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Durante o  feriado , a PRF 
registrou três acidentes na BR 
153, resultando em 6 pessoas 
feridas, sem nenhuma morte. 
No mesmo período de 2020, 
houve cinco acidentes na BR 
153, que resultaram em 11 
feridos e uma morte. “Nossa 
intensa fiscalização reduziu a 
violência no trânsito em rela-
ção a 2020”, disse o inspetor 
Flávio Catarucci. Na noite de 
sábado (25), um homem foi 
preso por ter sido flagrado 
dirigindo embriagado. Pág.A4

Edinho sai 
de licença 
e Bolçone 
assume

Após ter declarado ao Dhoje 
que “2020 foi o ano do terror” 
e que acredita que “2022 será 
o ano da esperança” o prefeito 
Edinho Araújo deverá se ausen-
tar de suas funções de prefeito 
pelo menos por 10 dias. A 
espécie de “férias” do coman-
dante do Executivo começa em 
janeiro. Na ausência de Edinho 
o prefeito será o vice Orlando 
Bolçone (DEM).         Pág.A3

Rio Preto aplica 894 mil doses de 
vacinas contra Covid no ano

Saiba quais os nomes mais 
registrados em Rio Preto em 2021

Pág. A5

Zoológico 
transfere sete 

animais
 para Cotia
O Zoológico Municipal de 

Rio Preto, órgão da Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente 
e Urbanismo, encaminhou na 
manhã desta segunda-feira 
sete animais de diferentes es-
pécies para o Zoo Park de Cotia.
Foram transferidos um filho-
te de lobo-guará nascido no 
Zoo de Rio Preto e os demais 
animais todos resgatados e 
encaminhados pela Polícia 
Ambiental.               Pág.A2

Olímpia tem 2ª 
melhor geração 
de empregos 

no ano
Ao todo, foram 784 ad-

missões contra 551 desliga-
mentos, com desempenho 
positivo em todos os setores 
da economia, em destaque 
Serviços, Comércio e Indús-
tria, que tiveram os maiores 
índices. De acordo com o rela-
tório, novembro foi o segundo 
melhor mês do ano, ficando 
atrás somente de junho, quan-
do o saldo positivo foi de 236 
vagas.                      Pág.A2

Tite aparece 
em ranking 
de melhores 

técnicos
O comandante da seleção do 

Brasil, Tite, é o único brasileiro 
no ranking de melhores técnicos 
de futebol do mundo elaborado 
pela revista especializada Four 
Four Two. Ele está na 35ª posi-
ção da relação. O primeiro co-
locado no ranking é o espanhol 
Pep Guardiola do Manchester 
City (Inglaterra).  Pág.A6

Prefeito de 
São Bernardo 
é cotado para 
vice de Garcia

O prefeito de São Bernardo 
do Campo, Orlando Morando, 
vem sendo cotado como o 
vice ideal para a candidatura 
de Rodrigo Garcia a governador 
de São Paulo pelo PSDB, no 
processo de sucessão de João 
Doria, que deixará o governo 
paulista em abril para disputar a 
Presidência da República, após 
ter vencido as prévias tucanas 
em novembro.          Pàg.A3

Prefeitura prorroga 
contrato que avalia 

mudanças no 
transporte coletivo
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Mirassol 
tem melhor 

temporada da 
história com 

título e acesso
Pág. A6

Animais que estavam em Rio Preto foram transferidos para o zoológico de Cotia

A primeira vacina aplicada em Rio Preto ocorreu no Hospital de Base no dia 19 de janeiro
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MMA
A lutadora de 
MMA Tabatha 
“Baby Shark” 
Ricci vai par-
ticipar de um 
treinamento 

com os lutado-
res do projeto 

Maquininha do 
Futuro hoje. 
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Mulheres no 
comando: pandemia 
de Covid-19 mostrou 

importância de 
lideranças femininas

Uma das muitas lições 
que a pandemia da Co-
vid-19 nos trouxe é a con-
firmação de que, em tem-
pos de crise, ter líderes 
mulheres no comando é 
fundamental. Um estudo 
realizado pela revista ame-
ricana “Harvard Business 
Review” aponta que o sexo 
feminino demonstra maior 
eficiência na solução de 
problemas.

A pesquisa foi realiza-
da em 2020, durante os 
primeiros períodos da pan-
demia do novo coronavírus, e afirma que as mulhe-
res mostraram melhor classificação em 13 das 19 
competências de liderança consideradas no estudo, 
com maior destaque no uso das habilidades interpes-
soais, como colaboração e motivação, para alcançar 
melhores resultados e contribuir com o engajamento 
da equipe.

Aqui no Brasil, uma pesquisa feita na FGV, pela 
mestranda Monique Cardoso, somente com empresas 
brasileiras, confirma a mesma tendência: a lideran-
ça feminina melhora, e muito, o desempenho das 
companhias. Em geral, das empresas com mulheres 
líderes, 52% apresentam notas elevadas nos crité-
rios usados pela pesquisadora. Esse percentual cai 
para 48% entre as empresas totalmente masculinas. 
Quando a liderança feminina já chegou ao nível de 
conselho, a diferença é ainda maior: 72% a 24%.

Apesar de um mundo ainda muito desigual em 
termos de remuneração e de presença feminina em 
cargos de liderança em todo o mundo, quem traba-
lha em ambientes liderados por mulheres já percebe 
que, em momentos de instabilidade, são elas que 
“seguram as pontas”. A capacidade de gerir muitas 
atividades ao mesmo tempo, junto com a inteligên-
cia emocional, fazem com que consigamos manejar 
as emoções do time para atravessar tempos difíceis 
como esse que vivemos nos últimos meses.

A pandemia da Covid-19 transformou o planeta 
em muitos aspectos. A ciência avançou como nun-
ca, soluções inovadoras precisaram ser criadas pelo 
comércio e pelo turismo e, apesar da queda econô-
mica e a crise na saúde, lições importantes também 
foram aprendidas por todos nós. Uma delas é uma 
verdade que já sabíamos, mas agora ficou ainda mais 
evidente: não existem razões que justifiquem a exis-
tência dessa disparidade entre homens e mulheres 
em cargo de chefia.

Chama a mulherada!

 *Natasha de Caiado Castro é fundadora e CEO 
da Wish International, especialista em inteligên-
cia de mercado, Content Wizard e Investor. Board 
member da United Nations e do Woman Silicon 
Valley Chapter

ARTIGO 

MIRASSOL

Festa reúne crianças e 
famílias na Praça do PEC

A festa de Fim de Ano, rea-
lizada pela Prefeitura de Miras-
sol, por meio do Departamento 
Municipal de Cultura e Turismo, 
reuniu centenas de crianças e 
muitas famílias na tarde deste 
último domingo (26), na Praça 
do PEC, no bairro Nova Espe-
rança, em Mirassol.

O evento contou com brin-
quedos infláveis e roda de 
capoeira, além da distribuição 
de pipoca, algodão doce, ras-
padinha, cachorro quente e 
refrigerante para a criançada.

O prefeito Edson Antonio 
Ermenegildo, acompanhado 
da primeira-dama Lurdinha 
Ermenegildo, e o vice-prefeito 
Beto Feres, com a vice primei-

ra-dama Vanessa Valéria Blauth 
Feres, esteve na festa. Também 
estiveram presentes o chefe 
de Gabinete, Renato Scochi, 
o diretor do Departamento de 
Cultura e Turismo, Wilson Luiz 
Bertati, a diretoria de Educação, 
Luzia de Fátima Paula, o diretor 
de Ação Social, Éder Pinhabel, 
e o presidente da Câmara Mu-
nicipal, Caco Navarrete.

Da REDAÇÃO

Zoológico transfere 
sete animais para Cotia

O Zoológico Municipal de 
Rio Preto, órgão da Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente 
e Urbanismo, encaminhou na 
manhã desta segunda-feira 
sete animais de diferentes 
espécies para o Zoo Park de 
Cotia.

Foram transferidos um 
filhote de lobo-guará nas-
cido no Zoo de Rio Preto e 
os demais animais todos 
resgatados e encaminhados 
pela Polícia Ambiental: um 
tamanduá-bandeira, um ta-
manduá-mirim, dois araçaris 
e duas jandaias. O lobo-guará 
e o tamanduá-bandeira vão 
por meio de indicação do 
programa de conservação de 
espécies ameaçadas, em par-
ceria com a Azab (Associação 
de Zoológicos e Aquários do 
Brasil) e ICMBio (Instituto Chi-
co Mendes de Conservação da 
Biodiversidade).

O tamanduá-bandeira é 
uma fêmea que chegou no 
Zoo vinda do município de 
Cosmorama, no dia 6/5/2021, 
órfã e encontrada sozinha em 
área rural. Já o tamanduá-
-mirim, também uma fêmea, 
chegou da área rural de Barre-
tos, próximo ao distrito Alberto 
Moreira, no dia 11/10/2021, 
onde foi encontrada órfã.

