 
REZENTTI 

350.752.358-
24 

HABILITAD
O 

Atendeu os requisitos do 
edital 

004/202
1 

MARIANA BAALBAKI 
LEAL  

406.556.218-
19 

HABILITAD
O 

Atendeu os requisitos do 
edital 

004/202
1 

MIRELA FERREIRA 
BERNADO 

338.874.678-
84 

HABILITAD
O 

Atendeu os requisitos do 
edital 

004/202
1 

ANDERLEIA MARCIA 
GATTO 

303.016.958-
81 

INABILITA
DO 

Não atendeu o item 6.1.2 e) 
do edital 

005/202
1 

WALDEMAR 
GIANPIETRO JUNIOR 

304.846.528-
69 

HABILITAD
O 

Atendeu os requisitos do 
edital 

005/202
1 

DANILO HENRIQUE 
LIBERT 

344.350.828-
61 

HABILITAD
O 

Atendeu os requisitos do 
edital 

005/202
1 

EDERTON LUCAS 
SANCHES VILELA 

465.296.798-
55 

HABILITAD
O 

Atendeu os requisitos do 
edital 

005/202
1 

MATHEUS HENRIQUE 
PEREIRA 

238.218.898-
70 

HABILITAD
O 

Atendeu os requisitos do 
edital 

005/202
1 

CLEBER LUIZ 
BALDOINO 

214.680.658-
31 

INABILITA
DO 

Não atendeu o item 6.1.2 e) 
do edital 

005/202
1 

LUCAS BEATO 
RIBEIRO 

213.656.638-
50 

HABILITAD
O 

Atendeu os requisitos do 
edital 

006/202
1 

GISLAINE CRISTINA 
RODRIGUES PANZA 

217.419.128-
81 

HABILITAD
O 

Atendeu os requisitos do 
edital 

006/202
1 

LUCIANA DOS 
SANTOS MOUREIRA 

260.990.498-
35 

HABILITAD
O 

Atendeu os requisitos do 
edital 

007/202
1 

REGIANE GRASIELE 
SECATO 

358.631.548-
10 

HABILITAD
O 

Atendeu os requisitos do 
edital 

007/202
1 

RENY HEINE DOS 
SANTOS 

393.838.258-
98 

HABILITAD
O 

Atendeu os requisitos do 
edital 

007/202
1 

LETICIA FERNANDA 
DE OLIVEIRA 

442.398.838-
06 

HABILITAD
O 

Atendeu os requisitos do 
edital 

008/202
1 

ALESSANDRA 
GISELLE MARTINS 

934.910.269-
20 

INABILITA
DO 

Não atendeu o item 6.1.2 h) 
do edital 

008/202
1 ANA PAULA PRADELA 

278.757.648-
66 

HABILITAD
O 

Atendeu os requisitos do 
edital 

008/202
1 

MARCOS ANTONIO 
ESPOSTE 

062.406.728-
90 

INABILITA
DO 

Não atendeu o item 6.1.2 f) 
g) do edital 

008/202
1 DIENE WÉLITA LEITE 

35.764.416/00
01-60 

INABILITA
DO 

Não atendeu o item 6.1.1 c) 
d) e) f) h) i) j) k) l) m) do 
edital e atividade da 
empresa não é compatível 
com o objeto do certame 

008/202
1 

RIBEIRO 
FISIOTERAPIA LTDA 
ME 

15.289.628/00
01-48 

INABILITA
DO 

Não atendeu o item 6.1.1 k) 
do edital  

 

Abre-se, por conseguinte, nos termos do artigo 109 da Lei Federal 8.666/93, o prazo recursal 
para recorrerem contra a decisão da Comissão de Licitações. 

Os recursos serão aceitos através do e-mail licitacoes@badybassitt.sp.gov.br 

Bady Bassitt – SP. 22 de dezembro de 2021. 

Milene Cambra Carboni 
Presidente 

Bruna Edna Tagliavini da Costa 
Membro 

Roseli Aparecida de Paula Tomas 
Membro 



      Wow! O título de sócio do 
Harmonia Tênis Clube, deu 
um salto. Agora está custando 
R$ 80 mil. Como o estatuto 
só permite 300 sócios e já 
está na casa dos 260, os 
preços deram um salto.

     Vera Figueiredo Ferraz 
e Lita Lemos vão passar o 
Natal na fazenda de Vera, 
em Mendonça, depois viajam 
para o réveillon no Club Med 
de Mogi das Cruzes. 

     Arnaldo Jabor , 81 anos, 
está internado no Hospital 
Albert Einstein.

     Dinorath Falavina e 
Nadalete Amorim Dias foram 
passar o Natal em Curitiba 
com Waltinho e Gisele 
Falavina Dias. Mas o réveillon 
será no Automóvel Clube, 
onde já garantiram seus 
lugares.

    Tarcísio de Freitas, 
candidato bolsonarista 
ao governo de São Paulo, 
caminha para ter Paulo Skaf 
como candidato ao Senado 
em sua chapa - com a 
anuência de Jair Bolsonaro.

