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Copinha ajuda 
negociações 
e alavanca 
carreira de 
jogadores
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Rio-pretenses 
estarão 

presentes na 
São Silvestre 

este ano
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Saúde confirma 1ª morte por Influenza
EM RIO PRETO

A Secre ta r ia  Mun ic i -
pal da Saúde de Rio Pre-
to confirmou nesta quarta-
-feira (29) o primeiro óbi-
to por Influenza na cidade.
Segundo as informações di-
vulgadas, trata-se de uma 
mulher, na faixa etária de 80 a 
89 anos, que começou a apre-
sentar sintomas em 19/12 e 
evoluindo a óbito em 28/12 
(terça-feira). O resultado apre-
sentou positivo para Influenza 
A H3N2 em 27/12 pelo Insti-
tuto Adolfo Lutz.      Pág.A5

Rio Preto fecha 
ano com 64.051 
casos e 1.913 

mortes por Covid
A Secretaria de Saúde de Rio 

Preto divulgou nesta quarta-fei-
ra (29) o último boletim de ca-
sos de Covid-19 do ano. Foram 
novos 332 casos registrados 
entre os dias 07/12 e 28/12. No 
total, a cidade chegou a 64.051 
casos da doença e 1.913 mor-
tes no ano. Atualmente Rio 
Preto registra 152 pacientes 
internados com síndrome res-
piratória, com 55 na UTI e 97 
na enfermaria.              Pág.A5
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Vacinação para 
em postos 

nesta quinta e 
volta no dia 3 
A Secretaria de Saúde de 

Rio Preto divulgou o crono-
grama de vacinação contra 
Covid-19 para os próximos 
dias. Nesta quinta-feira (30) 
será a última oportunidade 
no ano para ser imunizado. A 
vacinação ficará fechada nos 
dias 31/12, 01/01 e 02/01, 
sendo retomada somente na 
segunda-feira (3). A vacinação 
nesta quinta-feira ocorre das 
7h30 às 15h. Pág.A5

Veja roteiro de festas em casas 
noturnas e clubes no Réveillon

Pág. A2

Homem é esfaqueado 
após fazer sexo casual 

com desconhecido
Pág. A4

BAHIA
Empresários 
da região to-
mam a frente 
e iniciam 
campanhas 
de arreca-
dação de 
recursos para 
vítimas das 
enchentes em 
solo baiano.
Pàg.A4

Copinha co-
meça em ja-
neiro e como 

sempre é 
vitrine para 

negociações 
e revela 

jogadores

SP-310
Uma das 

principais re-
trospectivas 
do ano é a 

promessa de 
concessão 

que vincula a 
construção da 

3ª faixa mas 
impõe novos 

pedágios à 
região.
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Edy Carlos, 
uma das 
atrações do 
Reveillon do 
Bartlomeu.
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30 de dezembro de 2021 COTIDIANO

ABRE E FECHA 
NO ANO NOVO

Por conta do feriado de Ano Novo, comemorado no próximo 
sábado, 1º, alguns serviços públicos não terão atendimento 
nesta sexta-feira, 31, mas retomam as atividades em horário 
normal na segunda, 3. Confira o que abre e o que fecha:

Farmácia Municipal:
Sexta-feira, 31 – 8h às 14h
Sábado, 1º – 8h às 14h
Domingo, 2 – 8h às 14h

Unidades Básicas de Saúde:
Sexta-feira, 31 – fechadas
Sábado, 1º – fechadas
Domingo, 2 – fechadas

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

sendo:
UPAs Jaguaré, Norte, Tangará e Vila Toninho (atendimentos 

respiratórios e não respiratórios).

Poupatempo:
Sexta-feira, 31 – fechado
Sábado, 1º – fechado
Domingo, 2 – fechado

Prefeitura Regional Norte:
Sexta-feira, 31 – fechado
Sábado, 1º – fechado
Domingo, 2 – fechado

E-digital (Estacionamento Rotativo):
Sexta-feira, 31 – não será cobrado
Sábado, 1º – não será cobrado
Domingo, 2 – não será cobrado

Shopping HB
Sexta-feira, 31 – fechado
Sábado, 1º – fechado
Domingo, 2 – fechado

Shopping Azul
Sexta-feira, 31 – 8h às 15h
Sábado, 1º – fechado
Domingo, 2 – fechado

Mercado Municipal:
Sexta-feira, 31 –  7h às 15h
Sábado, 1º – fechado
Domingo, 2 – fechado

Feiras Livres:
Sexta-feira, 31 – 6h30 às 11h30
Sábado, 1º – Não serão montadas
Domingo, 2 – Não serão montadas

Pontos de apoio
Sexta-feira, 31 – das 7h12 às 13h
Sábado, 1º – fechado
Domingo, 2 – fechado

Lazer:

Cidade da Criança
Sexta-feira, 31 – fechada
Sábado, 1º – fechada
Domingo, 2 – fechada
Segunda-feira, 3 – fechada (limpeza e manutenção)

Parques Ecológicos Norte e Sul
Sexta-feira, 31 – fechado
Sábado, 1º – fechado
Domingo, 2 – fechado
Segunda-feira, 3 – fechados (limpeza e manutenção)

Parque Fred Navarro
Sexta-feira, 31 – fechado
Sábado, 1º – fechado
Domingo, 2 – fechado
Segunda-feira, 3 – fechado (limpeza e manutenção)

Ciclolazer
Domingo, 2 – Não será montado

Pet Park:
Sexta-feira, 31 – das 7h às 10h e das 16h às 20h
Sábado, 1º – fechado
Domingo, 2 – das 7h às 10h e das 16h às 20h

Zoológico Municipal
Sexta-feira, 31 – 9h às 17h
Sábado, 1º – fechado
Domingo, 2 – 9h às 17h
Segunda-feira, 3 – fechado (limpeza e manutenção)

Reabrem apenas na segunda-feira, 3

Bibliotecas e museus municipais

Procon

Semae

Secretaria da Fazenda

Secretaria Trânsito, Transporte e Segurança

Secretaria de Obras

Secretaria de Habitação

AGENDA DA VIRADA

Veja roteiro de casas 
noturnas e festas em 
clubes no Réveillon

Após o cancelamento do 
tradicional Réveillon na repre-
sa de Rio Preto, os rio-pre-
tenses acabaram ficando sem 
opções para comemorar a 
virada do ano, por isso o DHoje 
fez um levantamento das prin-
cipais festas particulares que 
acontecerão na cidade.

A Mixed Club, localizada 
na Av. Arthur Nonato, 6505 
- Jardim Maracanã, terá um 
reveillon totalmente open bar, 
até às 8h do dia 1 de janeiro. 
As atrações para a festa são: 
DJ Matt; DJ Vini Cineli; PH 
Deejay; DJ JR TNT; DJ Will 
Tavares; DJ Camilli Beauty; 
Felipe Bueno; Bellonsi e Mark 
Theo. Serão dois ambientes 
com Pop, Funk e Eletrônico. 
Os valores são R$ 80,00 pista 
e R$ 120,00 camarote.

No Bartolomeu JK, boate 
que fica na Av. Pres. Juscelino 
K. de Oliveira, 670 - Jardim 
Panorama,  o reveillon tam-
bém será open bar e open 
food, além de várias atrações, 

como Edy Carlos; Augusto & 
Gustavo; DJ Thiago Marques 
e DJ Felps.