Já as aves, os araçaris-
-castanho, ambos órfãos, de 
sexo indeterminado, entraram 

Da REDAÇÃO    
redacao@dhoje.com.br

MEIO AMBIENTE
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no Zoo nos dias 1/11/2021 e 
28/11/2021; e as jandaias-co-
quinho, ambas órfãs, de sexo 
indeterminado, chegaram nos 
dias 7/6/2021 e 12/11/2021. 
A lobo-guará é a única dentre 
os transferidos que nasceu no 
Zoo de Rio Preto. Ela nasceu 
no dia 8/8/2021, filhote de 
um casal de lobos que vive 
no local.

Conservação e 
intercâmbio

A conservação da biodiver-
sidade é um dos principais pi-
lares dos zoológicos e aquários 
atualmente, incluindo o Zooló-
gico de Rio Preto. Em abril de 
2018, a Azab (Associação de 
Zoológicos e a Aquários do Bra-
sil), da qual o Zoo Rio Preto faz 
parte, assinou junto ao ICMBio 
(Instituto Chico Mendes para 
Conservação da Biodiversi-
dade) e MMA (Ministério do 
Meio Ambiente), um Acordo 
de Cooperação Técnica para 
elaboração, implementação, 
manutenção e coordenação 
dos programas de manejo 
ex-situ de espécies ameaça-
das em zoológicos e aquários 
brasileiros, durante cinco anos.

O intercâmbio e envio des-

ses animais para o Zoopark 
de Cotia faz parte de trabalho 
de conservação das espécies, 
que favorece a manutenção 
da variedade genética das po-
pulações em cativeiro, visando 
futuros repovoamentos de 
áreas onde estão ameaçados 
de extinção ou foram extintos.

Dos animais enviados para 
Cotia, as espécies que fazem 
parte do programa de conser-
vação são tamanduá-bandeira 
e lobo-guará. Já as demais 
espécies não fazem parte do 
programa por não estarem 
ameaçadas, mas é uma forma 
de encontrar novos lares em 
centros especializados, para 
animais silvestres que não 
podem voltar para a nature-
za, além de contribuir para a 
manutenção da diversidade 
genética.

Zoológico transfere sete animais para Cotia

Dos animais enviados para Cotia, as 
espécies que fazem parte do programa 

de conservação são tamanduá-
bandeira e lobo-guará

“

”

Olímpia fechou mais um 
mês com saldo positivo na 
geração e emprego. O último 
levantamento do Caged (Ca-
dastro Geral de Empregados 
e Desempregados), divul-
gado na semana passada, 
mostra que novembro está 
entre os melhores meses 
de 2021, com saldo de 233 
postos de trabalho.

Ao todo, foram 784 ad-
missões contra 551 desliga-
mentos, com desempenho 
positivo em todos os setores 
da economia, em destaque 
Serviços, Comércio e Indús-
tria, que tiveram os maiores 
índices. De acordo com o 
relatório, novembro foi o 
segundo melhor mês do 
ano, ficando atrás somente 
de junho, quando o saldo 
positivo foi de 236 vagas.

No acumulado do ano, o 
município também apresen-
ta bons resultados. No total, 
são 1.072 vagas de empre-

go geradas, sendo 6.664 
contratações contra 5.592 
demissões. A Construção Ci-
vil registrou a maior variação 
no ano, com alta de 22,74%, 
entre admissões e desliga-
mentos. Na sequência, o 
setor de Serviços apresentou 
10,13% de crescimento.

Cenário diferente do re-
gistrado no mesmo período 

cente no desenvolvimento 
e isso reflete nos números, 
com mais de mil postos 
de trabalho com carteira 
assinada gerados no ano. 
Agora, entramos no período 
de alta temporada para a 
cidade e a expectativa é que 
os números cresçam ainda 
mais”, destacou o prefeito 
Fernando Cunha.

Da REDAÇÃO

do ano passado, quando o 
saldo foi negativo de -187 
vagas, entre janeiro e no-
vembro de 2020, com queda 
em praticamente todos os 
setores, com exceção da 
Indústria.

“É indiscutível a impor-
tância da retomada eco-
nômica vivida neste ano. 
Olímpia vem de uma cres-

EM NOVEMBRO
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Olímpia tem 2º melhor desempenho 
em geração de empregos no ano 
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Prefeitura prorroga contrato que vai 
definir mudanças no transporte coletivo 

A Prefeitura de Rio Pre-
to, por meio da Secretaria 
de Trânsito, prorrogou por 
dois meses contrato com a 
Fundação para o Incremento 
da Pesquisa e do Aperfei-
çoamento Industrial (Fipai) 
responsável por estudo que 
vai servir de base para mu-
danças no sistema de trans-
porte coletivo da cidade.

Ao custo de R$ 240 mil 
a fundação assinou contrato 
com a Prefeitura em julho 
deste ano, sem licitação. 
Serão seis parcelas de R$ 
40 mil. O principal objeti-
vo é que após o estudo a 
pasta de Trânsito tenha em 
mãos todo o detalhamento 
do sistema de transporte 
público para readequação e 
otimização nas viagens.

“Temos problemas pon-
tuais, por exemplo, oferta de 
demanda nos bairros mais 
populosos onde as pessoas 
utilizam maior quantidade 
de ônibus”, afirma o se-
cretário de Trânsito Amaury 
Hernandes.

Segundo ele, o estudo 

de origem e destino vai 
determinar onde nascem 
as viagens e os principais 
destinos. Amaury adianta 

bus criando novos terminais 
de bairros no Jaguaré e no 
Parque da Liberdade”, diz.

O secretário confirmou 
que a partir de 1 de janeiro 
a tarifa do transporte cole-
tivo vai sofrer reajuste. Os 
valores repassados para as 
empresas vão de R$ 4,22 
para R$ 4,80, a chamada 
tarifa técnica. Para o usuá-
rio o valor será de R$ 3,70 
para pagamento no cartão e 
R$ 4,10 em dinheiro. Estu-
dantes continuam pagando 
R$ 1. A diferença entre o 
que é pago as empresas e 
o preço cobrado do usuário 
é desembolsado pelo mu-
nicípio através de subsídios 
mensais.

“O reajuste está aten-
dendo todos os insumos do 
transporte através de uma 
fórmula de corte. Mudamos 
a maneira de se calcular e 
vamos acompanhar a cada 
três meses para fazer uma 
reavaliação para gente fa-
zer os ajustes que agora 
serão permitidos, já que o 
contrato anterior não tinha 
essa flexibilidade”, afirma 
Amaury.

Raphael FERRARI

algumas informações sobre 
o que já foi apontado pre-
liminarmente pelo estudo.

“Melhorar pontos de ôni-

Divulgação

ELEIÇÕES 2022

Edinho sai de licença e 
Bolçone assume como 
prefeito de Rio Preto

Após ter declarado ao 
Dhoje Interior que “2020 
foi o ano do terror” e que 
acredita que “2022 será o 
ano da esperança” o prefei-
to Edinho Araújo deverá se 
ausentar de suas funções 
de prefeito pelo menos 
por 10 dias. A espécie de 
“férias” do comandante 
do Executivo começa em 
janeiro. O objetivo é recar-
regar as baterias já que logo 
no inicio do próximo ano 
caberá a Edinho definir o 
índice de reajuste do IPTU, 
tema rejeitado pela Câmara 
Municipal e que ainda traz 
dor de cabeça ao prefeito.

O período de descanso 
era regra desde o surgi-

mento da pandemia de 
Covid-19 em março de 
2020. Como o tema exigiu 
dedicação total tanto do 
prefeito como da cúpula de 
seu governo, Edinho aca-
bou não se dando ao luxo 
de descansar mesmo que 
por breves períodos.

Na ausência de Edinho 
o prefeito será o vice Or-
lando Bolçone (DEM). No 
final do segundo mandato, 
em 2008, Edinho apoiou 
Bolçone para sua sucessão, 
mas acabou assistindo Val-
domiro Lopes (PSB) eleito. 
Agora, mesmo que por 
curto período de tempo, 
Bolçone que disputou a 
cadeira de prefeito por três 
vezes chefiará a cidade na 
ausência do eleito.

Raphael FERRARI

EXECUTIVO

GOVERNADOR

ÔNIBUS

Orlando Morando é cotado para vice de Rodrigo Garcia

O prefeito de São Bernardo 
do Campo, Orlando Morando, 
vem sendo cotado como o 
vice ideal para a candidatura 
de Rodrigo Garcia a governa-
dor de São Paulo pelo PSDB, 
no processo de sucessão 
de João Doria, que deixará 
o governo paulista em abril 
para disputar a Presidência da 
República, após ter vencido as 
prévias tucanas em novembro.

A articulação para a esco-
lha de Morando como o vice 
de Garcia tem aval da cúpula 
do PSDB estadual. O principal 
movimento nesse sentido está 
sendo feito pelos líderes do 
União Brasil, partido que será 
criado a partir da fusão do 
DEM com o PSL para tornar-se 
o maior do País. Ocorre que o 
vice-presidente nacional do 

novo partido, Antonio Rueda, 
acaba de convidar o prefei-
to de São Bernardo, que é 
uma das principais lideranças 
nacionais do PSDB, para in-
gressar na legenda, liderada 
por ACM Neto e Luciano Bivar, 
e, assim, poder ser o vice de 

-governador de São Paulo quer 
evitar. Com o apoio do União 
Brasil, porém, Morando passa-
ria a ampliar as bases de apoio 
a Rodrigo. O prefeito de São 
Bernardo se mostra disposto 
a seguir com essa articulação, 
que é bem vista por Rodrigo e 
por Doria.

