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Saiba as crenças 
do Natal em 
cada religião

O Natal chegou e, principal-
mente, após quase dois anos 
de pandemia, merece ser 
celebrado. Por isso, o DHoje 
trouxe a vocês o verdadeiro 
significado do Natal dentro 
das principais religiões. Veja 
reportagem especial. Pág.A5 Padre Gerson - Católico Babalorisá Pai Deivid De Ogum Gustavo 

Rio Preto chega ao fim do ano com redução 
de 76% dos casos e comemora curados

PANDEMIA EM 2021

Pandemia 
leva hospitais 
ao limite da 
ocupação

A pandemia impôs sérias 
dificuldades para os hospitais 
da região de Rio Preto. No dia 
7 de março, por exemplo, o 
Hospital de Base, referência 
no atendimento de pacientes 
com Covid-19 em mais de 
100 municípios na região, 
atingiu 100% de ocupação co-
locando o sistema em colapso 
total.                      Pág.A4

O ano de 2020 foi marcado 
pelo início da pandemia da 
Covid-19, porém foi no ano 
de 2021 em que ela atingiu o 
seu auge. Para ser uma ideia, 
no ano inteiro de 2020 foram 
34.928 casos. Já neste ano, o 
índice de 2020 inteiro foi su-
perado ainda no mês de maio. 
Mas aos poucos, a situação foi 
melhorando. Enquanto que no 
primeiro semestre Rio Preto 
contabilizou 49.575 casos, 
no segundo são 11.509, uma 
diminuição de 76,7%. Pág.A4

O que fazer se 
a compra 

da internet 
não chegou

O Procon de Rio Preto 
orienta o consumidor o que 
fazer nestes casos. Segundo 
o direitor Jean Dornelas, a 
primeira atitude é’printar’ a 
tela e imprimi-la para ter a 
garantia do que estava sendo 
oferecido no momento da 
compra.                   Pág.A5

Curados, ao deixarem a UTI, tocavam sino no HB em forma de comemoração e vitória

Rio Preto recebe 
selo do Instituto 

Educação 
para Todos

A Prefeitura de Rio Preto, 
por meio da Secretaria de 
Educação (SME), recebeu 
o selo Compromisso com a 
Educação, outorgado pelo 
Instituto Nacional Todos pela 
Educação através do Pro-
grama Compromisso com a 
Educação.               Pág.A6Edinho, prefeito

Cidades 
vão receber 
consultórios 
públicos de 
veterinária

Pág. A3

Edinho terá caixa 
25% maior em 2022 

para administrar
Pág. A3

Etecs 
divulgam lista 
após análise 
de recursos
Saiu a relação de inscrições 

deferidas do processo seletivo 
das Escolas Técnicas Estadu-
ais (Etecs) para o primeiro se-
mestre de 2022. A lista inclui 
os candidatos que entraram 
com recursos.        Pág.A2

Nutricionista fala 
sobre como comer 

bem nas ceias
A nutricionista Aline Priscila do 

Amaral conversou com o DHoje e 
deu dicas que vão ajudar a cur-
tir o Natal e toda a ‘comilança’ 
que esta data proporciona, sem 
engordar e sem perder o foco 
da ‘eterna dieta’ para se manter 
com peso equilibrado.   Pág.A5

FIT 
Prefeitura e Sesc 
anunciaram on-
tem o retorno 
do FIT, um dos 
festivais mais 
tradicionais do 
país que  volta 
no próximo ano 
com data ja de-
finida. 
Pág.A7

Gustavo Lemes - Espirita 
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Papai Noel, não esqueça 
de mim! Assinado, saúde 

dos brasileiros
Uma das figuras lendárias 

mais emblemáticas do Natal, o 
Papai Noel tem íntima origem 
relacionada à figura de São Ni-
colau, bispo católico do século 
IV. Ele viveu na cidade de Mira, 
onde atualmente é a Turquia.

Nicolau é lembrado como 
homem bondoso, que pre-
senteava as crianças na data 
do seu aniversário, 6 de de-
zembro. Só não há precisão 
quando ao momento histórico 
que o gesto de presentear as 
crianças no dia de São Nicolau 
virou tradição do Natal.

Aliás, o passar do tempo e as variações em torno da lenda 
mudaram a data para 25 de dezembro. O senhor rechonchu-
do, de barba branca e traje de inverno vermelho, apareceu 
pela primeira vez na revista norte-americana Harpers Weekly, 
em 1881.

Cinco décadas após, 1931, o desenhista Haddon Sun-
dblom utilizou a imagem em um comercial da Coca-Cola e 
acrescentou um saco de presentes e um gorro. Com peças 
bem-humoradas do Papai Noel distribuindo presentes ao 
redor do mundo, a marca de refrigerantes turbinou as vendas 
e o costume do presente de Papai Noel no Natal tornou-se 
marca.

O bom velhinho presenteia todos. O Natal é repleto de 
sentimentos relacionados a sua figura e postura: amor, fé, 
solidariedade e esperança. Virtude teológica que anda ao lado 
da fé e da caridade, a esperança é o sentimento de quem vê 
como possível a realização daquilo que deseja. Esperança de 
um ano melhor, de mais saúde, de mais dinheiro, de mais 
justiça, de mais alegria e, sim, esperança de mais sabedoria 
para lidar com as dificuldades.

Improvável imaginar que a esperança representada pelo 
Papai Noel não está por demais presente em momentos 
cruciais da saúde da humanidade.

Hiroshima e Nagasaki, 1945, as bombas atômicas que 
dizimaram as cidades e deixaram mais de 200 mil mortos. 
Nigéria, 1960, quando se tornou independente na Guerra de 
Biafra; a liberdade trouxe uma sucessão de problemas e uma 
das maiores crises da história, com mais de 3 milhões de 
mortos. Chernobyl, 1986, o acidente nuclear deixou impac-
tos catastróficos; membros da Academia Russa de Ciências 
afirmam que 125 mil pessoas das equipes de limpeza de 
Chernobyl perderam a vida até 2005. Tsunami no Oceano 
Índico, 2004, reflexo de um terremoto de magnitude 9,1, 
respondeu pela morte de 226 mil pessoas e outras 1,8 milhão 
perderam suas casas. Haiti, 2010, mais de 300 mil pessoas 
perderam as vidas em um terremoto que expôs as chagas 
provocadas pela miséria e a má gestão, desde o tempo da 
colonização. Mundo, 2021, pandemia da COVID-19, mais de 
250 milhões de casos e 5,2 milhões de mortes.

A esperança de um amanhã melhor há de existir para 
todos! Contudo, passados quase dois anos do início da 
pandemia, ainda colhemos frutos tortuosos que plantamos.

A falta de um plano nacional de estratégia ao combate da 
COVID-19 deixou o Brasil à deriva, com muitos governado-
res e prefeitos tomando decisões isoladas e contraditórias, 
marcadas pela pressão política e econômica. O colapso do 
sistema de saúde em todo o país foi o resultado. Pacientes 
indo a óbito nas filas de espera por UTIs, falta de insumos 
e de medicamentos, exaustão dos profissionais da área da 
saúde, distúrbios psiquiátricos em ascendência jamais vista, 
entre tantos outros problemas poderiam ter sido minimizados.

A despeito do desejo insaciável de achar o culpado por 
tudo de errado que ocorre em nossas vidas, agora não é hora 
de olhar para trás, mas sim de entender a gravidade do que 
vivemos e tomar medidas corajosas para mudar.