O cardápio de open food 
terá mesa de frios, pães e 
patês, frutas e batatinha frita. 
Já o open bar será de caipiri-
nhas e caipiroska, gin tônica, 
aperol, whisky, cerveja, água e 
refrigerante. A festa começa a 
partir das 22h do dia 31 de de-
zembro e os ingressos custam 
a partir de R$ 150,00.   

Outra opção será o Ré-
veillon ‘Vira Cultura’, que 
acontecerá restaurante Cul-
tura Del Grano, na Rua An-
tônio de Godoy, 4163 - Vila 
Redentora. A festa será open 
bar e open food, com cardá-
pio variado que contará com 
queijos, frios, saladas, a ceia, 
sobremesa e ainda um lanche 
da madrugada. Já as bebidas 
serão cerveja, refrigerante, 
gin tônica, whisky, aperol, 
campari, capisakê, vodka, 
energético, suco e espumante

Os ingressos avulsos cus-
tam a partir de R$ 300,00 e 
as mesas R$ 2 mil. O ‘Vira 
Cultura’ terá shows de Bruno 

Andressa ZAFALON
redacao@dhoje.com.br MC WM, uma 

das atrações do 
Reveillon do Aldeia

Britto, Seu Moço, DJ Maurício 
Micelli, Mila Menin e Jaque.

Nos clubes da cidade, o 
Automóvel será palco do Ré-
veillon da Aldeia. A festa, que é 
uma das maiores do gênero na 
região, terá cardápio assinado 
pelo Buffet Dair de Faria, pool 
de DJs e bandas, tudo isso em 
torno de uma mega produção 
dividida em três palcos.

O Réveillon a Aldeia 2022, 
que deverá reunir um total de 
três mil pessoas, terá uma carta 
de bebidas open bar que con-
tará com: cerveja, refrigerante, 
água, sucos, vinho, energético, 
vodca e o tradicional espuman-
te. No serviço de camarote ain-
da inclui uísque, gim e drinks.

No open food um menu 

especial será preparado para 
ocasião e inclui campeões de 
audiência, como: ilha Japone-
sa, Ilha de Massas, Ilha de Cre-
pes e salgados finos. No total 
são mais de 30 itens e ainda 
inclui Café da Manhã completo.

As atrações merecem des-
taque e serão divididas em três 
palcos/ambientes decorados 
para a data. No Palco Paz um 
verdadeiro mix musical, for-
mado por: G Play, Aluê, Pente 
Redondo, DJ Basim e DJ Nando 
Vinil. No palco Luz se apresen-
tam: MC WM, Fran Kirsch, DJ 
Puff, DJ Bocka, Rahd e Daniel 
Dias. E no Palco Clubinho co-
mandam as carrapetas: Touch-
talk, Pump, Branco Simoneti e 
No Break vs Paulista.

O DHoje fez um levantamento das 
principais festas particulares que 
acontecerão na cidade
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Não há inconstitucionalida-
de em lei municipal que proíbe 
vender e soltar fogos de artifí-
cio ou qualquer outro artefato 
sonoro. Além de não violar os 
princípios da livre iniciativa e 
da livre concorrência, tal res-
trição visa à proteção ao meio 
ambiente saudável, porque a 
legislação não estendeu essa 
proibição para outros produ-
tos pirotécnicos que apenas 
produzem efeitos visuais, sem 
barulho.

Essa fundamentação foi 
adotada pelo Órgão Especial 
do Tribunal de Justiça de São 
Paulo (TJ-SP), em sessão re-
alizada no último dia 15, no 
julgamento de ação direta de 
inconstitucionalidade ajuizada 
em outubro do ano passado 
pelo então prefeito de Martinó-
polis, Cristiano Macedo Engel, 
contra o presidente da Câmara 
Municipal na época, Alzair da 
Silva Lopes.

O objeto da demanda foi a 
Lei Municipal nº 3.150, de 8 de 
outubro de 2020, que “proíbe 
o manuseio, a utilização, a 
queima e a soltura de fogos 
de estampidos e de artifícios, 
assim como de quaisquer ar-

tefatos pirotécnicos de efeito 
sonoro, ruidoso, no Município 
de Martinópolis e dá outras 
providências”.

O Órgão Especial acolheu o 
parecer da Procuradoria-Geral 
de Justiça (PGJ) e rechaçou os 
argumentos do chefe do Exe-
cutivo de Martinópolis de que 
houve vício de iniciativa e ofensa 
ao princípio da separação de 
poderes por parte da Câmara 
Municipal ao promulgar a lei 
impugnada. Entre outros argu-
mentos, o autor alegou que a 
legislação impõe restrição de 
consumo, invadindo competên-
cia privativa da União.

Conforme o prefeito, a nor-
ma tratou de matérias de com-
petência concorrente entre a 
União, os estados e o Distrito 
Federal, tais como consumo, 
proteção e defesa da saúde da 
população, proteção do meio 
ambiente e controle da poluição. 
Porém, para o relator da ação, 
desembargador João Carlos 
Saletti, a lei atacada não trata 
de nenhuma das matérias de 
iniciativa legislativa exclusiva do 
chefe do Executivo.

“Não viola o princípio da 
separação de poderes e não 
invade a esfera da gestão admi-
nistrativa”, afirmou o relator ao 

Raphael FERRARI 

SEM BARULHO

RETROSPECTIVA
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Estado vincula construção da 3ª faixa na SP-310 
à concessão e mais pedágios geram críticas 

A tão sonhada terceira-
-faixa na rodovia Washington 
Luís (SP-310), entre Cedral e 
Mirassol, novamente ficou na 
promessa em 2021.

O governo do Estado de 
São Paulo anunciou neste 
ano o novo programa de con-
cessão para as rodovias pau-
listas, incluindo a SP-310. A 
divulgação por parte de repre-
sentantes Artesp (Agência de 
Transporte do Estado de São 
Paulo) causou indignação. O 
programa prevê a implanta-
ção de 10 novas praças de 
pedágio no Estado, a partir 
dos novos contratos para os 
próximos 30 anos.

Na região de Rio Preto, o 
programa prevê sete novas 
praças: Cedral, Guapiaçu, 
José Bonifácio, Monte Azul e 
três no entorno de Barretos. A 
previsão é de que os contratos 
sejam assinados no primeiro 
semestre do próximo ano.

A terceira-faixa entre Ce-
dral e Mirassol ficou condi-
cionada após a assinatura do 
novo contrato de concessão 
para exploração da rodovia. 
No entanto, durante audi-
ência pública em Rio Preto, 
no dia 25 de outubro, entre 
moradores de cidades da 
região e autoridades políti-
cas, o diretor-presidente da 
Artesp, Milton Roberto Persoli, 
afirmou que grandes investi-
mentos, como a terceira faixa, 
começam a ser executados 
somente a partir do segundo 
ano da assinatura do contrato 
de concessão, ou seja, se a 
nova empresa assumir no ano 
que vem, apenas em 2024 a 
obra começaria a ser tirada 
do papel.

“Os investimentos maiores 
se iniciam a partir do segundo 
e terceiro ano de qualquer 
contrato. São os investimentos 
mais pesados”, disse à época.

Se não bastasse a demora 
para implantar a nova faixa de 
rolamento na rodovia, a im-
plantação de novas praças de 
pedágio na região, em especial 
próximo a Cedral, causou a 
fúria de prefeitos.