O principal motivo para a 
atração de Morando para vice 
de Garcia é que o prefeito de 
São Bernardo lidera a maior 
cidade administrada hoje pelo 
PSDB e já derrotou o PT duas 
vezes recentemente e de forma 
categórica. Na última eleição 
para prefeito, em 2020, ele 
venceu Luiz Marinho, presiden-
te estadual do PT e tido como 
sucessor de Lula no ABC, com 
70% dos votos e ainda no pri-
meiro turno. “Acabamos com 
a hegemonia do PT no ABC, 
que agora é azul e não mais 
vermelho do lulopetismo”, diz.

Da REDAÇÃO

Garcia com o apoio do União 
Brasil.

É que como filiado ao 
PSDB, Orlando Morando es-
barraria no óbice de ter uma 
chapa pura tucana em torno 
de Garcia, o que o comando 
da campanha do atual vice-

D
ivulgação

FEDERAL

Prefeito de São Bernardo do Campo, Orlando Morando (PSDB)
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Garcia sanciona lei que amplia atendimento 
às mulheres vítimas de agressão e estupro
O governador em exercício 

Rodrigo Garcia (PSDB) pro-
mulgou na última quinta-feira, 
23, projeto de lei aprovado na 
Assembleia Legislativa do Es-
tado que determina prioridade 
no atendimento e emissão de 
laudos pelo Instituo Médico 
Legal (IML), em todo o Esta-
do, para mulheres vítimas de 
violência doméstica e familiar, 
além daquelas que sofreram 
estupro.

De autoria da deputada 
estadual Analice Fernandes 
(PSDB) a lei tem como objeti-
vo dar celeridade na constata-
ção de agressões físicas para 
que seja comprovado o abuso 
através de exames periciais.

Segundo a lei o laudo téc-
nico deve ser emitido em no 
máximo 48 horas da realiza-
ção dos exames e perícias, e 
deve ser disponibilizado tanto 
para as vítimas, como para 
as autoridades que estejam 
atuando no caso.

“Nossa intenção é que 
com a Lei, as vítimas possam 
ser atendidas com maior 
celeridade diminuindo assim 
o sofrimento pelo qual são 
submetidas. As autoridades 
também terão em mãos mais 
rapidamente informações 
para a apuração dos casos”, 
explica a deputada Analice 
autora do projeto.

Infelizmente os índices 
de violência contra a mulher 
têm aumentado, em meio 
a pandemia de Covid-19, 
os atendimentos da Polícia 
Militar a mulheres vítimas de 
violência aumentaram 44,9% 
no estado de São Paulo.

O relatório divulgado pelo 
Fórum Brasileiro de Seguran-
ça Pública (FBSP) informa 
que o total de socorros pres-
tados passou de 6.775 para 
9.817, na comparação entre 
março de 2019 e março de 
2020.

Com a publicação por par-
te do governador em exercício 
a lei passa a vigorar imedia-
tamente.

Raphael FERRARI 
redacao@dhoje.com.br

O prefeito de São Bernardo 
do Campo, Orlando Morando, 
vem sendo cotado como o 
vice ideal para a candidatura 
de Rodrigo Garcia a governa-
dor de São Paulo pelo PSDB, 
no processo de sucessão 
de João Doria, que deixará 
o governo paulista em abril 
para disputar a Presidência da 
República, após ter vencido as 
prévias tucanas em novembro.

A articulação para a esco-
lha de Morando como o vice 

-governador de São Paulo quer 
evitar. Com o apoio do União 
Brasil, porém, Morando passa-
ria a ampliar as bases de apoio 
a Rodrigo. O prefeito de São 
Bernardo se mostra disposto 
a seguir com essa articulação, 
que é bem vista por Rodrigo e 
por Doria.

O principal motivo para a 
atração de Morando para vice 
de Garcia é que o prefeito de 
São Bernardo lidera a maior 
cidade administrada hoje pelo 
PSDB e já derrotou o PT duas 
vezes recentemente e de forma 
categórica. Na última eleição 
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Secretária do Ministério 
contraria governo e diz que 

vacina para crianças é segura 

Uma nota técnica assinada 
pela secretária extraordinária 
de enfrentamento à Covid-19, 
Rosana Leite de Melo, e envia-
da ao Supremo Tribunal Federal 
(STF), afirma que a vacina 
contra Covid para crianças de 
5 a 11 anos é segura.

A posição da secretária 
subordinada ao ministro da 
Saúde, Marcelo Queiroga, vai 
na contramão dos questio-
namentos do presidente Jair 
Bolsonaro (PL), que diz haver 
“desconfiança” e uma “inter-
rogação enorme”em relação a 
supostos efeitos colaterais da 
aplicação de vacinas contra a 
Covid em crianças.

“Antes de recomendar a 
vacinação [contra a] Covid-19 
para crianças, os cientistas 
realizaram testes clínicos com 
milhares de crianças e ne-
nhuma preocupação séria de 
segurança foi identificada”, diz 
Melo na nota técnica.

A secretária diz ainda que 
a análise técnica da Agência 
Nacional de Vigilância Sanitá-
ria (Anvisa) é feita de “forma 
rigorosa e com toda a cautela 

necessária”.
“As vacinas [contra a] Co-

vid-19 estão sendo monitora-
das quanto à segurança com 
o programa de monitoramento 
de segurança mais abrangente 
e intenso da história do Brasil”, 
diz o documento.

Entenda o caso - A 
nota técnica busca subsidiar a 
posição da Advocacia-Geral da 
União (AGU) em ação movida 
pelo PT no STF, que cobra um 
cronograma de imunização de 
crianças contra a Covid-19. O 
ministro Ricardo Lewandowski 
determinou que o cronograma 
deva ser definido até 5 de ja-
neiro de 2022.

O magistrado também pediu 
que o governo explique a deci-
são de recomendar a vacinação 
de crianças apenas com pres-
crição médica.

A ideia vem sendo defendi-
da por Marcelo Queiroga, que 
disse na quinta-feira (23) que 
o Ministério da Saúde recomen-
dará que as crianças de 5 a 11 
anos sejam vacinadas desde 
que haja prescrição médica e 
assinatura de termo de consen-
timento pelos pais.

Raphael FERRARI
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PRF encerra operação de Natal 
sem mortes na BR-153 de Rio Preto

A PRF (Polícia Rodoviária 
Federal) de Rio Preto encer-
rou neste domingo (26) as 
ações intensivas voltadas à 
segurança viária em razão das 
festividades do Natal. Desde 
quinta-feira (23) 153 veículos 
foram fiscalizados.

Durante ao  feriado , a PRF 
registrou três acidentes na BR 
153, resultando em 6 pes-
soas feridas, sem nenhuma 
morte. No mesmo período de 
2020, houve cinco acidentes 
na BR 153, que resultaram 
em 11 feridos e uma morte. 
“Nossa intensa fiscalização 
reduziu a violência no trânsito 
em relação a 2020”, disse o 
inspetor Flávio Catarucci.

O planejamento operacio-
nal envolveu também ações 
educativas. Na véspera de 
Natal a PRF esteve no termi-
nal rodoviário de Rio Preto, 
orientando os passageiros de 
ônibus sobre o uso do cinto de 
segurança. Ao todo 242 pes-
soas receberam orientações 
da PRF neste dia.

A embriaguez ao volante 
também foi alvo de intensiva 
fiscalização, 112 motoristas 

foram submetidos ao teste 
do etilômetro, o popular bafô-
metro. Deste total, três foram 
autuados por estarem dirigindo 
sob influência de álcool.

Na noite de sábado (25), 
um homem foi preso por ter 
sido flagrado dirigindo embria-
gado. O teste do bafômetro 
apontou uma concentração 
de 0,95 miligramas de álcool 
por litro de ar, quase três vezes 
maior do que o limite para que 
a embriaguez configure crime. 
Ele foi conduzido à central de 
flagrantes, onde responderá 
por embriaguez ao volante.

O uso do cinto de seguran-
ça reduz em 70% os riscos de 
lesões em acidentes. Neste 
feriado, 22 motoristas foram 
autuados por não usarem o 
cinto de segurança.

Uma das infrações mais 
perigosas é a ultrapassagem 
proibida, pois gera o risco de 
colisões frontais, responsáveis 
pela alta letalidade no trânsito. 
Neste Natal, 17 motoristas 
foram flagrados ultrapassando 
em local proibido pela sinali-
zação.

As ações da PRF seguem 
ao longo da semana, intensifi-
cando com a aproximação do 
feriado de final de ano.

Andressa ZAFALON   
redacao@dhoje.com.br
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MOTORISTAS

Em apenas dois dias, po-
liciais rodoviários federais 
realizaram, em todo o país, 
mais de 15 mil testes de 
bafômetro para inibir e iden-
tificar motoristas que tenham 
consumido bebidas alcoólicas 
antes de dirigir.

A aplicação dos chamados 
testes de etilômetro faz parte 
da Operação Natal, deflagra-
da para inibir infrações de 
trânsito e garantir a fluidez 
e a segurança viária durante 
o feriado. Segundo o órgão, 
mais de quatro mil agentes 
foram mobilizados para refor-
çar o policiamento rodoviário 
ostensivo.