A crise é gravíssima. O dinheiro está curto. O comerciante 
que não abre, não fatura, não honra os compromissos. O 
ciclo é vicioso. O sistema está fadado a mais dificuldades.

São indispensáveis medidas urgentes para minimizar os 
danos; não apenas com auxílio emergencial, mas com uma 
política compensatória efetiva, como a isenção de impostos 
provisória e alternativas financeiras para empreendedores, 
além de cortar gastos e acabar com a corrupção. Cadeia 
existe para isso.

A Associação Paulista de Medicina é solidária a toda a 
população e a todos os profissionais da saúde que há quase 
dois anos lutam contra a Covid-19, expondo suas vidas e 
famílias, pelo bem maior de todos nós.

Que tenhamos força suficiente para continuar vencer essa 
batalha e chegar a um final feliz. Que o nosso bom e velho 
Papai Noel não esqueça de aumentar a dose de esperança 
dentro do saco de presentes.

 

Por Leandro F. Culturato, presidente da Regional São 
José do Rio Preto da Associação Paulista de Medicina 

ARTIGO Etecs divulgam análise 
dos recursos do 

Vestibulinho 2022
A partir das 15 horas, 

candidatos podem conferir na 
internet se tiveram inscrições 
deferidas para o processo 
seletivo do primeiro semestre 
de 2022

Nesta quinta-feira (23), 
a partir das 15 horas, estará 
na internet a relação de ins-
crições deferidas do processo 
seletivo das Escolas Técnicas 
Estaduais (Etecs) para o pri-
meiro semestre de 2022. A 
lista inclui os candidatos que 
entraram com recurso de 
documentação e retificação 
de notas das disciplinas de 
Português e Matemática.

A classificação para os 
cursos com prova de apti-
dão será divulgada em 3 de 
janeiro de 2022 e a classifi-
cação geral para os demais 
cursos estará no site www.
vestibulinhoetec.com.br no 
dia 10 também de janeiro. A 
verificação das listas é de res-
ponsabilidade do candidato.

Processo 
Seletivo

O Vestibulinho para o pri-
meiro semestre de 2022 
oferece 87.415 vagas para 
os Ensinos Técnico, Inte-
grado, Médio com ênfase e 
Especialização Técnica.

Esse número inclui 47.070 
vagas em cursos técnicos 
presenciais, semipresenciais 
e online, destinadas às Etecs 
e às classes descentralizadas 

Vinicius LIMA   
redacao@dhoje.com.br

INSCRITOS
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(unidades com um ou mais 
cursos, sob a administração 
de uma Etec) que funcionam 
por meio de parcerias com 
as prefeituras do interior e 
da Capital (aulas nos CEUs) 
e com a Secretaria estadual 
da Educação para oferta do 
Ensino Técnico na rede de 
escolas estaduais.

Para o Ensino Médio In-
tegrado ao Técnico estão 
disponibilizadas 36.915 va-
gas, distribuídas entre os 
programas: Novotec Integrado 
e Articulação da Formação 
Profissional Média e Superior 
(AMS). O Novotec Integrado 
oferece as opções em tempo 
integral (M-Tec PI) ou em um 

único período (M-Tec).
Já a modalidade AMS per-

mite a conclusão dos Ensinos 
Médio, Técnico e Superior 
Tecnológico em cinco anos 
– um ano a menos que o pe-
ríodo previsto para cursar as 
três modalidades. O ingresso 
do candidato ocorre pelo En-
sino Médio com Habilitação 
Técnica em três cursos.  

O Ensino Médio com ên-

fase (itinerário formativo) 
oferece 2.725 vagas. E para 
os cursos de Especialização 
Técnica são 705 vagas nos 
formatos presencial e online.     

Outras informações pelos 
telefones (11) 3471-4071 
(Capital e Grande São Paulo) 
e 0800-772 2829 (demais 
localidades) e pelo site www.
vestibulinhoetec.com.br.

O Vestibulinho para o primeiro semes-
tre de 2022 oferece 87.415 vagas para 
os Ensinos Técnico, Integrado, Médio 
com ênfase e Especialização Técnica

MEIO AMBIENTE

Tereos firma parceria com Olímpia para 
reaproveitamento de resíduos de poda

Sempre atenta a práticas 
sustentáveis e de compromis-
so social, a Tereos, líder na 
fabricação de etanol e açúcar, 
firmou uma parceria com a 
Prefeitura de Olímpia para o 
reaproveitamento dos resíduos 
de poda por meio da doação 
de um triturador de resíduos 
sólidos – também conhecido 
como picador de massa verde.

 O equipamento, quando 
acoplado a um trator, é res-
ponsável por triturar galhos 
de árvores, gramas e outros 
resíduos, contribuindo para a 
produção de adubo e compos-
tos orgânicos na região. 

Segundo a prefeitura, a 
massa verde resultante do pro-
cesso de trituração de galhos 
e resíduos irá para compos-
tagem, ajudando a produzir 
adubo natural que será utilizado 
na recuperação de áreas férteis 
e inclusive nas próprias áreas 
da Tereos. 

“Essa parceria reforça não 
só nosso comprometimento 
com o desenvolvimento das co-
munidades nas quais estamos 
presentes como também vem 
ao encontro de toda nossa pre-
ocupação em promover ações 
sustentáveis, sempre buscan-
do respeitar o meio ambiente 
e contribuir para um futuro 
mais verde”, comenta Douglas 
Leonardo de Souza, gerente 
de Relações Institucionais da 
Tereos. 

“O equipamento chega em 
boa hora, pois além de con-
tribuir com o meio ambiente 
também auxiliará nos trabalhos 
do nosso Parque Ambiental! É 
mais uma vez a Tereos contri-
buindo com o município nas 
boas práticas para um futuro 
sustentável”, afirmou o prefeito 
de Olímpia, Fernando Cunha

Da REDAÇÃODivulgação

Doação de triturador 
de galhos vai contri-
buir para produção de 
adubo natural, incenti-
vando práticas susten-
táveis
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PETS

SP lança Operação Verão+Seguro 
para atender fluxo no litoral do estado

O Governo de SP também 
realiza, a partir de hoje, a 
ampliação de ações de se-
gurança nas estradadas, com 
o reforço no policiamento 
Rodoviário Estadual e das 
atividades do Departamento 
de Estradas de Rodagem 
(DER), da Agência de Trans-
porte do Estado de São Paulo 
(ARTESP) e das empresas 
concessionárias. Do dia 22 
de dezembro até 3 de janeiro, 
está previsto movimento de 
5,4 milhões de veículos nas 
rodovias que dão acesso ao 
litoral de São Paulo, incluin-
do as estradas concedidas e 
aquelas administradas pelo 
DER.

As ações operacionais 
conjuntas vão acontecer até 
o dia 6 de março de 2022 e 
têm a o objetivo de garantir 
maior segurança e conforto 
aos usuários que forem viajar 
para as festas de final do ano 
e em toda a temporada de 
verão. As medidas incluem 
reforços operacionais e de 
fiscalização, ampliação dos 
serviços de atendimento aos 
usuários e monitoramento 
das rodovias mais movimen-
tadas, além de medidas que 
visam minimizar os impactos 
causados pelo aumento do 
fluxo de veículos.