O prefeito de Uchoa, José 
Carlos Martins, solicitou a 
retirada da praça de pedágio 
próximo ao município. Ele afir-
mou que a nova praça ficaria 
instalada em um espaço de 
30 quilômetros já que próximo 
a cidade existe uma praça de 
pedágio. “Se isso acontecer 
Uchoa vai ficar ilhada entre 
duas praças de pedágio. A de 
Catiguá e de Cedral. A popu-
lação de Uchoa depende de 
serviço de saúde de Rio Preto, 
de educação e de emprego. 
Se isso acontecer a população 
será penalizada”, disse.

Sobre a possibilidade de 
revisão da praça de pedágio 
em Cedral, o representante da 
Artesp afirmou que o estudo 
aponta a necessidade de um 
trecho menor entre a cobrança 
de pedágio aos motoristas da 
SP-310.

“O distanciamento (entre 
as praças de pedágio) respeita 
critérios técnicos, operacio-
nais. Dos estudos técnicos, 
não há restrição legal ou regu-
latório de qualquer praça. Cada 
praça contempla um trecho de 
cobertura. Cada trecho menor, 
menor é a tarifa”, justificou.

Milton afirmou que o novo 
modelo de concessão leva em 
conta descontos e mecanis-
mos de amortização tarifária, 
com descontos progressi-
vos nas tarifas aos usuários, 

Raphael FERRARI 
redacao@dhoje.com.br

além de desconto de 5% para 
aqueles que utilizam o TAG, 
como o “Sem Parar” e outros 
dispositivos.

Mudança de 
postura

Percebendo o desgaste po-
lítico provocado pelas intensas 
críticas de políticos e população 
o vice-governador do Estado 
Rodrigo Garcia (PSDB) durante 
visita a Rio Preto, no dia 19 
de novembro, admitiu que o 
programa de concessão das 
rodovias paulistas, em especial 
da Washington Luís (SP-310), 
pode ser revisto. Garcia afirmou 
que não existe nada definitivo 
em relação ao quinto lote, jus-
tamente o que prevê o pedágio 
na região. O vice-governador 
disse que “ninguém faz um 
programa de concessão para 
piorar a situação regional”, e 
que ele serve para “melhorar 
e o governo faz isso através 
dessas audiências públicas”.

“Apresenta uma ideia, es-
cuta sugestões e faz a revisão 
de um projeto definitivo. Nós 
não temos ainda um projeto 
definitivo para o quinto lote de 
concessão.  Temos dois obje-
tivos neste quinto lote. Não só 
fazer a renovação das conces-
sões existentes, como incluir 
novas estradas para poder 
fazer duplicação e melhoria de 
atendimento”, afirmou Garcia.

Segundo ele, com as audi-
ências públicas realizadas em 
Rio Preto, Araraquara, Barretos 
e Penápolis, todas as críticas 
e sugestões serão analisa-
das para melhorar o formato 
da concessão, que pode até 
mesmo ter sua prorrogação no 
atual modelo.

“Todas as sugestões e críti-
cas foram recebidas e agora a 
equipe técnica está avaliando 
se cabe uma modelação di-
ferente daquela apresentada 
e aparentemente cabe, pelas 
críticas que ocorreram. Assim 
que tivermos uma decisão ob-

jetiva sobre isso, nós viremos 
a região anunciar. Pode ser um 
novo lote, uma nova forma de 
concessão ou pode ser uma 
prorrogação dos contratos 
existentes”, concluiu.

Ao Dhoje Interior o pre-
feito Edinho Araújo (MDB) 
preferiu amenizar o assunto. 
Questionado sobre os pedágios 
na Washington Luís o prefeito 
afirmou que nada está deci-
dido.

“Me posicionei na audi-
ência que não havia sentido 

uma rodovia já duplicada ter 
um pedágio que dificultaria 
muitas as cidades próximas. 
Nas conversas que tenho 
com o Rodrigo Garcia é de 
que é apenas uma audiência 
pública e que as colocações 
foram recepcionadas, não há 
ainda nenhuma decisão de 
implantação de pedágios. Por-
tanto essa questão está bem 
encaminhada e teremos uma 
solução. Mas esse pedágio 
na altura de Uchoa se tornou 
inviável”, declarou.

Todas as sugestões e críticas foram recebidas e 
agora a equipe técnica está avaliando se cabe 
uma modelação diferente daquela apresentada 

e aparentemente cabe, pelas críticas que 
ocorreram. Assim que tivermos uma decisão 

objetiva sobre isso, nós viremos a região 
anunciar

“

”

Os investimentos maiores se iniciam a partir do 
segundo e terceiro ano de qualquer contrato. 

São os investimentos mais pesados

“
”

TJ confirma que lei municipal pode proibir 
venda e uso de fogos de artifício com som

analisar a legislação municipal 
posta em xeque. Por unanimi-
dade, o seu voto foi seguido 
por mais 24 desembargadores 
integrantes do Órgão Especial.

Sem barulho

Mesmo com a queima de 
fogos garantida no Réveillon da 
Represa Municipal o rio-preten-
se não contará com a famosa 
explosão. A festa da virada de 
ano não vai contar com fogos 
que produzem sons, “estampi-
do”. Lei aprovada em 2018, de 
autoria da vereadora Claudia de 
Giuli (MDB), proíbe a queima, 
soltura e manuseio de fogos de 
artifício e artefatos pirotécnicos 
que causem poluição sonora.

O artigo 1º da lei estabelece 
que “fica proibida, em recintos 
fechados e ambientes abertos, 
a queima, soltura e manuseio 
de fogos de artifício e artefatos 
pirotécnicos que causem po-
luição sonora como estouro e 
estampidos, no Município”.

A lei da vereadora prevê 
multa de até 25 unidades fiscais 
do município, cerca de R$ 1,6 
mil podendo dobrar em caso de 
reincidência.

Neste ano, após reunião do 
prefeito Edinho Aráujo (MDB) e 

técnicos do então Comitê de En-
frentamento à Pandemia, ficou 
acertado o retorno da festa com 
queima de fogos, no entanto, 
sem a realização de shows artís-
tico. No ano passado, a festa foi 
cancelada devido a pandemia.

Por R$ 119 mil a empresa 
Fogos Xingu ficará responsável 

pelo show pirotécnico da tradi-
cional festa da virada de ano na 
Represa Municipal. A Prefeitura 
de Rio Preto definiu por meio 
de pregão eletrônico a empresa 
que inclusive foi a única parti-
cipante do processo licitatório.

O governo municipal estimou 
gastos de R$ 120,5 mil com 

a organização da queima de 
fogos, mas o valor ficou abaixo 
do previsto. Após negociação o 
valor de R$ 119 mil foi aceito 
pelos técnicos da Secretaria de 
Desenvolvimento Econômico e 
Negócios de Turismo, respon-
sável pelo show pirotécnico do 
Réveillon.
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PRF registra queda de 12% nas 
multas no trecho da BR-153

Um balanço feito pela 
Polícia Rodoviária Federal 
(PRF) de Rio Preto registrou 
redução de aproximadamen-
te 12% nas multas aplica-
das em 2021, sendo, no 
total 8.984 infrações contra 
10.155 em 2020.