Maior incidência 
-  O reforço da fiscalização 
está concentrado principal-
mente próximo aos pontos das 
rodovias federais com maior 
incidência de acidentes graves 
de trânsito e ocorrências cri-
minosas. Além dos agentes de 
prontidão nas rodovias, o fluxo 
de veículos também é monito-
rado, em tempo real, por meio 
de câmeras, pelas Centrais de 
Comando e Controle.

A ação busca desencora-
jar ultrapassagens indevidas, 
embriaguez ao volante, não 
utilização do cinto de seguran-
ça, falta de uso do capacete, 
excesso de velocidade, utili-
zação do telefone celular ao 
volante e outras infrações que 
potencializam os riscos de aci-
dente em um período do ano 
em que aumenta o número de 
veículos nas estradas do país.

A Polícia Rodoviária Fede-
ral (PRF) orienta quem vai pe-
gar a estrada a estar atento às 
boas condutas, como revisar o 
veículo, com especial atenção 
para o funcionamento dos 
equipamentos obrigatórios. E, 
em caso de acidentes ou in-
cidentes, ligar para o telefone 
de emergência 191.

Polícia aplica 
mais de 15 

mil testes do 
bafômetro
no Natal

Agência BRASIL
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Mulher sofre ameaça após receber auxílio reclusão do ex-companheiro

Uma mulher de 37 anos 
acionou a Polícia Militar (PM) 
na noite deste domingo (26), 
após ser ameaçada pelo ex 
companheiro, de 33 anos.

Segundo o Boletim de 
Ocorrências (BO), a vítima 
conviveu durante 12 anos 
com o autor e tem dois filhos 
com ele, no entanto, após 

a separação, vem sofrendo 
ameaças através de ligações 
telefônicas.

Ainda segundo o BO, o au-
tor esteve preso durante parte 
do tempo em que se relacio-
nou com a vítima e a mesma 
recebeu auxílio reclusão neste 
período, porém, por causa da 
separação, a sogra e o ex estão 
ameaçando a vítima para que 
ela restitua o dinheiro recebido 

enquanto o homem esteve 
preso.

No depoimento, a mulher 
afirma que o ex-companheiro 
é agressivo e que, por diversas 
vezes a agrediu fisicamente, 
mas que nunca registrou BO 
contra ele, sendo esta a pri-
meira vez.

O caso foi encaminhado à 
Delegacia de Defesa da Mulher 
de Rio Preto.

Andressa ZAFALON  Arquivo DHOJE

Dupla é vítima de 
tentativa de homicídio 

no Solo Sagrado

O fato aconteceu na noite 
deste domingo (26), por volta 
das 22h, no bairro Solo Sagrado, 
em Rio Preto. De acordo com 
as informações, dois homens, 
sendo um de 20 anos e outro 
de 33 – que são primos – esta-
vam na varanda da residência, 
quando um desconhecido entrou 
de capacete, sem dizer nada 
disparou vários tiros em direção 
aos dois e fugiu.

O mais novo, de 20 anos, 
ficou ferido no pescoço e o mais 
velho, de 33 anos, ficou ferido 
na costela, braço direito e perna 
esquerda. Ambos foram leva-
dos pelo Samu até o Hospital 
de Base e, segundo o Boletim 
de Ocorrência (BO), a situação 
deles é estável e permanecem 
internados.

A mãe do homem mais novo 
chegou na casa depois que o 

filho já havia sido socorrido. Bas-
tante assustada, a aposentada 
de 69 anos disse à polícia que 
não sabia da existência da arma 
e nem o que teria acontecido no 
local. Segundo o BO, os policiais 
teriam apurado que a casa é 
frequentada por muitas pessoas.

Durante a ocorrência, os 
policiais revistaram a casa e 
encontraram, dentro do lixo do 
banheiro, um revólver calibre 
22, com numeração raspada, 
niquelado, com sete cartuchos 
intactos e, do mesmo revólver 
havia um coldre de cor preta.

A equipe da Polícia Técnica 
esteve no local para realizar 
perícia. O delegado de plan-
tão determinou a apreensão 
dos objetos detidos (armas e 
cartuchos) e, com base nos 
fatos apresentados, decidiu 
que os fatos sejam apurados 
com a abertura de um inquérito 
policial.

Andressa ZAFALON  

Arquivo DHOJE

Região de Rio Preto reduz casos e 
vítimas de homicídios em novembro

A região de Rio Preto ter-
minou o mês de novembro 
com diminuição nos casos e 
vítimas de homicídios dolosos 
e estabilidade nos indicado-
res de latrocínios, roubos a 
bancos e extorsões mediante 
sequestro.

As ocorrências e vítimas 
de mortes intencionais caí-
ram igualmente de nove para 
sete. As taxas dos últimos 12 
meses (de dezembro de 2020 

a novembro de 2021) ficaram 
em 5,58 casos e 5,65 vítimas 
a cada 100 mil habitantes.

Já os indicadores de la-
trocínios, roubos a banco e 
extorsões permaneceram sem 
nenhum registro. Os índices de 
roubos seguidos de morte e os 
a banco estão zerados pela se-
gunda vez consecutiva, já o de 
extorsão mediante sequestro, 
desde o início da série históri-
ca, criada em 2001.

No mês passado foram 
registrados quatro casos de 

roubos de carga, contra um 
em novembro de 2020. Já 
os indicadores de roubos em 
geral e de veículos subiram de 
74 para 85 e de sete para 16, 
respectivamente.

Nos estupros a alta foi de 
dois casos, com 56 boletins 
de ocorrência desta natureza 
registrados no 11º mês deste 
ano. Já os furtos em geral e 
de veículos subiram 33,5% e 
de 1,9%, com 1.456 e 110 
registros no mês passado.

Produtividade -  O 
trabalho das polícias paulistas 
na região de São José do Rio 
Preto, em novembro de 2021, 
permitiu um aumento de 4,7% 
na quantidade de prisões, se 
comparado a igual período de 
2020. O número passou de 
575 para 602.

No período, também foram 
registrados 141 flagrantes por 
tráfico de entorpecentes e 29 
armas de fogo ilegais foram 
retiradas de circulação.

Fonte: SSP

Da REDAÇÃO
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JOELSON DA SILVA LIMA, natural 
de Bananeiras/SP, faleceu aos 38 anos 
de idade. Era solteiro. Foi sepultado no 
dia 25/12/2021 às 17:00, saindo seu 
féretro do velório São João Batista para o 
cemitério São João Batista.

LUIZA ROVERSI DA SILVA, natural de 

  FALECIMENTOS
São José do Rio Preto/SP, faleceu aos 88 
anos de idade. Era viúva de Dario Theodo-
ro da Silva e deixou seus fi lhos Nilsa Clara, 
Noemia Aparecida e Nelma (falecida). Foi 
sepultada no dia 26/12/2021 às 16:30, 
saindo seu féretro do velório de Ipiguá  
para o cemitério de Ipiguá.
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Miguel e Helena são nomes mais 
registrados em Rio Preto e no Brasil 

A lista de nomes 
mais comuns re-
gistrados no país 
em 2021, divulga-

da pela Associação Nacional 
dos Registradores de Pessoas 
Naturais (Arpen Brasil), mos-
trou que Miguel (com 28.301 
registros), entre os homens, 
e Helena (com 21.890 re-
gistros), entre as mulheres, 
foram os mais escolhidos.

Em Rio Preto esse ranking 
se mantém, sendo que os 
cartórios registraram 86 no-
mes Helena e 80 nomes de 
Miguel este ano. O ranking 
geral mostra a preferência 
por nomes simples e curtos 
em uma tendência observada 
pelos Cartórios de Registro 
Civil da cidade, responsáveis 
por registrar os nascimentos 
dos mais de 5 mil bebês neste 
ano.

Este é o segundo ano 
consecutivo que tais nomes 
lideram o ranking. No entanto, 
a Arpen destaca que um novo 
rol de preferidos começou a 
se destacar entre os registros. 
É o caso de Gael, que até 

2019 não estava na lista dos 
50 nomes mais escolhidos e, 
em 2020, passou a ocupar a 
10ª posição da lista. Em 2021, 
Gael já é o terceiro nome mais 
escolhido entre os meninos.

Outro exemplo que come-
çou a se destacar na lista foi 
Theo, que estava na 36ª po-
sição em 2019, em sexto no 
ano seguinte e agora está na 
sétima colocação. De acordo 
com a Arpen, novas tendências 
como Noah, Ravi, Isaac e An-
thony começaram a aparecer 
na lista dos 50 mais comuns 
entre os meninos.

Entre as mulheres, a asso-
ciação observou o aparecimen-
to de nomes curtos e bíblicos 
na lista dos 50 mais comuns, 
com Eloa e Liz, pela primeira 
vez, ranqueados entre os no-
mes mais buscados.

Depois de Helena, o primei-
ro nome feminino do ranking é 
Alice, seguido de Laura, Valen-
tina e Heloísa. Sophia, Maite 
e Antonella despontam como 
novidades do rankeamento.