A Operação contará com 
o uso de drones, 1.818 

câmeras de fiscalização que 
abastecem os centros ope-
racionais 24 horas por dia 
e 551 sensores de tráfego. 
Haverá ainda reforço de equi-
pamentos e recursos com 
apoio de viaturas e veículos 
em campos estratégicos, 
caminhonetes de inspeção, 
guinchos leves e pesados, 
entre outros. As ações de 
comunicação também serão 
intensificadas, sendo que os 
painéis de mensagens variá-
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Previsão da prefeitura é ter 25% 
mais dinheiro em caixa para 2022
O prefeito Edinho Araújo 

(MDB) vai ter o caixa financeiro 
reforçado para o próximo ano. 
O orçamento municipal apro-
vado neste ano pela Câmara 
Municipal estimou a receita 
em R$ 2,53 bilhões, valor que 
supera em 25% o montante 
de 2021 calculado em torno 
de R$ 2 bilhões.

Assim como todos os anos 
as áreas da saúde e educação 
são as que mais vão receber 
investimentos no ano que vem 
em Rio Preto. Em cumprimento 
a Lei Federal, 25% de tudo o 
que é arrecadado por impos-
tos devem ser aplicados em 
educação.

Em 2022 a área deveria, 
por lei, receber R$ 350 milhões 
(25% de R$ 1,4 bilhão em im-
postos). No entanto, segundo 
o Planejamento, serão R$ 
365 milhões (26% do total). 
Somado os repasses do Estado 
e União, a educação em Rio 

Preto terá R$ 475,2 milhões.
Na saúde, o mínimo por lei 

é de 15% da mesma receita de 
impostos. Serão investidos R$ 
301 milhões (21,5% do previs-
to) já que o teto mínimo é de 
R$ 210 milhões. No entanto, 
com a soma de repasses o valor 
atingirá R$ 512,8 milhões.

Na sequência, os maiores 
orçamentos são: Obras R$ 
192,1 milhões, Meio-Ambiente 
R$ 78,4 milhões, Assistência 
social R$ 32 milhões, Serviços 
Gerais R$ 30 milhões e Espor-
tes R$ 14,9 milhões.

Somente com impostos a 
Prefeitura estima arrecadar para 
o próximo ano total de R$ 1,4 
bilhão.

Em relação ao recolhimento 
do IPTU a estimativa é de arre-
cadação de R$ 263 milhões. O 
prefeito Edinho já adiantou que 
vai elaborar decreto com o valor 
do reajuste, mas faz mistérios 
sobre qual será o índice. Projeto 
que previa aumento de 12% 
acabou rejeitado neste mês 
pelos vereadores.

Raphael FERRARI 
redacao@dhoje.com.br

Cidades da região terão consultórios 
veterinários públicos no próximo ano

O governador em Exercício, 
Rodrigo Garcia (PSDB), anun-
ciou nesta quarta-feira, 22, 
a instalação de consultórios 
veterinários públicos em 130 
cidades a partir de 2022. 
Na região de Rio Preto foram 
contemplados os municípios 
de Mendonça, Nova Grana-
da, Magda, Santa Fé do Sul 
e Valentin Gentil. Já para a 
região de Barretos receberão 
os consultórios as cidades de 
Bebedouro, Colina, Monte Azul 
Paulista, Cajobi e Severínia.

Os novos serviços funcio-
narão em contêineres do pro-
grama estadual Meu Pet, que 
também prevê clínicas de 
alvenaria regionais em dez 
municípios, chegando ao total 
de 140 cidades contempladas 
com serviços voltados à saúde 
de cães e gatos.

“O Governo de São Paulo 
está ajudando na organização 
de ações, com um programa 
estruturado, com eixos claros e 
doação de equipamentos. Isso 
vai mobilizar mais a sociedade 
a se preocupar com os pets. 
Essa é a verdadeira boa política 
pública”, disse Rodrigo.

O Governo do Estado de 
São Paulo investirá inicialmen-
te R$50 milhões para equipar 
e fornecer as unidades às 
Prefeituras – o valor estimado 
para cada é de R$385 mil para 
a estrutura, incluindo equi-
pamentos e mobiliário. Cada 
consultório será formado por 

quatro contêineres com toda 
estrutura necessária para aten-
dimento a cães e gatos, aptos 
a realizar exames e análises 
clínicas.

“Com o programa Meu Pet 
Container, vamos oferecer um 
atendimento de qualidade aos 
animais que são parte impor-
tante das famílias de São Pau-
lo”, acrescenta o Secretário de 
Estado da Saúde em Exercício, 
Eduardo Ribeiro Adriano.

Cabe aos municípios con-
veniados a definição do local 
onde os contêineres ficarão 
localizados, garantindo funcio-
nários, insumos, infraestrutura 
urbana, autorização junto às 
autoridades para funciona-
mento e acesso da população 
ao serviço.

Programa Meu Pet

A rede do Meu Pet começou 
com as duas primeiras clínicas 
do programa, que já estão em 
construção em Araçatuba e 
Votuporanga. Elas foram anun-
ciadas em maio e têm conclu-
são prevista para o primeiro 
semestre de 2022.

Outros oito serviços de 

alvenaria serão instalados 
em Barueri, Ribeirão Preto, 
Sorocaba, Santos, Registro, 
Santa Bárbara d’Oeste, Jundiaí 
e São José do Rio Preto, com 
perspectiva de finalização até 
o final do próximo ano.

O investimento total des-
te perfil de clínica é R$ 55 
milhões, sendo cerca de R$ 
5,5 milhões por unidade para 
construção e aquisição de 
equipamentos. As obras são 
realizadas em espaços cedi-
dos por cada prefeitura com 
estrutura média de 600 m², 
com consultório de atendi-
mento ambulatorial e urgência 
e emergência, de medicação, 
internação, salas cirúrgicas, 
e equipamentos para ofertar 
atendimento regionalizado aos 
animais domésticos e orienta-
ção à população.

Nestes locais, serão ofere-
cidos serviços gratuitos para 
cães e gatos, como consultas 
clínicas, cirurgias, exames de 
ultrassom, raio-x e endoscopia, 
laboratório de análise clínicas, 
setor de urgência e emer-
gência, além dos serviços de 
vacinação, castração e adoção 
responsável.

Raphael FERRARI Cabe aos municípios conveniados a 
definição do local onde os contêineres 

ficarão localizados, garantindo 
funcionários, insumos, infraestrutura 

urbana, autorização junto às autoridades 
para funcionamento e acesso da 

população ao serviço

veis (PMVs) espalhados pelas 
estradas de São Paulo passa-
rão informações e alertas aos 
motoristas.

A Operação Verão tam-
bém vai acontecer nas oito 
travessias litorâneas. Serão 
disponibilizadas 31 embar-
cações, no total, além de 
monitoramento operacional 
e equipes de manutenção 24 
horas, informações em tempo 
real nos PMvs e no Aplicativo 
Travessias.

A Operação contará com o uso de 
drones, 1.818 câmeras de fiscalização 
que abastecem os centros operacionais 

24 horas por dia e 551 sensores de 
tráfego

Divulgação



A-4 Jornal
São José do Rio Preto, sábado
25 de dezembro de 2021 SAÚDE

  
 

SINDICATO DOS CONDUTORES AUTÔNOMOS DE VEÍCULOS 
RODOVIÁRIOS DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO-SP.  