Em ambos os anos as 
multas mais aplicadas fo-
ram transitar em velocidade 
superior à máxima permitida 
em até 20%; seguida de 
condutor não usar cinto de 
segurança e deixar de con-
servar o veículo na faixa a ele 
destinada pela sinalização de 

regulamentação em terceiro.
Em 2021 foram 2.689 

multas por transitar acima 
da velocidade; 2.067 deixar 
de usar cinto de segurança 
e 851 por não conservar o 
veículo na faixa destinada. Em 
2020, na mesma sequência, 
foram 1.964 de velocidade; 
2.599 por falta de cinto e 
1.128 por não conduzir o 
veículo na faixa correta.

Em 2021 a maior parte 
das infrações ficou concen-
trada  entre os quilômetros 
60 e 63 da BR 153; já em 
2020 foram os registros 
ficaram entre os kms 61 e 
62, todos correspondentes 
a Rio Preto.

Andressa ZAFALON   
redacao@dhoje.com.br

EM RIO PRETO

SEXO Homem leva facada 
após ter relação sexual 

com desconhecido 

O caso aconteceu nesta 
terça-feira (28), no bairro 
Boa Vista, em Rio Preto. 
Segundo o Boletim de Ocor-
rências (BO), um homem, 
de 24 anos, teria conhecido 
uma pessoa e o convidou 
para ir até seu apartamento.

Os dois foram para o local 
e tiveram relação sexual, no 
entanto, segundo a vítima, 
sem motivo aparente, o 

desconhecido deferiu uma 
facada na altura do umbigo 
e fugiu. A vítima acionou a 
polícia e foi socorrida para 
UPA Tangará, sendo trans-
ferido posteriormente para 
o Hospital de Base, devido 
à gravidade dos ferimentos.

Ainda de acordo com o 
BO, a vítima não tem ne-
nhuma informação, como, 
por exemplo, nome, telefone 
ou endereço, do autor da 
facada.

Andressa ZAFALON

Arquivo DHOJE TRÁFICO

Um homem, de 24 anos, 
foi preso em flagrante na noite 
desta terça-feira (28), após ser 
pego com 16 pedras de crack 
no bairro João Paulo II, em Rio 
Preto.

De acordo com os policiais 
militares, eles estavam em 
patrulhamento de rotina, quan-
do ao se depararem com um 
grupo de pessoas todos saíram 
correndo e, durante breve per-
seguição, conseguiram abordar 
o acusado.

Além das 16 pedras de cra-
ck, também foram encontrados 
R$ 98,00. Questionado sobre 
a origem do dinheiro e o que 
faria com a droga, o homem 
disse que traficava para manter 
o vício.

Levado à Central de Fla-
grantes, o delegado de plantão 
determinou sua prisão em fla-
grante por tráfico de drogas. O 
homem já tem passagem pela 
polícia pelo mesmo crime.

O acusado está preso na 
carceragem da Deic, permane-
cendo à disposição da justiça.

Homem é preso 
em flagrante 

com 16 pedras 
de crack no 
João Paulo II 

Andressa ZAFALON

Arquivo DHOJE

Arquivo DHOJEArquivo

FACEBOOK Cobrança de dívida em post nas 
redes sociais vira caso de polícia

Uma mulher, de 26 anos, 
procurou a central de fla-
grantes de Rio Preto nes-
ta terça-feira (28), para 
registrar um Boletim de 
Ocorrências (BO) contra 
outra mulher alegando que 
a mesma teria postado uma 
mensagem no Facebook 
difamando-a por causa de 

uma dívida.
Segundo o BO, a vítima 

não pagou a dívida porque 
teve que sair do emprego 
para cuidar dos filhos, o que 
acabou descontrolando as 
contas pessoais.

No post, ainda segundo 
o BO, estava escrito que a 
vítima mentiu para o espo-
so para obter vantagem e 
que não quer pagar o ser-

viço prestado, no entanto, 
a mulher esclarece que tal 
afirmação não é verídica e 
que estaria gerando cons-
trangimento no seu círculo 
de amigos e familiares.

O caso foi encaminhado 
para a delegacia da área e 
a vítima se comprometeu a 
levar os prints das postagens 
para dar continuidade com a 
investigação.

Andressa ZAFALON

DA BAHIA

Iniciativas da região arrecadam recursos para vítimas de enchentes 
O Estado da Bahia foi 

atingido neste mês de de-
zembro por fortes chuvas 
que provocaram enchentes 
milhares de famílias desa-
brigadas e desalojadas em 
várias regiões. Ajudas têm 
chegado de todo o canto 
do país e na região de São 
José do Rio Preto não tem 
sido diferente.

O empresário de Rio 
Preto Vinicius Del Rio é 
sócio e responsável por 
um servidor de Role Play 
do jogo GTA V chamado de 
Brasil Capital, que conta 
com quase 19 mil jogado-
res online espalhados pelo 
país. Nesta terça-feira (28) 
foi lançada a campanha 
“Juntos pela Bahia”, no 
qual os jogadores podem 
fazer doações para ajudar 
as vítimas.

“Essa situação nos sen-
sibilizou muito, já que al-
guns dos nossos jogadores 
são das regiões atingidas 
pela enchente. O dinheiro 
doado vai direto para uma 
conta específica e vai ser 
revertido na compra de co-
bertores e mantimentos”, 
explicou Vinicius.

Nas primeiras horas da 
campanha foram arrecada-
dos cerca de R$ 650. Dentro 
do jogo, o player ainda pode 
simular essa entrega desses 
mantimentos dentro da ci-
dade. Para incentivar ainda 
mais as doações, os joga-
dores que contribuírem com 
valores acima de R$ 60 terão 
direito a utilizarem gratuita-
mente, por duas semanas, 
um novo carro que estará 
disponível na plataforma a 
partir de janeiro.

Para entrar no Brasil Ca-
pital, a pessoa precisa ter 
comprado o jogo base do 
GTA V no computador. De-
pois, basta acessar o link 
https://discord.com/invite/
brasilcapital, onde através do 
Discord poderá agendar uma 
entrevista.

Em Mirassol, com o apoio 
da Prefeitura, a Paróquia 
Santa Luzia, Santo Antônio 
de Lisboa e o Graneleiro 
Transporte lançaram a cam-
panha “Unidos pela Bahia”, 
que tem como objetivo ar-
recadar produtos de limpe-
za, higiene pessoal, água 
mineral, colchões, roupas 
e mantimentos em prol das 
famílias desabrigadas pelas 
enchentes na Bahia. Toda 

doação será transportada 
pela Graneleiro até a cidade 
de Vitória da Conquista-BA.

O ponto de coleta da 
prefeitura vai funcionar das 
8 às 16 horas nesta quarta 
(29) e quinta-feira (30). No 
Departamento de Ação So-
cial, a doação pode ser feita 
no horário das 7h30 às 17 
horas.

Os interessados em par-
ticipar da ação, podem fazer 
sua doação nos seguintes 
pontos de coleta: Prefeitura 
de Mirassol (Rua Quintino 
Bocaíuva, nº 2138, Cen-
tro); Departamento de Ação 
Social (Rua D. Pedro II, nº 
2205, Centro); Graneleiro 
Transportes (Avenida Coro-
nel Vítor Cândido de Souza, 
4030); Paróquia Santa Lu-
zia (Rua Francisco Calijuri, 
3484, Regissol); Paróquia 
Santo Antônio de Lisboa (Rua 
Tocantins - Jardim Fuscaldo, 
São José do Rio Preto – SP); 
Câmara Municipal de Miras-
sol (Avenida Fernando Costa, 
nº 2423, Centro) e Comercial 
Navarrete (Rua Nove de Ju-
lho, nº 1489, Centro).