Ao todo, foram 7.658 Car-
tórios de Registro Civil brasi-
leiros, presentes nas 5.570 
cidades do país, responsáveis 
por registrar os nascimentos 

Andressa ZAFALON   
redacao@dhoje.com.br
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dos quase 2,5 milhões de re-
cém-nascidos neste ano.

O DHoje conversou com 
três mamães que escolheram 
os nomes de Helena e Miguel 
para colocarem em sesus fi-
lhos que nasceram em 2021.

A Taís Cristina dos Santos, 
25 anos, é mamãe da He-
lena Santos que nasceu no 
dia 20 de julho e completou 
cinco meses recentemente. 
“Sempre gostei desse nome 
(Helena). É um nome simples, 
forte, bonito e que tem origem 
grega, que significa luz. E ela é 
nossa luz, nosso raio de sol”, 
comenta Taís.

Mais novinha, nascida no 
último dia 25 de novembro, a 
Hellena Silva completará um 
mês no dia de Natal e recebeu 
esse nome da mamãe Carliane 
Silva, como uma homenagem 
para a bisavó. “Minha avó se 
chamava Hellena e eu quis 
fazer uma homenagem a ela. 
A Hellena é a caçulinha da 
família, pois tenho outros 
três filhos: o Jonathan de 18 
anos; Luis Fernando de 13 e 
o Willian tem dois aninhos. 
Para finalizar, veio a Hellena, 

nossa bonequinha”, ressalta 
Carliane.

A Luciana Gonçalves Filié 
é mamãe do Miguel, que tem 
10 meses e nasceu no dia 9 
de fevereiro de 2021. O Miguel 
é fruto de orações por parte da 
irmã Emanuele, que há três 
anos pedia um irmão.

“Miguel significa ‘Como o 
Nosso Deus’. Ele foi mesmo 
um presente de Deus. Ele 
nasceu com uma síndrome 
rara chamada ‘Síndrome de 
Goldenhar’. Ele é super in-
teligente, não tem nenhum 
problema mental, mas essa 
síndrome afeta a estética. É 
uma má formação craniofacil e 
ele nasceu com a fenda palati-

na, que são os lábios abertos, 
mas já fechamos em outubro 
e em fevereiro de 2022 ele vai 
fechar o céu da boca”, conta a 
mamãe Luciana.

O nome Miguel também 
significa ‘Anjo Guerreiro’ e a 
mamãe Luciana afirma: “O 
Miguel é um Anjo Guerreiro 
desde sempre”.

VEJA OS NOMES

10 nomes mais frequen-
tes em Rio Preto

Helena - 86
Miguel - 80
Alice - 65
Davi - 62
Heitor - 59

Théo - 52
Laura - 51
Gael - 50
Noah - 47
Benício - 47

10 nomes femininos 
mais frequentes em Rio 
Preto

Helena - 86
Alice - 65
Laura - 51
Valentina - 42
Heloísa - 42
Manuela - 40
Antonella - 39
Maria Clara - 36
Maria Julia - 35
Ísis - 34

10 nomes masculinos 
mais frequentes em Rio 
Preto

Miguel - 80
Davi - 62
Heitor - 59
Théo - 52
Gael - 50
Noah - 47
Benício - 47
Pedro - 47
Gabriel - 46
Arthur - 46

Sempre gostei desse nome (Helena). É 
um nome simples, forte, bonito e que tem 

origem grega, que significa luz. E ela é 
nossa luz, nosso raio de sol

“

”

Fotos: Arquivo PESSOAL

Hellena Silva, 
um mês

Miguel Filié, 
10 meses

Helena Santos, 
cinco meses
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Rio Preto aplica mais de 894 mil doses da vacina

Depois de um 2020 
marcado por incer-
tezas em relação à 

pandemia, o ano de 2021 
teve início com a campa-
nha de imunização contra a 
Covid-19. A vacinação movi-
mentou os postos de saúde 
durante todo o ano e permitiu 
uma queda de casos da do-
ença no segundo semestre, 
além de consequentemente, 
mais flexibilização nas ativi-
dades comerciais.

A primeira vacina aplica-
da em Rio Preto ocorreu no 
Hospital de Base no dia 19 
de janeiro. Na ocasião, a en-
fermeira Priscila Batista, 34 
anos, que atuou na linha de 

frente da pandemia, recebeu 
a primeira dose. “Fiquei feliz 
por ter sido escolhida pelo 
Hospital. A gente que atua na 
linha de frente convive com 
paciente e acaba comparti-
lhando da dor deles”, afirmou.

Já a vacinação para a 
população começou no dia 8 
de fevereiro, contemplando 
incialmente idosos com mais 
de 90 anos. Ao longo de toda 
a campanha, a imunização foi 
feita em ordem decrescente 
de idade, que só chegou ao 
último público (12 a 17 anos) 
até então no fim de agosto. 
Alguns grupos foram contem-
plados antes pela vacinação, 
pelo grau de risco de contrair 
a doença como professores, 
pessoas com deficiência e 

comorbidades e motoristas do 
transporte público.

Além das unidades de saú-
de, a vacinação em Rio Preto 
contou com o drive-thru no 
Recinto de Exposições e uma 
equipe no Complexo Swift. 
Em 17 de junho, a cidade 
atingiu o seu maior número 
de vacinações em um único 
dia: 12.323.

No início, apenas a Co-
ronaVac era utilizada em Rio 
Preto. A vacina, inclusive, 
contou com a participação 
da Famerp em seus estudos 

em 2020. Depois, o municí-
pio passou a receber Astra-
Zeneca, Pfizer e a Janssen. 
Com isso, uma parcela da 
população começou a querer 
escolher com qual marca seria 
imunizada.

A Secretaria de Saúde 
decidiu adotar o termo de 
recusa, no qual a pessoa que 
assinasse iria para o fim da fila 
da vacinação. Alguns levaram 
a medida na brincadeira e 
preencheram os documentos 
de forma errônea, colocando 
raças de cachorro. Ao todo, fo-

Vinicius LIMA

ram mais de 100 assinaturas 
do termo de recusa.

Se no início da campanha 
a pessoa deveria tomar duas 
doses para completar o es-
quema vacinal (ou uma no 
caso da Janssen), agora as 
pessoas devem tomar mais 
uma dose de reforço. Segundo 
os dados do Vacinômetro do 
dia 27/12, Rio Preto já aplicou 
894.734 doses na vacina 
neste ano, sendo 401.689 
primeiras doses (89% de 
cobertura), 376.593 segun-
das doses e 104.150 doses 

únicas.
O desafio da Saúde com 

relação a vacinação é concluir 
o esquema vacinal, já que a 
cidade registra um número 
alto de faltosos de 2ª e 3ª 
dose. Até o dia 24/12, a 
Saúde contabiliza 22.637 fal-
tosos da segunda aplicação 
e 78.048 da terceira, tota-
lizando 100.685 ausentes. 
No caso da 2ª dose, a faixa 
etária com mais pessoas que 
não retornaram para concluir 
o esquema vacinal é dos 20 
aos 29 anos, com 6.569. Já 
na dose reforço, a faixa dos 
30 aos 39 anos concentra 
o maior número de faltosos 
com 20.461.

A gente que atua 
na linha de frente 

convive com 
paciente e acaba 

compartilhando da 
dor deles

“

”
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MMA

Lutadora Tabatha Ricci visita projeto 
Maquininha do Futuro nesta terça-feira

A lutadora de MMA 
Tabatha “Baby 
Shark” Ricci vai 
participar de um 

treinamento com os lutadores 
do projeto Maquininha do 
Futuro de São José do Rio 
Preto nesta terça-feira (28). 
O Maquininha conta com 20 
atletas profissionais que já 
participam de eventos inter-
nacionais.

“Eu comecei a treinar com 
seis anos de idade por causa 
do meu pai que me colocou 
no judô, ele é faixa preta há 
muitos anos, e depois entrei 
no muay thai quando comecei 
a me destacar mais. Entrei 
também no jiu jitsu porque 
queria lutar MMA e nunca 
mais parei”, contou a luta-
dora de 26 anos, nascida em 
Birigui e que atualmente mora 

em Ventura na Califórnia.
Tabatha conquistou sua 

primeira vitória no UFC neste 
ano em Las Vegas, quando 
superou sua compatriota 
Maria Oliveira na decisão dos 
jurados em uma disputa pela 
divisão dos pesos palhas. 
“Quero me esforçar para 
chegar ao cinturão, mas o 
maior objetivo é inspirar as 
pessoas, mostrar que tudo é 
possível não importa de onde 
você veio”, comentou.

Vinicius LIMA   
redacao@dhoje.com.br

Entrei também no 
jiu jitsu porque 

queria lutar MMA e 
nunca mais parei

“

”

Lutadora Tabatha 
Ricci visita projeto 
Maquininha do Futuro 
nesta terça-feira
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DESTAQUE

Tite aparece em 
ranking de melhores 
técnicos do mundo

O comandante da sele-
ção do Brasil, Tite, é 
o único brasileiro no 

ranking de melhores técnicos 
de futebol do mundo elaborado 
pela revista especializada Four 
Four Two. Ele está na 35ª po-
sição da relação.