 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

 
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA 

 
Em cumprimento do artigo 28, § 1º do Estatuto Social deste Sindicato, pelo 
presente EDITAL, ficam convocados todos associados quites com suas 
mensalidades associativas, com direito de voz e voto, e, em pleno gozo de seus 
direitos sociais, a se reunirem em Assembléia Geral Ordinária na sede do 
Sindicato, sito a Rua Antonio de Godoy, nº. 5919 – Bairro Nova Redentora, São 
José do Rio Preto-SP, em única convocação, às 10h00m (dez horas) do dia         
30 (trinta) de dezembro de 2.021, com qualquer número de associados presentes, 
deixando frisado que serão tomadas as seguintes medidas sanitárias para a 
proteção relativamente ao Coronavírus (Covid-19): ambiente ventilado, 
proporcionando a circulação do ar de forma natural, obrigatoriedade do uso de 
máscara para todos os presentes, disponibilização de álcool em gel para limpeza 
das mãos, assentos devidamente posicionados respeitando as normas de 
distanciamento social com o fim de deliberarem a seguinte Ordem do Dia: 1º) 
Leitura, discussão e votação da Ata da Assembleia anterior, se for o caso; 2º) 
Leitura, discussão e aprovação da proposta orçamentária para o exercício de 2022; 
3º) Aprovação do valor da contribuição espontânea – Exercício 2022 por parte dos 
permissionários e respectivos auxiliares, para manter o sindicato funcionando; e 
outros assuntos de interesse geral da categoria. São José do Rio Preto-SP, 22 de 
dezembro de 2.021. Andre Luiz Cabello-Presidente 
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CONVOCAÇÃO

Após pico, Rio Preto tem queda de 76% 
nos casos de Covid-19 no 2º semestre

O ano de 2020 foi marca-
do pelo início da pandemia da 
Covid-19, porém foi no ano 
de 2021 em que ela atingiu o 
seu auge. Para ser uma ideia, 
no ano inteiro de 2020 foram 
34.928 casos. Já neste ano, o 
índice de 2020 inteiro foi su-
perado ainda no mês de maio.

A cidade viveu o pico da se-
gundo onda (a primeiro ocorreu 
em agosto de 2020) no mês 
de março. De 4.451 casos em 
fevereiro, o município saltou 
para 11.296 no mês de março. 
Nesse momento da pandemia, 
Rio Preto viveu a implantação 
do primeiro lockdown.

Além dos casos, os óbitos 
também eram uma preocupa-
ção, já que no fim de março a 
cidade tinha uma média móvel 
de 15 óbitos por dia pela doen-
ça. O mês de abril de 2021 foi 
o que mais concentrou mortes 
no município pela Covid-19 
em toda a pandemia com 416 
vidas perdidas. O número alto 
de pessoas procurando por 
atendimentos e testes contra 
Covid-19 ainda provocou filas 
nas unidades de saúde.

Em maio, os casos voltaram 
a subir e a cidade atingiu o 
pico da terceira onda no mês 
de junho com 11.607, sendo 

a maior quantidade de casos 
confirmados de Covid-19 em 
um único mês, com uma média 
de 387 pessoas diagnosticadas 
pela doença por dia.

“De março a junho foi o mo-
mento mais crítico da pandemia, 
onde nós tivemos que tomar 
várias atitudes restritivas, a va-
cina ainda estava chegando e 
nós não tínhamos outros meios 
de parar as contaminações”, 
afirmou o secretário de saúde 
Aldenis Borim.

A situação só começou a 
ficar melhor no segundo semes-
tre, quando a cobertura vacinal 
atingiu um índice maior. Logo 
no mês de julho houve uma 
redução de quase 50% dos 
casos. Desde então cada mês 
tem registrado menos casos 
do que no anterior, chegando a 
188 casos apenas em dezem-
bro (até 15/12). Enquanto que 
no primeiro semestre Rio Preto 
contabilizou 49.575 casos, no 
segundo são 11.509, uma di-
minuição de 76,7%. Os óbitos 
também caíram em 77%.

A queda de casos permitiu 
que a Secretaria de Saúde 
remanejasse as unidades de 
saúde para voltar a realizar os 
atendimentos de rotina. No fim 
do mês de novembro, o Comitê 
de Enfrentamento ao Corona-
vírus foi destituído após quase 
dois anos.

Vinicius LIMA   
redacao@dhoje.com.br

PANDEMIA

Curados

Rio Preto não registrou ape-
nas casos e óbitos por Covid-19 
no ano de 2021. O município 
chegou a marca de 95.604 
recuperados, o equivalente a 
quase 97% do total de casos 
confirmados. Durante o ano, 
a Saúde ofereceu o serviço de 
reabilitação para os que ficaram 
com sequelas.

Algumas histórias ganharam 
destaque ao longo do ano. Logo 
no dia 6 de janeiro, a pequena 
Laura Lima de Nascimento (seis 
meses de idade na época) ven-
ceu a Covid-19 depois de 109 
dias de internação no Austa. Ao 
deixar o hospital, ela foi recebi-
da com palmas e centenas de 
balões.

No mês de março, a rio-pre-
tense Gislaine Graciela Menezes 
Bonfim conseguiu dar a luz a sua 
filha Ana Luísa no Austa após 
contrair Covid-19 na 22ª sema-
na de gravidez e ficar internadas 
por 52 dias.

Em abril, a médica neona-
tologista Luciana de Grande, do 
Hospital da Criança e Materni-
dade (HCM) conseguiu retornar 
ao trabalho depois de quatro 
meses. Ela contraiu a doença 
no fim do ano e ficou 10 dias 
intubada.

No Hospital de Base, a pa-
ciente Geane Agnne Prado Sou-

za não só venceu a Covid-19 em 
agosto, como também superou 
o câncer. “Em sete dias descobri 
que estava com câncer, contrai 
o coronavírus e internei. Fui para 
UTI, precisei ser intubada, tive 
embolia pulmonar, sofri uma 

parada cardíaca, pneumonia 
bacteriana, meus rins paralisa-
ram e arritmia grave. Mas me 
recuperei e deixei o hospital com 
movimentos totalmente debilita-
dos”, contou na época.

Por fim, o paciente Júnior 

Gonçalves também superou a 
Covid-19 em novembro depois 
de ficar 101 dias internados. 
O caso dele chama a atenção 
por ele já ser passado por um 
transplante de rim há 14 anos 
e o órgão ficou intacto.

Geane venceu o câncer e a Covid-19

Júnior superou a Covid-19 depois de mais de 100 dias 
internado

Gislaine deu a luz para filha após contrair Covid-19 na 
gravidez

A pequena Laura venceu a Covid-19 com apenas 6 me-
ses de vida

Luciana voltou a trabalhar após quase ter perdido a ba-
talha para Covid-19

Pandemia leva hospitais 
ao limite da ocupação

A pandemia impôs sérias 
dificuldades para os hospitais 
da região de Rio Preto. Entre 
março e junho, as instituições 
médicas tiveram que operar 
no limite da capacidade para 
atender pacientes internados 
com a Covid-19.

O ano começou com as 
ocupações de leitos de UTI 
em baixa, em torno de 50%, 
mas logo entrou em uma 
crescente. No dia 7 de março, 
o Hospital de Base, referência 
no atendimento de pacientes 
com Covid-19 em mais de 100 
municípios na região, atingiu 
100% de ocupação. Com 
a Santa Casa, que atendeu 
principalmente os rio-preten-
ses, não foi diferente. Neste 
momento a região já tinha 
94,6% de ocupação.