Simulação da entrega 
de mantimentos no Brasil 
Capital. Jogadores podem 
contribuir com dinheiro real.

Vinicius LIMA Arquivo DHOJE
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Durante o ano, normalmente a preocupação de todos 
os profissionais concentra-se em aumentar a produtivi-
dade do seu trabalho, o que se refletirá no final do mês 
em maior lucratividade. Com as exigências do mercado 
atual, além da sobrecarga de trabalho, somam-se a com-
petitividade e o estresse, fatores que podem prejudicar 
a saúde física e mental dos trabalhadores.

De maneira atípica, nos últimos dois anos, a produ-
ção comercial e inúmeras áreas de atuação profissional 
foram impiedosamente atingidas pelas restrições sociais, 
impostas para controlar a disseminação do Coronavírus, 
reduzir o caos sanitário instalado em diversas regiões 
do nosso país e evitar o colapso iminente das unidades 
de terapia intensiva.

Com o avanço do plano de vacinação nacional e a 
crescente porcentagem de indivíduos protegidos com 
duas doses ou dose única, de acordo com o tipo de 
vacina administrada, houve uma redução significativa 
nas internações hospitalares e o número de óbitos di-
ário despencou. Apesar das variantes identificadas em 
outros países, este novo cenário permitiu o retorno das 
atividades profissionais, a reabertura do comércio, a 
retomada dos procedimentos hospitalares eletivos e o 
aquecimento da economia.

Com o intuito de recuperar o tempo perdido devido à 
restrição domiciliar, é perceptível que muitos trabalhado-
res aproveitaram estes últimos meses do ano de 2021 
para exercer intensamente sua atividade profissional, 
uma vez que o equilíbrio financeiro se sobrepôs ao pe-
ríodo festivo, tornando-se prioridade em muitos núcleos 
familiares prejudicados pela pandemia.

Apesar disso, o descanso é necessário e o final do 
ano, compreendido entre as comemorações do Natal 
e do Ano Novo, representa um período importante de 
recesso. Além de restaurar as energias, o afastamento 
do trabalho melhora o humor, eleva a imunidade, oxigena 
o cérebro e, acima de tudo, é benéfico para o sistema 
circulatório.

Aproveite este período para se exercitar. Viagens cons-
tituem uma ótima ocasião para fazer caminhadas e co-
nhecer novos panoramas. A atividade física, mesmo que 
realizada com baixa intensidade, ativa a circulação, o que 
reduz o risco de trombose venosa profunda e melhora 
os níveis de oxigênio e sangue para as extremidades do 
corpo. Dores nas costas e dores nas pernas geralmente 
melhoram com a atividade corporal, o que certamente 
melhorará o seu bem-estar, a sua autoestima e a sua 
qualidade de vida.

Procure diversificar sua alimentação. Apesar dos 
excessos de final de ano, com a mente leve é mais 
fácil controlar a ingesta alimentar, com preferência por 
ingredientes naturais e ricos em antioxidantes. Não é 
necessário realizar dietas restritivas neste período. Re-
comenda-se a associação de atividade física, ingesta 
hídrica e alimentação balanceada e equilibrada. Ali-
mentar-se bem também constitui uma forma de reduzir 
o estresse, melhorar o humor e aumentar a autoestima 
e a qualidade de vida.

Por fim, mantenha ciclos diários de repouso, além do 
habitual descanso noturno. O organismo precisa recarre-
gar suas energias para exercer as funções vitais de ma-
neira adequada. Além disso, o descanso reduz o estresse 
físico e mental, melhora a atividade imunológica, libera 
endorfinas e protege o endotélio vascular, diminuindo o 
risco de lesões trombogênicas e ateroscleróticas.

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

Afinal, como o período 
festivo de final de ano pode 
auxiliar nossa circulação?

saude@dhoje.com.brSAÚDE VASCULAR

saude@dhoje.com.brSAÚDE VASCULAR

RIO PRETO

Saúde comunica 1ª morte por Influenza 
A Secretaria Municipal da 

Saúde de Rio Preto confirmou 
nesta quarta-feira (29) o pri-
meiro óbito por Influenza na 
cidade.

Segundo as informações 
divulgadas, trata-se de uma 
mulher, na faixa etária de 80 
a 89 anos, que começou a 
apresentar sintomas em 19/12 
e evoluindo a óbito em 28/12 
(terça-feira). O resultado apre-
sentou positivo para Influenza A 
H3N2 em 27/12 pelo Instituto 
Adolfo Lutz.

O surto de gripe no municí-
pio tem preocupado a Secre-
taria de Saúde, que divulgou 
um vídeo no dia 21/12 pedindo 
para que a população tome 
cuidado com a doença.  “A 
Secretaria de Saúde vem à po-
pulação dizer que nós estamos 

prevendo um surto de gripe. 
Como todos sabem, a gripe se 
manifesta por febre, dor no cor-
po, coriza e tosse. Ela acomete 
a população como um todo, 
mas a maior gravidade são em 
crianças abaixo de dois anos, 
idosos acima de 65 anos, além 
de quem tem comorbidades. 
Essas categorias levem a uma 
gravidade maior, podendo de-
senvolver traqueíte, bronquiolite 
e precisar serem internadas”, 
afirmou o secretário de saúde 
Aldenis Borim na ocasião.

O Hospital da Criança e 
Maternidade está com lotações 
nos leitos de enfermaria e UTI 
desde o final do mês de no-
vembro. Na última semana, a 
Saúde também comunicou que 
as doses da vacina contra gripe 
estavam esgotadas em Rio Pre-
to e que não há previsão para 
a chegada de novas remessas.

Vinicius LIMA    
redacao@dhoje.com.br

Divulgação

PANDEMIA ÔMICRON

Pandemia restringe 
festas pelo país

O surgimento da variante 
Ômicron do novo coronavírus 
restringiu as festas de réveillon 
em todo o país. Pelo menos 
20 capitais cancelaram a re-
alização de shows e eventos 
artísticos para evitar a aglome-
ração de pessoas. No entanto, 
em algumas capitais, a queima 
de fogos foi mantida.

Em Recife, está progra-
mada somente a queima de 
fogos na praia de Boa Viagem, 
com 17 minutos de duração, 
e em outros bairros da cidade. 
Quatro balsas estão espalha-
das pela orla da cidade para 
garantir o espetáculo, que 
será realizado com fogos sem 
ruídos. Um decreto municipal 
proibiu a utilização de artefatos 
que provoquem poluição sono-
ra em eventos promovidos pelo 
governo local.

Além de não realizar a festa 
de réveillon neste ano, a pre-
feitura de Fortaleza publicou 
um decreto para fixar o limite 
de público em festas privadas. 
Pelas regras, eventos de gran-
de porte em locais fechados 
deverão cumprir a capacidade 
de até 2,5 mil pessoas. Em lo-
cais abertos, serão permitidas 
até 5 mil pessoas.