SOCIAL Jornal
AQUI

Após mais de dez anos, Silvio 
e Flávia Bassitt passam o Natal 
aqui em Rio Preto, aguardando 
o nascimento de seu segundo 
neto, o Felipe, filho do presidente 
da Acirp, Kelvin Kaiser e Thaisa 
Bassitt Kaiser. Os filhos se 
reúnem aqui em Rio Preto. A 
ceia e o almoço será na estância 
de seus primos Allim, Carmen 
Lúcia, Cristina e Cláudia Bassitt, 
em Mirassol.

ANIVERSÁRIOS  
Esses, os aniversariantes 
da semana: 24, sexta-feira: 
Paulo Pires da Silva (Cantinella), 
Deyse Vanzela Lania, Eliana Silva 
Tarraf, Irani Stefanini, Mariângela 
Rodrigues Matera, Marisa Helena 
Floriano, Ricky Martin, Sérgio 
Nonato, Silvinha de Freitas, 
Bia Callori, Delegado Capelo, 
Silvana Freitas. 25, sábado: 
Dia de Natal, Ângelo Gerosa, 
Abílio Jesus Del’Arco, Christianno 
Vinícius Semedo, Durval Franco 
Vilela, Rosely Canizza, Roosevelt 
Jesus de Vasconcelos,Aracy do 
Nascimento, cantora Simone, 
1977-morreu Charles Chaplin 
aos 88 anos.26, domingo: 
Sílvinha Junqueira Zancaner, 
Aryane Garcia, Marcelo Lania, 
Dor inha Cabrera, Bapt ista 
Marconi Neto, Heloisa Helena 
Mazzi. 27, segunda-feira: 
Andréa Furco, Gérard Depardieu, 
Luciana Francischetti. 28, terça-
feira: Dia do Salva-vidas, Dia 
da Marinha Mercante,Vera 
Lúcia Lins de Araújo, Abilio 
Diniz, Afonso Celso de Oliveira 
Braga, Denzel Washington, 
Maria Cristina Thomé, Reynaldo 
Luiz Canniza, Wilson Zanatta 
Junior. 29, quarta-feira: 1903 
- nasceu Cândido Portinari, Alice 
Souza Netinho, Célia Regina 
Moreno Cury, Maurício Saad 
Gattaz, Antônio Cury Júnior, 
Antônio Carlos Pagliuso, Cristiane 
Francisco Alves Lorga, Anuar 
Fauaz, Francisco Cuoco, Mauro 
Carlos de Souza Rodrigues, 
Renée Sarkis Galdiano, Julio 
Cesar Pereira Cardoso Neto. 
30, quinta-feira: Aniversário de 
Icem, Arthur Soares Souza Júnior, 
Edson Miguel José Abufares, 
Francisco Tavares de Matos, 
Selton  Mello, Alexandre Augusto 
Velani, Sofia Braile.

PREÇOS

A inflação está aí batendo à 
porta. Mas tem restaurantes 
e bares que salgaram muito 
seus produtos de uma hora 
para outra e andam com um 
movimento pífio. Os clientes, 
claro, se afastaram. Todos 
sabem quando custa o que 
consomem e os comerciantes 
gananciosos andam amargando 
uma razzia.

BODAS DE OURO

Quando Luiz e Suely Bérgamo Ferreira nos convidam para comer 
em sua casa,pode-se esperar momentos frânticos para o paladar, 
pois a hostess cozinha com tal desvelo que é como se estivesse 
preparando um banquete para uma chaîne de rôtisseurs. Comer é 
o único verbo transitivo direto que todos os animais conjugam do 
primeiro ao último dia de vida.Mas comer bem,com competência à 
mesa,com prazer,e sobretudo,sem culpa, nos distingue dos outros 
animais e logo à chegada deixamo-nos embriagar pelo perfume que 
vem do fogão, pois usados com método, o olfato e o paladar são 
bússolas que ajudam a estabelecer comparações ajudados pela 
memória.Luiz e Suely receberam os amigos mais íntimos, aqueles 
com quem tem envolvimento emocional, para um jantar,festejando 
suas Bodas de Ouro. Os convidados não eram mais que 40 e todos 
deixaram a casa do casal host,em estado de graça.Banqueteamos, 
rimos à larga, nos afagamos depois de um bom período de 
isolamento e apesar de sua comida oferecer deslocamentos 
melódicos do palato para o ouvido,um cantor de Jales,chamado 
Giuseppe Luigi – anotem, please- tornou o banquete ainda mais 
aristocrático.Da entradas ao arroz com camarão,dos docinhos, do 
bolo aos scotches e vinhos, tudo estava deliciosamente primoroso.

PIXINGUINHA INÉDITO II

Essas peças instrumentais vão ganhar letras de compositores 
contemporâneos. E por que há tantas obras de Pixinguinha 
inéditas? Henrique Cazes, o instrumentista e pesquisador que 
liderou este resgate histórico explica: “Pixinguinha entregava 
partituras sem cópia para músicos amigos, por exemplo, assim 
como orquestrações ficaram dispersas; o baú ainda guarda 
surpresas. Hoje, às 20 horas, uma live fará a prévia do show 
que será apresentado em 2022, com dez músicas instrumentais 
inéditas e dois clássicos, “Rosa” e “Carinhoso”.