Sem vagas nos hospitais, a 
Secretaria de Saúde chegou a 
abrir 20 leitos de suporte res-
piratório na UPA Santo Antônio 
em março, no qual foram todos 
preenchidos em apenas uma 
noite. Com isso, outros leitos 
começaram a ser abertos, 
enquanto cidades da região 
registravam filas para internar.

O Hospital de Base tam-
bém ampliou o seu número 
de leitos para atender a de-
manda, mas tinha como prin-
cipal obstáculo a contratação 
de profissionais qualificados 
para atender pacientes com 
Covid-19. Com aumento do 
preço dos remédios, Santa 
Casa apresentou dificuldades 
para manter o estoque de 

medicamentos.
Depois do primeiro lockdown 

decretado na cidade, Rio Preto 
teve começou a ter uma queda 
de internações entre o fim de 
abril e início de maio. Porém, os 
casos logo voltaram a subir rapi-
damente e novamente os hos-
pitais enfrentaram problemas 
de lotação. No início de junho, 
a região registrou mais de 100 
pacientes aguardando um leito 
no sistema Cross (Central de 
Regulação e Oferta de Serviços 
da Saúde). Os hospitais particu-

Vinicius LIMA 

lares da cidade (Beneficência, 
Austa e Santa Helena) também 
atingiram índices acima de 90%.

Rio Preto passou novamente 
por um lockdown (dessa vez 
com restrições para o período 
noturno). Com a campanha de 
vacinação também avançando, 
os casos apresentaram uma 
queda no segundo semestre, 
não voltando a aumentar desde 
então.

Com a redução de interna-
ções, alas do setor de Covid-19 
foram remanejadas. Em se-

tembro, o HB remanejou 44 
leitos de UTI. Isso possibilitou 
a agilizar o andamento de 
cirurgias eletivas que esta-
vam represadas. A Santa 
Casa também fechou uma 
das alas Covid no início de 
novembro.

Ao longo da pandemia, 
a Secretaria de Saúde de 
Rio Preto criou 257 leitos 
para atender pacientes com 
Covid-19. Atualmente, a 
ocupação em UTIs da região 
é de 11,9%.
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 A RELIGIÃO E O 
SIGNIFICADO DO NATAL

O Natal chegou e, principalmente, após quase dois anos 
de pandemia, merece ser celebrado. Por isso, o DHoje 
trouxe a vocês o verdadeiro significado do Natal dentro 

das principais religiões.

Catolicismo
O catolicismo é 

representado pelo 
Padre Gerson, de 
Rio Preto, que des-
taca que “celebrar 
o Natal é revisitar 
e celebrar um dos 
mistérios centrais 
da nossa fé católica. 
É voltar novamente 
para a manjedoura 
e atualizar a graça 
de Deus em nossa 
vida”

O Padre explica 
que o Natal, dentro do catolicismo, é contemplar naquela frágil 
criança a esperança da salvação e de um mundo melhor. “É 
acolher a presença de Deus que é movido de amor por nós”, 
detalha.

Padre Gerson finalizou dizendo que “é um tempo de to-
marmos posse das promessas messiânicas, por isso, que nós 
católicos nos preparamos por meio das 4 semanas do tempo 
do Advento e com as novenas de Natal nas comunidades e 
famílias”.

Evangélico
O Pastor Fa-

biano Veloso é 
o presidente do 
Conselho de Pas-
tores de Rio Preto 
e esclarece que, 
“primeiro preci-
samos conceitu-
ar o que significa 
ser evangélico, já 
que hoje em dia 
muita gente se 
identifica como 
evangélico sem 
ao menos entender o que isso significa, o que acaba resultando 
em uma grande mistura de crenças e costumes e descarac-
terizando o que seria um verdadeiro participante da fé cristã 
evangélica, um seguidor do evangelho, um evangélico”, explica.

Segundo o Pastor, o termo evangelho significa ‘boa notícia, 
boa nova’, e o conteúdo dessa boa nova passa pelo anúncio de 
uma má notícia, comunicada através da Bíblia Sagrada; essa má 
notícia consiste no fato de que a humanidade toda está conta-
minada pelo pecado, que a impede de poder se relacionar com 
seu criador: o Deus, que é totalmente santo ao qual o pecado 
e nem quem o pratica pode ter acesso.

Respondendo como um evangélico comemora o Natal, o Pas-
tor destaca que é “lembrando de sua condição antes de entregar 
sua vida a Cristo, reconhecendo que foi através da humilhação 
do Deus todo poderoso em nascer semelhante ao ser humano 
imperfeito e sofrer numa cruz em seu lugar que ele pôde ter a 
oportunidade de se tornar um filho de Deus, relacionando-se 
pessoalmente com ele e tendo a esperança da vida eterna”.

Umbanda
O Babalori-

sá Pai Deivid De 
Ogum é líder e 
sacerdote espiri-
tual religioso há 
28 anos em Rio 
Preto e também 
faz parte, como 
membro Coor-
denador Regio-
nal, de uma das 
maiores Associa-
ções Religiosas 
do Brasil, mais 
conhecida como 

ABRATU.
“A nossa religião Umbanda é uma religião brasileira, que sin-

tetiza vários elementos das religiões africanas e cristãs. Formada 
no início do século 20, no sudeste do Brasil, a partir da síntese 
com movimentos religiosos como o Candomblé, o Catolicismo e 
o Espiritismo. Porém, em meio a tantos preconceitos destinados 
pela falta de conhecimento da humanidade, a nossa Sagrada 
umbanda possui 113 anos de existência”, explica Pai Deivid de 
Ogum ao DHoje.

A crença da Umbanda se baseia em todo preceito religioso e 
é voltado a fé, ao amor e à caridade, onde acreditam em Deus 
sobre todas as coisas, assim como também pregam o evangelho 
de Cristo durante as eventuais reuniões.

Todos os anos a Umbanda comemora diversas datas cristãs 
em meio à cultura deles e a principal delas é a celebração 
natalina. “

Espiritismo
O espírita Gustavo 

Lemes conversou com 
o DHoje e destacou 
que “o Natal marca o 
momento onde o Cristo 
veio até nós para nos 
exemplificar o amor ao 
próximo e a Deus sob 
todas as coisas”.

Gustavo explica que 
Jesus, o espírito mais 
puro e perfeito que 
já passou por aqui, 
encarnou em uma con-
dição de simplicidade, 
exemplificando, desde 
o seu nascimento, a 
mensagem que trazia.

“Que seja Jesus nosso exemplo a ser seguido, o modelo 
e guia para a humanidade e a caridade não seja apenas um 
gesto de Natal para com os mais necessitados, mas seja dever 
nosso em todos os dias do ano, uma vez que Kardec foi claro 
ao afirmar que ‘fora da caridade não há salvação’. Que esse 
seja o lema e nosso objetivo para celebrarmos o aniversariante 
do dia”, finaliza Gustavo.

SUA FÉ

Saiba o que fazer se as 
compras da internet para 

o Natal não chegaram
O Natal é a época do ano 

em que mais há vendas, prin-
cipalmente pela internet. Po-
rém, se o volume de vendas 
é maior, as ‘dores de cabeça’ 
aumentam na mesma pro-
porção, ou seja, também é o 
meio de compras que mais tem 
problemas.