A festa também foi cance-
lada em Porto Alegre. A come-
moração seria realizada na Orla 
do Guaíba em homenagem aos 
250 anos da capital. Diante 
da disseminação da variante 
Ômicron, a prefeitura decidiu 

não promover shows para evi-
tar aglomeração de pessoas na 
região da Usina do Gasômetro, 
onde a festa seria realizada.

Em Boa Vista, a festa não 
foi cancelada. A prefeitura 
divulgou na semana passada 
a programação musical para o 
dia 31. Os shows ocorrerão no 
Parque do Rio Branco, a partir 
das 17h.

No Rio de Janeiro, estão 
previstos dez pontos de quei-
ma de fogos pela cidade. Em 
Copacabana, a queima terá 16 
minutos e será acompanhada 
de um espetáculo piromusical, 
no qual a história da cidade 
será contada por meio de 
música ambiente. Foram ins-
taladas torres de som na orla. 
Para evitar aglomerações, no 
entanto, a prefeitura impôs 
várias restrições à circulação 
de pessoas, como o fecha-
mento das estações de metrô, 
próximo à praia de Copacabana

Em Balneário Camboriú 
(SC), um dos destinos preferi-
dos no Sul do país, a festa da 
virada do ano terá um show 
pirotécnico de 15 minutos. 
A contagem regressiva será 
realizada na roda gigante, um 
dos cartões postais da cidade. 
O governo local espera que a 
rede hoteleira tenha ocupação 
de 100% dos quartos dispo-
níveis.

De acordo com o último 
levantamento do Ministério da 
Saúde, divulgado ontem (28), 
o Brasil registrou 77 casos da 
variante Ômicron.

Da REDAÇÃO

IMUNIZAÇÃO

Cidade fecha ano com 
64.051 casos e 1.913 

mortes por Covid

A Secretaria de Saúde de 
Rio Preto divulgou nesta quar-
ta-feira (29) o último boletim 
de casos de Covid-19 do ano. 
Foram novos 332 casos regis-
trados entre os dias 07/12 e 
28/12, sendo 255 diagnos-
ticados por exame PCR e 77 
por TR antígeno. No total, a 
cidade chegou a 98.979 casos 
da doença, com uma média 
móvel de 13 casos leves por 
dia e 0,29 graves.

Também foi registrado mais 
um óbito, tendo ocorrido no dia 
26/12. Desde o início da pan-
demia são 2.835 mortes pela 
doença, com uma taxa de leta-
lidade de 2,8%. Considerando 
apenas os dados de 2021 são 
64.051 casos e 1.913 óbitos.

O número de curados che-
gou a 95.815, o equivalente 
a 96,8% dos casos. A cidade 
soma 361.989 notificações de 
pacientes com sintomas gripais 
e 329.589 testes realizados. O 
coeficiente de incidência é de 
21.357 casos a cada 100 mil 
habitantes.

Atualmente Rio Preto regis-
tra 152 pacientes internados 
com síndrome respiratória 
aguda grave (SRAG), com 55 
na UTI e 97 na enfermaria, 
sendo 71 residentes de Rio 
Preto e 81 de outros municí-
pios da região. Dentre os casos 
já confirmados com Covid-19 
são 16 internações, com sete 
na UTI e sete na enfermaria. A 
taxa de ocupação de leitos de 
UTI é de 11% em Rio Preto e 
de 12,5% na região.

Vinicius LIMA

Divulgação

Vacinação vai até esta quinta-feira e 
atendimento retorna em postos dia 3
A Secretaria de Saúde de 

Rio Preto divulgou o cronograma 
de vacinação contra Covid-19 
para os próximos dias. Nesta 
quinta-feira (30) será a última 
oportunidade no ano para ser 
imunizado. A vacinação ficará 
fechada nos dias 31/12, 01/01 e 
02/01, sendo retomada somen-
te na segunda-feira (3).

A vacinação nesta quinta-fei-
ra ocorre das 7h30 às 15h nas 
unidades de saúde e demais 
equipamentos públicos. Para a 
primeira dose, podem se vaci-
nar todos que tenham 12 anos 
ou mais.

Na segunda dose podem 
ser imunizadas: pessoas que 
receberam AstraZeneca até 
04/11; pessoas que receberam 
CoronaVac até 02/12; pessoas 
que receberam Janssen até 
30/10; adultos que receberam 

Pfizer até 09/12 e adolescentes 
que receberam Pfizer até 04/11.

Já para a dose adicional (3ª 
dose), podem ser vacinados 
adultos que receberam a se-
gunda aplicação até 30/08 e 
imunossuprimidos que recebe-
ram segunda dose até 02/12. A 
consulta dos locais de vacinação 
pode ser feita em: www.riopreto.
sp.gov.br/mapavacinas.

Segundo os dados do Va-
cinômetro, Rio Preto já aplicou 
904.359 doses, sendo 401.960 
na primeira etapa, 377.684 na 
segunda e 112.395 na tercei-
ra, além de 12.320 doses da 
Janssen, que inicialmente eram 
doses únicas.

Vinicius LIMA
Divulgação

Vacinação vai até 
esta quinta-feira e 
atendimento retorna 
em postos dia 3



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. SILVIO FERNANDO MOIZÉS DA CRUZ e GLAU-
CIA IARA SINHORINI AMORIM, sendo ELE fi lho de SILVIO 
FERNANDES DA CRUZ e de VILMA DE LOURDES MOI-
ZÉS e ELA fi lha de EUGELSI SINHORINI e de MARILUR-
DES MIOLA SINHORINI;
; brasileiros, residentes neste 3º subdistrito. Se alguém sou-
ber de algum impedimento, oponha-o em Cartório (R. São 
Paulo, 2200 – Tel: 3202-9090). 29/12/2021.

Editais de
PROCLAMAS
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COPINHA

Competição intensifica negociações 
e alavanca carreira de jogadores

A Copa São Pau lo 
de Futebol Júnior é 
conhecida por re-
velar grandes joga-

dores para o futebol brasileiro 
como Cafu, Gabriel Jesus, Dida, 
Neymar, Dener, Kaká, entre 
outros. O fato de a competição 
ser realizada em um período em 
que os times profissionais estão 
em pré-temporada, atrai maior 
visibilidade para atletas que de-
sejam se transferir para um clube 
grande e para equipes do interior, 
que desejam lucrar com a venda 
desses atletas.

No ano de 2020, o Mirassol 
teve o artilheiro da Copinha: o 
atacante Felipe Micael, que fez 

10 gols em seis jogos. Após 
término da competição, o Leão 
vendeu o jogador para um clube 
da Bélgica por 500 mil euros. 
Outro clube da região que fechou 
negócio após o torneio foi o Tana-
bi, com a ida do meio-campista 
Carlos Bagé para o Portimonense 
de Portugal por 100 mil euros.

“É uma necessidade do clube 
fazer negócios e viabilizar parce-
rias como a de 2020 entre Tanabi 
e Portimonense aonde levamos 
o Carlos Bagé”, afirmou o diretor 
de futebol do Índio da Noroeste, 
Amim Júnior.

A atratividade da Copinha é 
tamanha que jogadores saem 
da região em busca de clubes 
que disputam o torneio. É o caso 
do atacante Gustavo França, 19 
anos, de Cedral, que soma pas-

Vinicius LIMA   
redacao@dhoje.com.br

sagens por América de Rio Preto 
e Mirassol, mas que vai disputar 
a competição pelo São Caetano.