Segundo a publicação in-
glesa, “o técnico do Brasil 
completou 60 anos este ano, 
lançou uma geração de estre-
las da seleção e chegou à final 

da Copa América - seu time 
estará entre os favoritos para 
a Copa do Mundo no ano que 
vem e ele ainda é um técnico 
de seleção astuto, capaz de 
encontrar harmonia entre as 
estrelas do samba do Brasil”.

O primeiro colocado no 
ranking é o espanhol Pep 
Guardiola, que comanda o 
Manchester City (Inglaterra), 
sendo seguido pelos alemães 
Jürgen Klopp, do Liverpool 
(Inglaterra), e Thomas Tuchel, 
do Chelsea (Inglaterra).

Agência BRASIL

RETROSPECTIVA

O Mirassol viveu em 
2021 o melhor ano 
de sua história. A 

equipe da região conquistou 
pela primeira vez um campe-
onato nacional (Série D do 
Brasileirão) e fez a sua melhor 
campanha no Paulistão, termi-
nando na 3ª posição, na frente 
de clubes como Corinthians, 
Santos e Red Bull Bragantino.

Por conta da paralisação 
forçada pela pandemia, as 
competições da temporada 
2020 acabaram se estenden-
do para 2021. Logo no início 
do ano, no dia 9 de janeiro, 
o Leão já celebrou o acesso 
para a Série C do Campeona-
to Paulista. Com um jogador 
a menos, o Leão bateu a 
Aparecidense de virada por 
3 a 2 nas quartas de final da 
Série D.

Depois disso, o Mirassol 
eliminou o Altos do Piauí se se 
consagrou campeão da quarta 
divisão batendo o Floresta por 
um a zero no Maião no dia 6 
de fevereiro.

No Paulistão, o Mirassol 

se reforçou e iniciou o cam-
peonato com a difícil missão 
de superar a campanha de 
2020, quando foi semifinalista 
depois de eliminar o São Paulo 
no Morumbi. Na primeira fase, 
a equipe conseguiu atingir o 

o Guarani. Na semifinal, mais 
uma vez encarou o São Paulo, 
mas dessa vez o Tricolor levou 
a melhor vencendo por 4 a 0. 
Nesse meio tempo, o Leão 
participou pela primeira vez 
da Copa do Brasil, mas foi 
eliminado no primeiro jogo ao 
perder por 3 a 2 para o Red 
Bull Bragantino.

Com o sucesso no Paulis-
tão, os jogadores do Miras-
sol despertaram atenção de 
grandes clubes e foram ne-
gociados. Com isso, a equipe 
perdeu todo o time base na 
véspera da disputa da Série 
C. Com isso, o time da região 
teve uma campanha oscilante 
com seis vitórias, um empate 
e 11 derrotas, escapando do 
rebaixamento na reta final do 
campeonato.

Sem competições para 
disputar no último trimestre, 
o Mirassol emprestou o téc-
nico Eduardo Baptista para o 
Remo e viu a equipe Sub-20 
se consagrar vice-campeão do 
Paulista. O Mirassol agora se 
preparar para a Copinha e para 
o Paulistão 2022.

Vinicius LIMA 

objetivo e ficou na liderança 
do grupo que tinha Guarani, 
Santos e São Caetano.

Nas quartas de final, o 
goleiro Muralha garantiu a 
classificação nos pênaltis 
depois de um empate contra 

Marcos FREITAS

Mirassol vive ano histórico com título e acesso

LUTO
Morre Dorval, um dos 

maiores ídolos da 
história do Santos

Um dos grandes ídolos 
do Santos Futebol Clu-
be, o ex-jogador Dorval 

morreu neste domingo (26). Aos 
86 anos de idade, ele estava 
internado na Casa de Saúde de 
Santos (SP) com quadro clínico 
delicado, com muita tosse.

Segundo nota publicada no 
site do clube santista, a infor-
mação da morte foi confirmada 
pela sobrinha do ex-jogador que 
o acompanhava. O velório foi 
realizado no Salão de Mármore, 
na Vila Belmiro, no domingo 
(26). O clube decretou sete 
dias de luto.

Nascido em Porto Alegre, em 
26 de fevereiro de 1935, Dorval 
Rodrigues chegou ao Santos 
em 1957 e foi considerado, 
pela crítica esportiva o melhor 
ponta-direita da história do 
Clube. Nos anos 1960 formou 

o Ataque dos Sonhos, ao lado 
Mengálvio, Coutinho, Pelé e 
Pepe.

Entre suas conquistas, es-
tão o bicampeonato da Liber-
tadores e o bi mundial de 62 
e 63, os brasileiros de 61, 62, 
63, 64 e 65, e os paulistas 
de 58, 60, 61, 62, 64 e 65. 
Fez 612 jogos com a camisa 
do Santos, a quinta maior 
participação entre todos os 
jogadores, e marcou 194 gols, 
sendo o sexto maior artilheiro 
da história do Peixe.

O presidente do Santos, 
Andres Rueda, lamentou a per-
da do ídolo. “Dorval é um dos 
jogadores inesquecíveis, que 
ajudou a construir essa linda 
história do Santos. Merece 
todas as reverências por sua 
trajetória. O Santos perdeu um 
de seus maiores ídolos hoje”, 
afirmou, em nota publicada no 
site do clube.

Agência BRASIL

FUTEBOL INGLÊS
Boxing Day: Premier League 
tem rodada repleta de gols

Enquanto o resto do 
mundo para no final 
do ano para acompa-

nhar as festas, o futebol na 
Inglaterra, como de costume, 
seguiu. A tradicional rodada 
do Boxing Day, em alusão ao 
feriado mais que centenário 
na Comunidade das Nações 
Britânicas que coincide com 
a (não-oficialmente reco-
nhecida) primeira partida de 
futebol da história, agitou a 
Premier League neste do-
mingo (26).

O líder do campeonato e 
atual campeão Manchester 
City fez um duelo de grandes 
emoções diante do Leicester 
City. A equipe de Pep Guar-
diola abriu 4 a 0 em apenas 
25 minutos de jogo, mas 
viu o adversário voltar do 
intervalo disposto a dificultar 
as coisas, diminuindo a des-
vantagem para 4 a 3 nos 20 
primeiros minutos da segun-
da etapa. No entanto, o City 
conseguiu respirar com mais 
dois gols e venceu por 6 a 3, 
com destaque para Sterling, 
que marcou duas vezes. O 
time de Manchester segue na 

ponta, agora com 47 pontos 
em 19 partidas disputadas.

Em segundo, empatados 
com 41, vêm Liverpool e 
Chelsea. O atual campeão 
europeu derrotou o Aston 
Villa, fora de casa, por 3 a 
1, com dois gols do brasi-
leiro naturalizado italiano 
Jorginho.

Em quarto, o Arsenal não 
tomou conhecimento do No-
rwich City e goleou fora de 
casa por 5 a 0. O destaque 
foi Bukayo Saka, autor de 
dois gols.

O Tottenham também não 
teve dificuldades para vencer 
o Crystal Palace por 3 a 0, 
com um gol do brasileiro 
Lucas Moura.

Em outro duelo já finali-
zado, o Southampton bateu 
o West Ham, fora de casa, 
por 3 a 2.

Agência BRASIL

Boxing Day: Premier League 
tem rodada repleta de gols

Peter POWELL
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A Federação de Karate Paulista, com sede a Rua Delegado 
Pinto de Toledo, 2448, Parque Industrial, na cidade de São 
José do Rio Preto/SP, através de seu presidente o Sr. Ro-
berto Luís Fuscaldo, convoca os fi liados para a Assembleia 
Geral Ordinária:
- Fica convocado todos os fi liados com direito a voto.
- A Assembleia será realizada no dia 22 de Janeiro de 2022, 
na cidade de Ibirá, no Balneário Evaristo Mendes de Seixas, 
sito a Avenida Hugo Beolchi Júnior, nº 822, Termas de Ibirá 
(Portaria Principal), com início em primeira convocação ás 
9:00 horas e em segunda convocação ás 09:30 horas com 
qualquer número de fi liados presentes.
- Prestação de contas do ano de 2021, Defi nição de Tabela 
de Custas para o ano de 2022, Defi nições das Diretrizes, 
Elaboração do Calendário para 2022, Assuntos Gerais.

Obs.: Em caso de restrição do Governo Estadual ou Munici-
pal em relação a realização da Assembleia presencial, a re-
ferida Assembleia será realizada de forma Virtual no mesmo 
dia e horário marcado.

Contamos com sua presença.

Roberto Luís Fuscaldo
Presidente Federação de Karate Paulista

Rodobens Veículos Comerciais Cirasa S.A.
CNPJ Nº 59.970.624/0001-84 - NIRE 35.300.066.529

Extrato da Ata da Assembleia Geral Extraordinária
Data: 24.11.2021. Horário: 09 horas. Local: Avenida Mario Andreazza, 867, Parte B, Jardim São Marcos, CEP 
15081-490, São José do Rio Preto-SP. Presença: reuniram-se os acionistas representando mais de 2/3 do capital 
social, conforme editais de convocação. Mesa: Waldemar Verdi Junior – Presidente; Marcio Anisio Haddad – 
Secretário. Deliberações: a distribuição de dividendos no valor de R$20.000.000,00, utilizando-se parte do 
saldo da conta de retenção de lucros do exercício de 2020, cujo pagamento ocorrerá até 31/12/2021, em 
moeda corrente nacional, correspondendo à proporção de ações que cada acionista possui na Companhia. 
Consignar que não haverá atualização monetária ou incidência de juros entre a presente data e a data do 
efetivo pagamento. Registro JUCESP nº 587.201/21-6, em sessão de 10.12.2021.

OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS DO 
DISTRITO DE ENGº SCHMIDT, SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP

Renata Comunale Aleixo
Oficial

Rua São Sebastião, nº 526, Engº Schmidt, São José do Rio Preto-SP
Telefone: (17) 3808-1088 - Email: cartorioes@hotmail.com

__________________________________________________________________________________
EDITAL DE PROCLAMAS

Renata Comunale Aleixo, Oficial do Registro Civil das Pessoas Naturais do Distrito de Engenheiro 
Schmidt, Município e Comarca de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, República Federativa do Brasil. Faz 
saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos de habilitação exigidos pelo artigo 1525 do Código 
Civil.

MATEUS EDUARDO DE MATOS e VALÉRIA DE SOUSA ALVES. Ele, brasileiro, natural de São 
José do Rio Preto, Estado de São Paulo, nascido aos vinte e sete (27) de novembro de um mil novecentos e noventa 
e oito (1998), com vinte  e três (23) anos de idade, estoquista, solteiro, filho de JOSÉ EDUARDO DE MATOS e de 
dona MARCIA DIAS DA SILVA. Ela, brasileira, natural de Tauá, Estado do Ceará, nascida aos  vinte e seis (26) de 
maio de um mil novecentos e noventa e nove (1999), com vinte  e dois (22) anos de idade, copeira, solteira, filha de 
RAIMUNDO ALVES PERREIRA e de dona RAIMUNDA CLEIDE SOUSA DA SILVA.

Pelo que lavro e publico o presente, para que se alguém souber de algum impedimento, oponha-o nos termos 
da lei e para fins de direito

São José do Rio Preto - SP, vinte e sete (27) de dezembro de dois mil e vinte e um (2021).
Renata Comunale Aleixo
Oficial

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

RIO PRETO
Rua Tiradentes nº 3355, Centro. 

Tel: (17) 3214-5330

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

ÉVERTON MARINO e GEOVANA FRANÇA MARIANI. Ele, 
de nacionalidade brasileira, empresário, solteiro, nascido em 
Tupã, SP, no dia 17 de dezembro de 1981, fi lho de VAN-
DERLEY MARINO e de CLEUSA DOMINGUES MARINO. 
Ela, de nacionalidade brasileira, pedagoga, solteira, nascida 
em São José do Rio Preto, SP, no dia 14 de julho de 1995, 
fi lha de ALFREDO MARIANI NETO e de GERSONNY RO-
DRIGUES FRANÇA MARIANI. 

ARYAN GONÇALVES DE SOUSA e LUARA GIOVANNA 
FERREIRA PRESTES. Ele, de nacionalidade brasileira, 
soldador, solteiro, nascido em São José do Rio Preto, SP, no 
dia 12 de janeiro de 2000, fi lho de JOSÉ ALMEIDA DE SOU-
SA e de MARCIA DE FÁTIMA GONÇALVES DE SOUSA. 
Ela, de nacionalidade brasileira, soldadora, solteira, nascida 
em São José do Rio Preto, SP, no dia 21 de fevereiro de 
2001, fi lha de AMAURY CESAR PRESTES e de JOCILEIA 
DE CASSIA FERREIRA. 

JOSÉ HENRIQUE MICAEL DE LIMA MENDONÇA e IARA 
CAROLINE DE LIMA SOARES. Ele, de nacionalidade 
brasileira, encarregado de manutenção, solteiro, nascido 
em São José do Rio Preto, SP, no dia 19 de maio de 1991, 
fi lho de MOIZES MENDONÇA DOS SANTOS e de ZIPORA 
DE LIMA MENDONÇA. Ela, de nacionalidade brasileira, 
operadora de produção, solteira, nascida em São José do 
Rio Preto, SP, no dia 04 de março de 2001, fi lha de JOSÉ 
APARECIDO SOARES e de SUSI BEZERRA DE LIMA 
SOARES. 

THIAGO MATTOS MALZONE ROVERONI e LELOANA PA-
TRÍCIA CANOSSA. Ele, de nacionalidade brasileira, auxiliar 
administrativo, solteiro, nascido em São José do Rio Preto, 
SP, no dia 06 de fevereiro de 1990, fi lho de APARECIDO 
DONIZETE ROVERONI e de CRISTINA DE ALMEIDA MAT-
TOS MALZONE. Ela, de nacionalidade brasileira, técnica de 
enfermagem, solteira, nascida em São José do Rio Preto, 
SP, no dia 26 de julho de 1976, fi lha de LOIRIVAL CANOSSA 
e de CREUSA APARECIDA RAMOS CANOSSA. 

GABRIEL FREITAS FALCÃO e THACIANA TAGLIAFER-
RO LOPES. Ele, de nacionalidade brasileira, representante, 
divorciado, nascido em Aparecida do Taboado, MS, no dia 21 
de maio de 1990, fi lho de MARIO LUIZ FALCÃO e de MARIA 
DELOURDES FREITAS FALCÃO. Ela, de nacionalidade 
brasileira, profi ssional de educação física, solteira, nascida 
em São José do Rio Preto, SP, no dia 12 de agosto de 1983, 
fi lha de MARCOS ANTONIO FERNANDES LOPES e de 
SILVIA MARIA TAGLIAFERRO LOPES. 

Assim, lavra-se o presente edital de proclamas para que seja 
afi xado neste 1º Registro Civil em lugar de costume e publi-
cado pela imprensa local.  
Se alguém souber de impedimento, oponha-o na forma da 
lei.
São José do Rio Preto, 27 de dezembro de 2021
David Yamaji Valença, Ofi cial.

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

RIO PRETO
Rua Tiradentes nº 3355, Centro. 

Tel: (17)3214-5330

Certifi ca-se que, apresentaram perante o 1º Registro Civil da 
Comarca de São José do Rio Preto, os documentos exigidos 
no artigo 1726 do Código Civil brasileiro, para habilitação da 
Conversão de união estável em casamento:

JOSÉ CHIACCHIO NETO e LARISSA SHIROMA. Ele, de 
nacionalidade brasileira, autônomo, divorciado, nascido em 
São José do Rio Preto, SP, no dia 11 de setembro de 1986, 
residente e domiciliado a Benjamim Constant, Nº 3834, 
VILA IMPERIAL, São José do Rio Preto, SP, fi lho de JOSÉ 
CHIACCHIO FILHO e de ELAINE VIDALLI CHIACCHIO. 
Ela, de nacionalidade brasileira, estudante, solteira, nascida 
em São Paulo, SP, no dia 20 de junho de 1992, residente e 
domiciliada a Benjamim Constant, Nº 3834, VILA IMPERIAL, 
São José do Rio Preto, SP, fi lha de ROBERTO SHEIXO SHI-
ROMA e de VALTINA KASUKO TOKUDA SHIROMA. 

Assim, lavra-se o presente edital de proclamas para que seja 
afi xado neste 1º Registro Civil em lugar de costume e publi-
cado pela imprensa local.  
Se alguém souber de impedimento, oponha-o na forma da 
lei.

São José do Rio Preto, 27 de dezembro de 2021.
David Yamaji Valença, Ofi cial.

EDITAIS DE PROCLAMAS – Silvio Augusto Pellegrini de 
Oliveira, Ofi cial do 3º Cartório de Registro Civil Pessoas Na-
turais de São José Rio Preto, SP, faz saber que pretendem 
casar, apresentando os documentos exigidos pelo art. 1525 
do Cód. Civil, os pretendentes:

1. LEANDRO AUGUSTO KROEHN BATISTA e FABIA-
NA LOPES SILVA, sendo ELE fi lho de ANTONIO AUGUSTO 
PEREIRA BATISTA e de ELISABETE KROEHN e ELA fi lha 
de GONÇALO BITENCOURT SILVA e de MARIA LOPES 
SILVA;

2. SÍLVIO BRUNO NOGUEIRA e ANA PAULA TEIXEI-
RA DA SILVA, sendo ELE fi lho de SÍVIO ROBERTO NO-
GUEIRA e de DEVACIR DELAMURA e ELA fi lha de CLAUDI-
NEI DA SILVA e de VANDERLAINE CRISTINA TEIXEIRA;
; brasileiros, residentes neste 3º subdistrito. Se alguém sou-
ber de algum impedimento, oponha-o em Cartório (R. São 
Paulo, 2200 – Tel: 3202-9090). 27/12/2021.
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Roberto
 Toledo

IRANI STEFANINI está 
no Guarujá, onde passou 
o Natal, e aproveita para 
diazinhos de muito sol cur-
tindo as ondas do mar, para 
arrasar no bronzeado no 
Réveillon.

A EMPRESÁRIA da 
moda, Sueli Sosso, recebeu 
seus fi lhos, Hellen, Harys-
ton e Handerson Sosso, 
genro, Edson Edinho Araú-
jo, nora, Veridiana Mussi 
Cury Sosso e Netos com 
caprichada Ceia de Natal, 
em sua residência.