A questão de prazo de entre-
ga é uma das coisas que mais 
atormentam o consumidor. O 
Procon de Rio Preto orienta o 
que fazer nestes casos. Segun-
do o direitor Jean Dornelas, a 
primeira atitude é’printar’ a tela 
e imprimi-la para ter a garantia 
do que estava sendo oferecido 
no momento da compra.

“Na hora em que o con-
sumidor faz a compra pela 
internet, eu sempre aconselho 
a ‘printar’ a tela e imprimir, por-
que ali tem tem que ter a oferta 
do prazo de entrega. Quando 
não tem prazo estipulado na 
oferta, o Procon considera 
30 dias como limite”, explica 
Dornelas.

Nestes casos, o consumidor 
pode procurar o Procon que 

entra com pedido para que haja 
ressarcimento do valor. “A pes-
soa, pode, inclusive, entrar com 
danos moral na justiça comum, 
devido aos constrangimentos e 
descumprimento contratual. O 
dano moral quem arbitra é o juíz 
e pode ser de R$ 1 mil até R$ 

Andressa ZAFALON    
redacao@dhoje.com.br

SEU BOLSO

10 mil”, ressalta o diretor.
Mas vale ressaltar que essa 

demanda de danos morais é 
determinada pelo judiciário e 
não pelo Procon. “O Procon 
só faz o cancelamento e pede 
o ressarcimento do negócio”, 
conclui Dornelas.

Para comparação, em 2020 
o Procon de Rio Preto recebeu 
77 reclamações de não entrega 
ou demora na entrega do pro-
duto; já em 2021 foram 158 
reclamações, ou seja, mais que 
dobrou, gerando um aumento 
de 105,1%.

Divulgação

Nutricionista dá receita e dicas 
para boa alimentação nas festas

FESTAS

A nutricionista Aline Priscila 
do Amaral conversou com o 
DHoje e deu dicas que vão 
ajudar a curtir o Natal e toda 
a ‘comilança’ que esta data 
proporciona, sem engordar e 
sem perder o foco da ‘eterna 
dieta’ para se manter com 
peso equilibrado.

Aline explica que “não tem 
segredo”. “Para quem está 
de dieta e tem o medo do 
‘furo’, medo de engordar, pode 
ficar tranquila. Na verdade, 
o excesso de alimentos que 
ingerimos em datas festivas, 
principalmente no Natal, é que 
faz o aumento na balança, mas 
isso é normal em um primeiro 
momento”.

Para não perder todo o 
esforço que vem sendo feito 
para eliminar ou se manter no 
peso, a nutricionista dá três 
dicas infalíveis:

beba água: “tem que be-

ber muita água, principalmente 
quem ingere bebida alcoólica. 
Se bebe dois litros, beba três”.

reduza quantidades: “dá 
pra comer de tudo um pouco, 
é só diminuir a quantidade, 
não exagerar. Contenha-se um 
pouco no almoço, por exemplo, 
para ter mais liberdade a noite, 
na ceia de Natal”.

retome os planos: “mesmo 
que exagere na ceia de Natal, 
retome aos planos no dia se-
guinte ou na refeição seguinte, 
não desista. É o famoso ‘chuta 
o balde e busca o balde’”.

A nutricionista ainda deu 
uma receita saudável e prática 
para fazer com as ‘sobras’ da 
Ceia de Natal.

4 mandioquinhas
3 batas
1/2 xíca de leite
1 colher de manteiga
2 colheres de sopa de azeite
500 gr de sobras desfiada 

(peru, porco ou frango)
1 colher de sopa de par-

mesão
1 dente de alho
1 cebola
1 xícarade chá de semente 

de erva doce
1 erva doce fresca fatiada

Mode de fazer: cozinhe a 
mandioca, esprema, acrescen-
te o leite até formar um purê. 
Tempere com sal e pimenta e 

reserve. Refogue a erva doce, 
a cebola e o alho no azeite, 
acrescente as sementes da 
erva doce e as sobras fatiadas. 
Em um refratário alterne com 
camadas do purê e do refoga-
do, cubra com parmesão e leve 
ao forno para gratinar.

Aline finaliza explicando que 
250 gr do escondidinho tem 
cerca de 300 calorias e uma 
dieta ideal se baseia em 1.200 
a 2.500 calorias por dia.

Andressa ZAFALON 

PREVENÇÃO
Paramédica brasileira que mora em Londres 

alerta para "acidentes natalinos" residenciais

Junto com o Natal chegam 
também alguns cuidados que 
se deve ter para não ser vítima 
de “acidentes natalinos”. A 
paramédica brasileira, Priscila 
Currie - formada na St Georges 
University, em Londres - mora e 
trabalha como paramédica para 
o governo britânico atendendo 
às emergências pré-hospitala-
res da capital, e fez uma lista de 
alertas para segurança durante 
o Natal e Reveillon. São aciden-
tes comuns, mas que podem 
ser evitados durante as festas 
de final de ano. Confira:

Decoração e luzes de natal 
são responsáveis por muitos 
acidentes e mortes todos os 
anos. “Veja a fiação. Nunca 
utilize piscas com fios elétricos 
desencapados ou com emen-
das e, ao sair de casa, desligue-
-as para não correr o risco de 
acontecer um curto-circuito e, 
consequentemente, um incên-
dio. Outro ponto de atenção é 
nunca deixar as luzes espalha-
das pelo chão, pois as crianças 
menores podem colocar na 

boca enquanto estão ligadas na 
tomada e acabarem levando um 
choque”, explica Priscila.

Presentes de Natal . “Eles 
só podem ficar embaixo da ár-
vore se não tiverem comestíveis 
dentro. Podem atrair roedores 
e insetos como também fazer 
mal para gatos e cachorros 
que, muitas vezes, destroem 
e comem o que tem dentro e 
chocolates, por exemplo matam 
muitos pets todos os anos”, 
comenta a paramédica.

Acidentes de trânsito por 
embiraguez. “No final do ano 
muitas pessoas perdem suas 
vidas devido a acidentes de 
trânsito causados por pessoas 
embriagadas ao volante então, 
por favor, chame um táxi e não 
dirija ou aceite carona de pesso-
as que tenham bebido”, alerta.

Comidas típicas natalinas. 
“Claro, elas são deliciosas, mas 
contém muitos ingredientes que 
podem causar alergias severas. 
Então, atenção redobrada. Se 
levar comidas para casa de 
amigos, lembre-se de escrever 
os ingredientes em uma lista, 
pois, caso alguém tenha alergias 

na embalagem. Certifique-se 
de que ele está bem fixado na 
base para não cair ou provocar 
acidentes graves. Nunca solte 
fogos em ambientes fechados, 
embaixo de árvores, fiações elé-
tricas ou próximo de animais”, 
salienta.

A nona dica é sobre os suicí-
dios, infelizmente os casos au-
mentam nestas épocas. “Dessa 
forma, preste atenção nos seus 
amigos que estejam deprimidos 
e os chamem para a ceia de 
Natal e ou Ano Novo, se eles não 
tiverem onde ir. Boas festas com 
muita saúde e segurança”, con-
clui a paramédica Priscila Currie.