SUCESSÃO

Embora já esteja circulando o 
nome do advogado Jordão Reis, 
atual presidente do Conselho 
Deliberativo, como candidato 
à Presidência do Automóvel 
Clube, não há nada definido. 
São apenas, especulações, até 
porque, só em março de 2023, 
acontece a próxima eleição. 
Impedido pelo estatuto, de 
concorrer novamente, ao cargo, 
o presidente Jesus Martin ainda 
não definiu quem apoiará na 
sua sucessão – o que, pelo 
milagre de reviver o clube, de 
forma cintilante – a tendência 
seja esta.

ALMOÇO   

Eliane Menezes Hawilla abriu sua 
casa no Débora Cristina, para um 
almoço domingo, antecipando 
com os familiares e amigos plus 
intimes, as comemorações do 
Natal porque vai curtir as festas 
em  Iporanga. Um convite de 
Eliane para um almoço, nos 
desperta edacidade, porque 
a hostess demonstra inegável 
talento para receber, contribuindo 
para dar uma dimensão de 
prazer, oferecendo contornos 
de cintilância em cada detalhe. 
Os pratos são sempre elegantes 
e refinados, harmonizados 
marav i lhosamente com a 
seleção vinhos, caipiroskas e 
whiskies, ajudando a iluminar 
o conceito de boa gastronomia, 
acrescentando ao bonito local, 
os encantos da convivência. 

CIRURGIA 

Desde a semana passada do 
Brasil vindo do Japão, Zico, o 
grande ídolo do Flamengo, que 
já teve escolinha de futebol para 
crianças no Automóvel Clube, 
tem planos importantes durante 
sua passagem pelo país. Aos 
68 anos, o Galinho vai tratar da 
saúde. Ele fará uma cirurgia no 
quadril para dar fim às dores no 
local. Será a segunda cirurgia 
no local em menos de um ano.

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

* 
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PIXINGUINHA INÉDITO I

Um baú precioso, de um gênio da música brasileira, começa 
a ser aberto para o público em 2022: 26 músicas inéditas 
de Pixinguinha, de um total de 50 garimpadas no acervo do 
compositor que está no Museu da Imagem e do Som do Rio 
de Janeiro e nos de outros músicos, serão apresentadas numa 
série de shows nos CCBBs do Rio de Janeiro, São Paulo, Belo 
Horizonte e Brasília. São choros, sambas, polcas e tangos que 
vão dos anos 1910 até 1960.

NOME
O Diário Oficial do Município do Rio, publicou decreto que dá o 
nome de Monarco, o grande sambista morto no último sábado, ao 
Parque Madureira. Carioca de Cavalcante, Monarco era presidente 
de honra da Portela.

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

* 

NOME
João Doria anunciou na semana 
passada quatro integrantes da 
equipe responsável pelo seu 
programa de governo na área 
econômica.Mas a estrela da 
turma só será anunciada em 
março: Pérsio Arida, um dos 
pais do Cruzado e do Real, que, 
aliás, em 2018, participou na 
campanha de Geraldo Alckmin.   

APLICATIVO 
A propósito de novas empresas surgidas das costelas de gigantes, 
a Ambev tem o exemplo do Bees. O aplicativo foi criado há dois 
anos para atender pedidos de bares, restaurantes e varejo em geral 
que são clientes da cervejaria. Hoje é a grande aposta de negócio 
paralelo da Ambev. Desenvolvido no Brasil, já atende cerca de 800 
mil estabelecimentos locais — 85% do total de clientes. E já oferece 
350 itens de outras empresas do setor de alimentos. 

ELEIÇÕES  

Em articulação constante como pré-candidato à Presidência, 
Sergio Moro procurou o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal 
(STF) Joaquim Barbosa, para conversar sobre as eleições de 
2022. Fontes do Podemos avaliam que Barbosa pode ser um 
bom nome para vice-presidente ou para o Senado.mo o ex-
ministro está em viagem na Europa, ambos combinaram de 
conversar pessoalmente, após seu retorno. Joaquim Barbosa, 
que foi o relator do caso do mensalão no STF, é filiado ao PSB.

* 

Rosy Verdi e o noivo, Claúdio Pelizari, em frente à arvore 
de Natal de seu apartamento, em Londres, onde passam 

às Christmas Seasons. Eles vêm ao Brasil para o carnaval.  

* 

SESSENTA ANOS

Silvania Cruz reuniu os amigos íntimos de oliveira para um encontro 
informal festejando os 60 anos de formatura do médico e professor 
Liberato Caboclo, uma das mais privilegiadas cabeças pensantes 
de Rio Preto. Bom de papo e de pena, filósofo compulsivo que 
timbra sua escrita com boutades brilhantes. Ex-prefeito de Rio 
Preto, Liberato pratica aquela medicina fluente e incorpora em seu 
cabedal uma trajetória vitoriosa. Conversar com Liberato conforta 
a alma e dá cor à graça da vida.

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