“A Copa São Paulo é a maior 
visibilidade possível para um 
atleta jovem, tanto para chamar 
atenção de um clube gran-
de, quanto para subir para o 
profissional. Escolhi vir para o 
São Caetano por ser um clube 
de tradição e estar sempre na 
mídia. Nosso grupo é difícil, 
sabemos que ninguém vai para 
brincadeira, mas vamos buscar 
fazer o melhor possível”, contou 
França, que vai enfrentar São 
Paulo, Desportiva Perilima-PB e 
CSE-AL na primeira fase.

A Copinha tem início no dia 2 
de janeiro e termina no dia 25, 
data do aniversário da cidade de 
São Paulo.

D
ivulgação

Gustavo França, de 
Cedral, jogará 
Copinha pelo São 
Caetano

OLÍMPIA

Inscrições para os Jogos de 
Verão 2022 são prorrogadas

Os interessados em 
participar da 12ª edi-
ção dos Jogos de 

Verão de Olímpia poderão se 
inscrever junto à Secretaria de 
Esporte, Lazer e Juventude até 
o dia 10 de janeiro de 2022.

O período de inscrição foi 
prorrogado para que mais 
atletas possam participar do 
evento, que espera reunir 600 
atletas, nas modalidades de 
futebol areia masculino, vôlei 
de praia masculino, vôlei de 
praia feminino, futevôlei mas-
culino, futevôlei misto, beach 

tennis dupla masculina, beach 
tennis dupla feminina e biribol 
masculino.

A data para início dos Jogos 
de Verão da Estância Turísti-
ca de Olímpia também teve 
alteração com previsão para 
começar no dia 31 de janeiro 
de 2022, no Ginásio de Espor-
tes “Olyntho Zambom”.

As inscrições são feitas, 
exclusivamente, na sede da 
secretaria de Esporte, Lazer e 
Juventude, localizada na Rua 
Orivaldo Cristófalo, nº. 39, no 
Jardim Blanco, com atendi-
mento de segunda a sexta, 
das 09h às 16h.

Da REDAÇÃO

CORRIDA DE RUA

A corrida de rua mais 
tradicional do Brasil, a 
São Silvestre, volta a 

ser realizada em 2021 depois 
de ter sido cancelada por conta 
da pandemia no ano passado. 
A prova é tradicionalmente re-
alizada todo ano no dia 31 de 
dezembro em São Paulo. Essa 
será a 96ª edição da corrida, 
que teve início em 1925.

O engenheiro da computa-
ção Flávio Eduardo Tapparo, de 
Rio Preto, vai participar da São 
Silvestre pela quarta vez. “Já faz 
alguns anos que eu pratico a 
corrida de rua, embora nunca 
tenha sido de alto nível. Para 
mim é mais um hobby, nunca 
fui de ganhar troféu nem nada 
tipo. Fui convidado para correr a 
São Silvestre pela primeira vez 
em 2017 com uma turma de 
Rio Preto e quando cheguei na 
prova eu percebi que era outro 
mundo”, comentou.

Segundo Tapparo, o am-
biente foi o que mais encantou 
em sua primeira participação, 
motivando a voltar outras vezes. 
“Nessa corrida você corre ao 

lado de 35 mil pessoas, então 
você está sempre conversando 
com alguém, interagindo com 
gente do Brasil inteiro e até de 
fora. Só quem participa sabe a 
sensação. Existem provas até 
tecnicamente melhores, mas a 
São Silvestre é a que junta mais 
gente de lugares diferentes e 
essa energia que eu vou buscar 
lá”, contou. O rio-pretense ainda 
contou que praticou ciclismo e 
corridas ao longo do ano para 
se preparar para a São Silvestre.

Outro participante de Rio 
Preto é o coordenador de ven-
das Marcelo Pena, que disputa 
a prova pela 2ª vez. “Eu sempre 
gostei de participar de corrida 
de rua, ms passei um ano difícil 
com a pandemia e quis encerrar 
o ano com a São Silvestre. É 
uma prova que tem uma energia 
diferente”, afirmou.

Para o treinador físico e 
proprietário da Briani Assessoria 
Esportiva, Alex Briani, o período 
de preparação varia de com-
petidor para competidos, mas 
no geral é recomendável que 
os interessados em participar 
comecem com até 16 semanas 

tomado ao menos uma dose 
da vacina, sendo que quem não 
tomou a segunda dose deve 
apresentar um teste negativo 
para Covid-19.

A largada na Avenida Paulis-
ta para cadeirantes (masculino 
e feminino) será às 7h25. Já 
às 7h40 largam a categoria 
elite feminina. Às 08h05 saem 
a elite masculina e demais 
categorias.

Vinicius LIMA de antecedência.
“A preparação depende mui-

to da condição física de cada 
pessoa. O que a gente sempre 
recomenda é que a pessoa 
comece fazendo caminhadas 
e aos poucos evoluindo a dis-
tância percorrida. É importante 
também ter uma alimentação 
saudável e adequada”, contou 
Alex.

Ainda de acordo com o trei-
nador, os competidores não 
devem fazer nada de diferente 
na véspera da prova. “Nada de 
experimentar um alimento dife-
rente ou utilizar um tênis novo 
que você nunca utilizou para pra-
ticar na corrida. Quanto menos 
mudanças do que você praticou, 
melhor. Na hora prova, o ideal é 
utilizar roupas confortáveis e se 
manter hidratado, já que o clima 
costuma ser bem quente nessa 
época do ano”, afirmou Alex.

Uma das diferenças da prova 
de 15 km para esse ano será a 
obrigatoriedade de utilizar más-
caras na largada e na chegada. 
Durante o percurso é facultativo. 
A organização também exige 
que os participantes tenham 

Divulgação

São Silvestre contará com 
participação de rio-pretenses

Divulgação
Flavio 
Tapparo 

TELONA

 “Turma da Mônica: Lições” chega
 aos cinemas de Rio Preto 

Na semana que marca o 
fim de 2021 e início de 2022 a 
grande atração nos cinemas de 
Rio Preto é um filme nacional. 
“Turma da Mônica: Lições” traz 
os personagens mais conheci-
dos dos gibis de Maurício de 
Souza em uma nova aventura 
em live-action. O longa é uma 
continuação de “Turma da Mô-
nica: Laços”.

Neste novo filme, Mônica 
(Giulia Benitte), Cebolinha 
(Kevin Vechiatto), Magali (Laura 
Rauseo) e Cascão (Gabriel Mo-
reira) fogem da escola e terão 
que encarar as consequências. 
Nesta nova jornada, a turma do 
Limoeiro descobrirá o real valor 
e sentido da palavra amizade.

Outra novidade para os mais 
jovens é a chegada da anima-
ção “Sing 2”. A franquia conta 
com animais que cantam e se 
preparam para lançar sua per-
formance mais deslumbrante. 
Há apenas um obstáculo: eles 
primeiro precisam convencer o 
astro do rock mais recluso do 
mundo, interpretado na versão 
original pelo cantor Bono Vox, 
a se juntar a eles.

Outras opções seguem sen-
do o filme do Homem Aranha 
e a nova sequência de Matrix. 
Abaixo a programação para a 
semana de 30/12 até 05/01, 
com horários especiais por 
conta do Ano Novo.