Andressa ZAFALON poderá ler”.
Cozinhar com crianças no 

colo. “Ficamos  na loucura de 
preparação e ficamos mais 
distraídos sim. Por isso,  não 
cozinhe com crianças no colo. Já 
monitore as crianças menores, 
especialmente as que estão 
engatinhando, que tenham mais 
exposição ao aquecimento do 
forno. Redobre ainda mais a 
atenção quando abrir o forno 
para checar o ponto da receita, 
já que as crianças são curiosas 
e gostam de estar atentas a tudo 
o que os mais velhos fazem. A 
criança gosta de descobrir as 
coisas e pode puxar, derraman-
do todo o conteúdo quente da 
panela em cima dela”, ressalta 
Priscila.

Fogos de artíficio. “Eu não 
sou fã de fogos de artifícios, 
porque o barulho faz mal para os 
animais e também pra portado-
res de algumas doenças como 
as pessoas autistas, por exem-
plo. Porém, se você insiste em 
soltar rojões, não faça isso com 
as mãos diretamente. Utilize 
sempre o suporte de apoio que 
obrigatoriamente que deve estar 
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          Contam os que dizem que na última noite de dezembro, véspera de Ano Novo de um tempo longínquo1, uma menina pobre, muito
magrinha e vestida com farrapos andava pelas ruas frias com chinelos grandes demais para seus pés, vendendo caixas de fósforos. 
             Ao correr pela rua a fim de evitar ser atropelada por duas carruagens que passavam em alta velocidade, um dos chinelos saiu de seu
pé e foi levado por um menino que disse que faria com ele um berço para sua irmã. 
            Depois desse incidente, a menina passou a caminhar descalça sobre a neve até que viu um espaço entre duas casas no qual procurou
se acomodar para proteger-se do intenso frio. Nesse cantinho, ela começou a acender vários fósforos, tentando se aquecer, e a cada fósforo
acendido, ela tinha um sonho novo, lindo e iluminado.
            No primeiro sonho, a menina viu um fogão que aquecia o ambiente, trazendo o conforto que ela nunca teve. No segundo, uma mesa
farta de comida deliciosa. No terceiro, uma linda árvore de Natal. Eram coisas que ela desejava naquela noite extremamente fria.
            Ao acender o último fósforo, ela reencontrou sua avó que já havia falecido, as duas deram as mãos e subiram para o céu, onde a
menina não sofreria mais com o frio, a fome e o abandono.
              No outro dia, os transeuntes2 se depararam com o corpo infantil gelado, sem vida, mas com semblante feliz da pobre menina que havia
oferecido fósforos na noite anterior, porém ninguém comprara. Mesmo morta, a criança tinha um sorriso nos lábios porque finalmente recebeu
a luz que precisava. 
             Quando escreveu esse lindo conto de Natal em 1848, certamente o escritor infantil Hans Christian Andersen dificilmente imaginou que
em 2021 viveríamos um tempo tão escuro, frio e incerto como a noite em que agonizara a pequena vendedora de fósforos. Assim como essa
frágil criança, muitas pessoas, sonhos e expectativas deixaram de existir em 2021 devido à enfermidade que impactou o mundo. Porém,
sabemos que nenhum mal é eterno. Eterna, sim, deve ser a nossa capacidade de superação das adversidades e a fé no ciclo de sucessão de
noites escuras por dias iluminados.
             Em outras palavras, o ano de 2021 tem sido muito semelhante a uma noite escura e longa, mas não podemos nos esquecer de que por
mais interminável que pareça, em breve essa escuridão toda cederá espaço ao alvorecer de um 2022 cheio de luz, como aquele dia em que
assim que abrimos a janela temos certeza de que tudo dará certo.
              Enquanto o alvorecer desse novo ano não chega, o melhor a fazer é acender pequenos focos de luz, como a protagonista do conto fazia,
lutando para manter acesa a chama de nossos sonhos, de nossa fé, de nosso foco, de nossa força, enfim, de tudo o que pode nos conduzir ao
restabelecimento da saúde no mundo, o que nos devolverá os abraços e toda a estabilidade emocional da qual estamos tão carentes.
             Porém, ainda mais importante do que esse sentimento de esperança é o de agradecimento, pois por mais árduos que sejam os desafios,
eles nos fortalecem e nos tornam capazes de dar o devido valor ao tempo de alegria que está por vir.
             A você, 2021, muito obrigada por tantos ensinamentos!
            A vocês, meus familiares, amigos e leitores, muito obrigada por terem estado comigo, a distância e presencialmente, o que fez com que
me sentisse fortalecida e esperançosa no dia em que finalmente todos estaremos reunidos com toda segurança e saúde.
              E você, 2022, está sendo esperado com muita fé!

Abraço fraterno,
Profa. Ma. Ludmila Fernanda Domingues Pereira
São José do Rio Preto, 15 de dezembro de 2021.

Ludmila Fernanda é graduada em Letras, 
Pedagogia, especialista em Docência no 
Ensino Superior e Ludopedagogia, mestra em 
Estudos Linguísticos e contadora de histórias.

Por mais difícil que tenha sido 2021, a alegria retornará em 2022!
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ENSINO

Rio Preto recebe selo do Instituto 
Nacional Todos pela Educação

A Prefeitura de Rio 
Preto, por meio da 
Secretaria de Edu-
cação (SME), rece-

beu o selo Compromisso com 
a Educação, outorgado pelo 
Instituto Nacional Todos pela 
Educação através do Programa 
Compromisso com a Educação.

O selo é uma forma de 
reconhecimento da gestão mu-
nicipal pelas ações realizadas 
na rede de ensino, visando à 
qualidade da educação durante 
o período da pandemia do coro-
navírus, além da participação e 
cumprimento de etapas e me-
tas estipuladas pelo programa.

“É uma honra e um orgu-
lho muito grande saber que 
estamos no caminho certo 
para a Educação de Rio Preto, 
com reconhecimento deste 
importante instituto nacional. 
A Educação em Rio Preto é 
prioridade. Vamos avançar 
sempre mais”, afirmou o pre-

feito Edinho Araújo.
Dentre as etapas neces-

sárias para fazer jus ao reco-
nhecimento, os municípios 
precisam cumprir alguns re-
quisitos como: a assinatura de 
uma carta-compromisso pelo 
prefeito; a realização de um 
curso oferecido aos gestores 
e gestoras, técnicas e técni-
cos ligados à Secretaria de 
Educação, com participação 
do secretário municipal; e a 
realização de políticas públicas 
alinhadas ao programa Educa-
ção Já Municípios.

O curso oferecido aos ins-
critos contou com 34 módulos, 
totalizando 30 horas, dispo-
nibilizadas de forma remota, 
abrangendo videoaulas, leituras 
obrigatórias e exercícios de 
fixação. Dentre os temas abor-
dados estão: Desafios do curto 
prazo (reabertura) x Desafios 
de longo prazo (estruturação e 
fortalecimento do sistema edu-
cacional); Garantir a frequência 
escolar de todos os alunos 
matriculados (infrequência, 

Da REPORTAGEM
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transporte escolar, busca ativa); 
e Oferecer suporte pedagógico a 
partir do currículo local (recursos 
e materiais didáticos, avalia-
ções, programas de reforço e 
recuperação).

A assistente técnica Le-
andra Verginia Justo Herrera, 
que realizou o curso, destacou 
as reflexões propostas pelos 
módulos sobre a retomada das 
aulas presenciais em meio à 
pandemia, que segundo ela irão 
ajudar na gestão das políticas 
educacionais do município.