O MÉDICO DR. Miguel 
Zerati Filho e Valéria Cabre-
ra, mais familiares, estive-
ram na Ceia de Natal, com 
direito a foto, juntinhos da 
matriarca Fifi  Zerati.  

O EMPRESÁRIO e en-
genheiro, Paulo Girardi e 
Aline, reuniram somente a 
família para a Ceia de Natal, 
em sua bonita residência na 
Fazenda Amazônias.

MIRTHES BORGES e Os-
valdo, recepcionaram seus 
pais, e alguns familiares, na 
residência do Condomínio 
Quinta do Golfe, para uma 
caprichada Ceia de Natal.   

O MÉDICO DR. JOÃO e 
Maria Cristina Pinhão Man-
sur celebraram mais um 
aniversário de nascimento 
do Menino Jesus, e o Natal, 
com familiares na cidade de 
Urânia. 

VALE À PENA conhecer o 
lindo espaço Bodega Km 06 
- Empório & Hortifruti, na vi-
cinal de Eng. Schmitt, onde 
você encontra uma varie-
dade de produtos e frutas, 
legumes. No mesmo local, 
um bonito Espaço Café com 
muitas delícias! Além de 
peças de mesa posta, para 
decoração, porcelanas.  No 
comando da elegante em-
presária Elisangela Rocha.  

Detalhes
não tão pequenos...

Bernardino de Campos, 3145
Telefone: 3232-4822

Riopreto Shopping Center 
Telefone: 3227-3211

KiberamarpPreferência estadual
O pres idente do Par t ido 
Progressista (SP) o deputado 
Guilherme Mussi, não esconde 
sua preferência para o governo 
de São Paulo. Embora afirme 
que não está fechado ainda 
o apoio, como presidente do 
partido é caminhar com Rodrigo 
Garcia. Outro partido que deve 
anunciar no começo do ano 
seu apoio ao Rodrigo é o MDB 
paulista. 

Tel. (17) 3233-4888

Sortudos 
Maurício Alves Júnior, de 
Rio Preto, é o ganhador da 
Viagem/Experiência Vip para o 
Universal Orlando Resort com 
acompanhantes, promoção 
de Natal do Shopping Center 
Iguatemi São José do Rio 
Preto. O sorteio da viagem foi 
realizado ontem à tarde, no 
shopping, com auditoria da 
Trevisan Auditores. O ganhador 
do vale-compra de R$ 50 mil 
é Yan Almeida Santos de Rio 
Preto. Os três vencedores dos 
vales-compra de R$ 10 mil, 
são respectivamente, Thais 
Caroline Rosseti Franco, de 
Nipoã, Luis Fernando Mendes 
Munhoz, de Rio Preto, e Danilo 
Carlos Ramos Henriques, de 
Teresina (PI). 

DiáriodoBob
Manchete do dia. Sem alarde, Silvio Santos coloca o SBT 

à venda e enfrenta dificuldades. O dono do Baú autorizou dois 
representantes para tentar fechar negócio. Na avaliação de uma 
pessoa que ouviu a proposta, o problema é a falta de um plano 
de sucessão. E o dono do Baú quer R$ 1 bilhão para vender a 
TV. Mas quanto vale o SBT sem o Silvio? Aí é que o negócio em-
paca. Primeiro e único. Desde o inicio da pandemia do Corona, 
o Automóvel Clube será o único a abrir suas portas para fazer 
um réveillon, mas, não terá a assinatura da diretoria presidida 
por Jesus Martins Neto. O Réveillon da Aldeia, leva a chancela 
da empresa de entretenimento Aldeia Sonora, comandada pe-
los empresários Marcus Lyra e Fausto Milani, com o suporte de 
Faria Eventos no serviço de buffet! Mercado financeiro. Dois 
rio-pretenses ligados a comunicação criam um canal inédito no 
Brasil, com a missão de democratizar a informação do mercado 
financeiro e explodem em audiência no mundo. Após estrear nas 
plataformas digitais, a BM&NEWS está prestes a chegar a TV 
por assinatura. Luiz Méssici, filho do casal Dedé e Nilza Méssici, 
casado com a jornalista Paula Moraes, sócia fundadora, são 
ex-alunos de jornalismo deste colunista, quando professor de 
Comunicação da UNORP. “Chegar aos canais lineares é uma 
grande realização. A nossa missão é democratizar as informações 
do mercado financeiro para mais e mais pessoas”. O colunista 
descobriu que já existem conversas com a Claro e a Sky, as duas 
maiores operadoras de TV paga no Brasil e que, juntas, alcançam 
quase 80% dos 16,3 milhões de assinantes dos canais pagos no 
Brasil. A expectativa é conseguir acordos até o mês de junho, 
quando acaba o primeiro semestre. Com isso, a TV paga brasileira 
vai passar a ter seis canais nacionais dedicados ao noticiário. 
A líder em audiência e repercussão é a GloboNews. Chama o 
síndico. Uma empresa (reservado o direito de não citar o nome) 
terá de indenizar em R$ 30 mil um porteiro que sofreu ofensas 
racistas e homofóbicas de um zelador do prédio. Bem feito! Nem 
metade. Os supermercados brasileiros esperavam vender 10% 
a mais neste final de ano, mas não chegaram nem na metade 
disso. Detalhe: os supermercados vinham aumentando seus 
produtos com exagero às vésperas das festas do Natal, certos 
de que seriam beneficiados pela manobra. Só que a maioria 
dos produtos estão encalhados e só esperando as bonificações 
natalinas. Grito de alerta. Quem for fazer compras ou dar um 
“role” pelos corredores do Shopping Iguatemi e deixar seu carro 
no estacionamento interno pode preparar um troco porquê o 
espaço agora é pago. Os carros pagarão R$ 6 e terão direito 
a quatro horas de hospedagem. (Esta coluna é publicada com 
exclusividade para o jornal DHOJE às terças, quintas e sábados) 
Ponto e basta!

Virada do ano 
O Cultura del Grano, restaurante 
l iderado pelo chef  T iago 
Caparroz, irá realizar o Vira 
Cultura, um réveillon open bar e 
open food, que irá das 22h do dia 
31 de dezembro até amanhecer 
o dia. O evento ainda contará 
com várias atrações musicais, 
e um menu de alta gastronomia 
italiana acompanhado pelas 
melhores bebidas da atualidade. 
Os convites já estão sendo 
vendidos por meio do telefone 
e do WhatsApp do Cultura del 
Grano: 17 3353-5066 - e 
o chef alerta: as mesas se 
esgotarão muito em breve.

Na Fazenda
O pecuarista Manoel Carlos 
(Manezinho) Lemos, passou 
o Natal e o final de semana, 
festejando com um grupo de 
amigos em sua cinematográfica 
fazenda, nos arredores de 
Mirassol. Foi tudo de bom. 
Merci pelo convite amigo.

henriforne@gmail.com

Em Porto Feliz
O empresário José Carlos Semenzato e Samara receberam toda sua 
família, entre eles, sua irmã, Regina Semenzato Marques Pinto e o 
marido, Osvaldo, para Ceia de Natal em uma imensa mesa, com 
luxuosa decoração, e um cardápio dos deuses, em sua Fazenda 
Boa Vista, em Porto Feliz.

VENDA E MANUTENÇO DE ROÇADEIRAS, 
SOPRADORES, MOTOSSERRAS, MOTOPODAS E 
PULVERIZADORES, ALÉM DA VENDA DE EPIS

(EQUIPAMENTO DE PROTEÇO INDIVIDUAL,/
SINALIZAÇO E FERRAMENTAS

            Seguimentos industriais  -  construção civil  -   florestas e jardins 
Avenida Governador Adhemar Pereira de Barros, 1370/ Mançor Daud (fone 3238-3359)

C/ Luizinho BUENO 

 Na foto, a rio-pretense apresentadora 
Paula Moraes, quando foi apresentadora e 

correspondente da Record nos Estados Unidos

GolpedeMestre  
ATRAS DE UM GRANDE HOMEM, HÁ SEMPRE UMA ETIQUETA “GG”. Sorria, 
beba muita água e seja feliz!

Festa em dose 
dupla
Formatura e aniversário de 
Vinícius Baruffi de Castro. Assim 
foi à noite glamourosa da família 
Baruffi & Castro no último dia 
22 de dezembro, no Félix Petrolli 
Buffet. Noite em que Ivanete 
Baruffi de Castro e Virgílio de 
Castro recepcionaram amigos 
e familiares para comemorar 
em dose dupla, o aniversário 
e formatura em medicina do 
seu filho, Vinícius Baruffi de 
Castro. Foi uma noite divina e 
maravilhosa, com homenagem 
dos padrinhos Marta e Marcos, 
que o presentearam com um 
anel de formatura, entre outros 
presentes, do pai dele, e da 
namorada. 

Esclarecendo
A organização do Réveillon da Aldeia 2022, que este ano será 
realizado na sede do Automóvel Clube, envia esta nota a coluna 
esclarecendo que não haverá Queima de Fogos no mega evento. 
A empresa esclarece ainda que apoia a causa animal e que 
não utilizará qualquer tipo de explosivo durante a festa para não 
prejudicar pets em geral.  

SPOTlight