“Durante todo o curso ti-
vemos excelentes reflexões no 
contexto pandêmico e de re-
tomada das aulas presenciais. 
Os subsídios oferecidos para a 
reestruturação e fortalecimento 
da qualidade do sistema educa-
cional, planejamento sistêmico 
a curto e longo prazo e as trocas 
de experiências entre gestores 
de vários Estados contribuem 
para a gestão de políticas públi-
cas educacionais do município”, 
conclui.

A secretária de Educação 

Fabiana Zanquetta de Azeve-
do destacou a importância de 
ações como estas para a valori-
zação profissional e a qualidade 
do ensino oferecido aos alunos.

“Trabalhamos o ano inteiro 
com foco no aprendizado do 
aluno, na valorização do pro-

fissional e na retomada cons-
ciente das aulas presenciais. 
O reconhecimento do Instituto 
Todos pela Educação é sinal 
de que os esforços de toda a 
equipe valeram a pena. Todos 
os profissionais da Educação 
se empenharam em manter 

o aprendizado aos alunos 
mesmo em um momento tão 
diferente da nossa história. 
Agora estaremos focados em 
construir o futuro e pensar 
em estratégias de reforço de 
aprendizagem”, afirmou a 
secretária.

Divulgação

secretária de 
Educação Fa-
biana Zanquet-
ta de Azevedo
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AGRADECIMENTO  - As pessoas de que de uma forma 
ou outra contribuíram este ano como a coluna social 
Fátima Cruz, desejamos um Feliz Natal.

FESTA  -  O fi m da semana passada foi muito animado 
na residência do coronel Claudio Furlaneto, onde foi re-
alizado o aniversário da sua fi lha Priscila que completou 
41 anos. Foi comemorada com uma peixada e doce de 
fi go, especialidades de Claudio. Do casamento da Prisci-
la com o Diego, aumentou a família, além de genro agora 
Cláudio tem um neto chamado Pablo.

SÉRIE DE FAMOSOS  - Zezé Di Camargo polemizou ao 
falar sobre Zilu Godoi na série documental” É o Amor”, 
lançada pela Netfl ix). É claro que o divórcio do casal es-
teve entre os assuntos mais polêmicos abordados.
ADEUS  -  Após 61 anos de trabalho na TV, Silvio San-
tos anuncia a aposentadoria . A informação foi revelada 
por Carlos Alberto de Nóbrega em entrevista ao “Planeta 
Podcast”.

COMEMORAÇÃO - O médico Dr. Liberato Caboclo fes-
tejou 60 anos de medicina, em comemoração com os 
amigos mais íntimos 

FAMOSOS   - Graciele Lacerda, noiva de Zezé Di Camar-
go, fez sucesso ao postar algumas fotos em suas redes 
sociais. Fãs da modelo elogiaram a beleza dela. “Você é 
simplesmente belíssima. Está cada dia mais maravilho-
sa”, escreveu um dos internautas.

O vereador  da Câmera Municipal de São José do Rio 
Preto Jean Charles . A coluna Homenageia a polícia mi-
litar que está completando 190 anos. Foto: Câmera de 
Rio Preto

Marluci Venturelli, esposa de Dr. Pedro Venturelli, no clu-
be dos médicos baile de máscara.

CULTURA

Após dois anos sem espetáculos, 
FIT volta aos palcos de Rio Preto

A Secretaria de Cultura de 
Rio Preto e o Sesc São Paulo 
anunciaram na tarde desta 
quarta-feira, 22, a retomada 
do Festival Internacional de 
Teatro (FIT) em 2022, após 
dois anos sem edições, por 
conta da pandemia de co-
vid-19.

O anúncio foi feito em 
coletiva no gabinete, pelo 
prefeito Edinho Araújo (MDB), 
o Secretário de Cultura, Pedro 
Ganga e pelo Gerente do Sesc 
Rio Preto, Sebastião Martins. 
A parceria na realização do 
evento foi mantida entre a 
Prefeitura e o Sesc São Paulo.

Com dez dias de dura-
ção, o evento que é um dos 
maiores festivais de teatro 
do país, já tem data: 21 a 30 
de julho de 2022. O FIT Rio 
Preto completará 53 anos de 
história e 20 anos de edição 
internacional. O Festival volta-
rá à cena com o propósito de 
marcar uma grande retomada 
na cena teatral na cidade, 
sinalizando a importância 
da arte e cultura na vida da 
sociedade, especialmente em 

tempos difíceis como durante 
uma pandemia.

O investimento previsto 
no festival em 2022 é R$ 2 
milhões.

“Retomar o FIT é recuperar 
a esperança. O Festival tem 
a força de expressar todo 
esse novo tempo que todos 
queremos viver, já que arte é 
o reflexo ativo da nossa socie-
dade. Estamos muito felizes 
em retomar essa parceria, um 
Festival que é referência para 
Rio Preto e para o Brasil. Deixo 
aqui o meu agradecimento 
ao Sesc, no nome do Danilo 
Santos de Miranda, diretor da 
unidade São Paulo que apoia 
as causas culturais”, destacou 
o prefeito Edinho Araújo.

O secretário de Cultura 
Pedro Ganga falou do prestígio 
do FIT e a expectativa para o 
evento de 2022. “O anúncio 
é um presente antecipado de 
Natal. São mais de 50 anos de 
história que poderão continuar 
no próximo ano, com a reto-
mada das atividades culturais 
pós-pandemia”, destacou.

O Gerente do Sesc Rio 
Preto, Sebastião Martins, falou 
da parceria com a prefeitura 
de Rio Preto para promover o 

Raphael FERRARI    
redacao@dhoje.com.br

Prefeito Edinho Araújo durante anúncio da volta do FIT 2022 em Rio Preto

evento. “O Sesc é um parceiro 
antigo da prefeitura, em várias 
causas. Somente no FIT são 
20 anos de apoio, uma forma 
do Sesc se posicionar diante 
da sociedade”, finalizou.

Participaram ainda do lan-
çamento representando a Se-
cretaria de Cultura, o assessor 
da pasta e Coordenador Exe-
cutivo do FIT, Jorge Vermelho; 
o assessor especial, Luciano 
Marcelo; o chefe de gabinete, 
Fábio Amaral; e representando 
o Sesc Rio Preto, a gerente ad-
junta Susana Souza; o progra-
mador e coordenador executi-
vo do FIT, Mateus Santos e o 
coordenador de programação, 
Denis Salzano, o secretário 
de Comunicação Mário Soler 

e o chefe de Gabinete, Zeca 
Moreira.

Inscrições

Durante o lançamento da 
edição 2022, os realizadores 
anunciaram que as inscrições 
para o Festival Internacional 
de Teatro serão abertas no dia 
08/01 e seguirão até 05/02.  
Companhias, produtoras, gru-
pos e artistas independentes 
do Brasil e do exterior poderão 
enviar o material de seus es-
petáculos e projetos.

As inscrições são gratuitas 
e devem ser realizadas pelo 
site https://fitriopreto.com.
br, até às 23h59 do dia 5 de 
fevereiro.
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" S e n h o r  J e s u s !  A n t e  o  N a t a l ,  a g ra d e c e m o s  a  e n o r m e  e vo l u ç ã o  q u e  n o s  p e r m i t e s . 
I l u m i n a s t e  a  i n t e l i g ê n c i a  h u m a n a  p a ra  v i t ó r i a s  q u a s e  s e m  l i m i t e s " ,  C h i c o  Xav i e r

Feliz Natal com muita paz e saúde