Iguatemi
Turma da Mônica – Lições 

(Duração: 1h31min)
2D Nacional (todos os dias): 

15h15

2D Nacional (exceto sexta): 
16h45, 17h30, 19h15 e 20h

2D Nacional (exceto sába-
do): 14h15

Sing 2 (Duração: 1h49min)
2D Dublado (somente sába-

do): 14h
2D Dublado (exceto sexta): 

17h15

Matrix Ressurrections (Du-
ração: 2h28min.)

2D Legendado (exceto sex-
ta): 16h, 19h e 22h15

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

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

Macro XE 3D Legendado (ex-
ceto sexta): 18h45 e 22h

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

2D Legendado (todos os 
dias): 15h

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

3D Dublado (exceto sábado): 
14h30

2D Dublado (exceto sexta): 
17h15 e 20h30

2D Dublado (exceto sábado): 
14h

Plaza Avenida Shopping
Turma da Mônica – Lições 

(Duração: 1h31min)
2D Nacional (todos os dias): 

16h15 e 17h
2D Nacional (exceto sexta): 

18h30, 19h15 e 21h30
2D Nacional (exceto sába-

do): 14h e 14h45
Sing 2 (Duração: 1h49min)
2D Dublado (de sábado a 

quarta): 15h e 17h30
Matrix Ressurrections (Du-

ração: 2h28min.)
2D Dublado (somente quinta 

e sexta): 14h15
2D Dublado (somente quin-

ta): 17h15
2D Dublado (exceto sexta): 

20h30
Homem-Aranha: Sem Volta 

para Casa (Duração: 2h28min)
3D Dublado (todos os dias): 

15h15
3D Dublado (exceto sexta): 

17h45, 18h, 18h20, 21h, 
21h15 e 21h45

2D Dublado (todos os dias): 
15h30

2D Dublado (exceto sexta): 
18h45, 20h45 e 22h

Riopreto Shopping
Turma da Mônica – Lições 

(Duração: 1h31min)
VIP 2D Nacional (apenas 

30/12): 13h30 e 16h20
VIP 2D Nacional (apenas 

31/12): 13h30
VIP 2D Nacional (apenas 

01/01): 16h30
VIP 2D Nacional (exceto 

31/12 e 01/01): 13h45 e 16h20
2D Nacional (apenas 31/12): 

13h e 13h20
2D Nacional (apenas 01/01): 

17h05, 17h30 e 19h30
2D Nacional (exceto 31/12 e 

01/01): 13h05, 13h30, 15h05, 
15h30, 17h05, 17h30 e 19h30

Sing 2 (Duração: 1h49min)
VIP 2D Dublado (apenas 

01/01): 16h15
VIP 2D Dublado (do dia 

02/01 até 05/01): 14h15
2D Dublado (apenas 01/01): 

16h45
2D Dublado (do dia 02/01 

até 05/01): 13h45
Matrix Ressurrections (Du-

ração: 2h28min.)
VIP 2D Legendado (apenas 

31/12): 12h15
VIP 2D Legendado (exceto 

31/12): 21h55
2D Dublado (apenas 31/12): 

15h
2D Dublado (exceto 31/12): 

19h05 e 22h
Homem-Aranha: Sem Volta 

para Casa (Duração: 2h28min)
VIP 2D Legendado (exceto 

31/12): 21h30
VIP 2D Dublado (apenas 

31/12): 15h10 e 15h30
VIP 2D Dublado (apenas 

01/01): 16h30 e 18h30
VIP 2D Dublado (exceto 

31/12 e 01/01): 15h30, 18h30 
e 19h05

2D Dublado (apenas 30/12):  
13h, 16h, 19h e 22h

2D Dublado (apenas 31/12): 
12h, 14h30, 15h, 15h15 e 
15h20

2D Dublado (apenas 01/01): 
16h05, 18h15 19h, 21h15, 
21h30, 21h55 e 22h

2D Dublado (exceto 31/12 
e 01/01): 13h, 13h45, 16h, 
16h35, 19h, 19h25, 21h30, 
21h55, 22h e 22h15

 Shopping Cidade Norte
Turma da Mônica – Lições 

(Duração: 1h31min)
2D Nacional (exceto sexta e 

sábado): 13h45 e 16h
2D Nacional (apenas sába-

do): 17h45
Matrix Ressurrections (Du-

ração: 2h28min.)
2D Dublado (exceto sexta e 

sábado): 18h15 e 21h15
2D Dublado (apenas sába-

do): 20h

Vinicius LIMA



Prefeitura Municipal de
MONTE APRAZÍVEL 
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São José do Rio Preto, quinta-feira
30 de dezembro de 2021

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLÉIA GERAL 
ELEITORAL

O Presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Empresas 
Ferroviárias da Zona Araraquarense, nos termos do seu Es-
tatuto Social e especialmente do artigo 40 e seguintes, con-
voca todos os associados que tiverem mais de seis meses 
de inscrição no quadro social (a contar da data das eleições) 
e que estiverem quites com a contribuição social até 60 (ses-
senta) dias antes da data da eleição (art. 45 do Estatuto), 
para votarem nas eleições que realizar-se-ão, em primeiro 
escrutino, nos dias 02 de março a 7 de abril de 2022. Se não 
atingido o quorum de 25%, será realizado segundo escrutino 
nos dias 12 a 28 de abril de 2.022, com a participação dos 
20% dos sócios aptos a votar. Em caso de chapa única, o 
quorum será de 20% dos eleitores, conforme o previsto nos 
artigos 65 e 66 do Estatuto Social do STEFZA.
1. Do registro das chapas:- Os candidatos terão, a contar da 
data de publicação do edital, prazo de cinco dias úteis para 
inscrição de chapas (art. 48 c.c. art. 77 do Estatuto Sindical).  
A inscrição de chapas deverá ser feita junto a secretaria do 
Sindicato sito na R. Bernardino de Campos nº 3.039, sala 
31, em São José do Rio Preto/SP, que estará aberta para 
essa fi nalidade das 09H00 às 17H00 nos dias 03 a 07 de ja-
neiro de 2022. O requerimento de inscrição de chapa deverá 
obedecer ao disposto no artigo 49 e 50 do Estatuto deste 
Sindicato. Após o encerramento do prazo de inscrição será 
publicado edital contendo as chapas registradas e iniciará o 
prazo de cinco dias para oferecimento de eventual impugna-
ção das candidaturas (art.  53 do Estatuto Social).
2. Das mesas coletoras e apuradoras:- A mesa coletora será 
formada e funcionará conforme os artigos 58 a 61 e 65 do 
Estatuto Social do Sindicato e será instalada no dia 02 de 
março na sede do Sindicato (sito a R. Bernardino de Cam-
pos, 3.039, sala 33, em São José do Rio Preto), com o envio 
dos envelopes para votação, e os votos serão recebidos até 
as 18:00 horas do dia 07 de abril de 2022. A sessão eleitoral 
de apuração será instalada no mesmo local no dia no dia 8 
de abril de 2022, às 09H00, sendo composta e funcionando 
conforme dispõe os artigos 62 a 64 do Estatuto do Sindicato, 
com a fi nalidade de apuração imediata dos votos recebidos 
pela mesa coletora.   Finda a apuração, o presidente da 
mesa apuradora, proclamará o resultado, nos termos do 
artigo 63 e 64 do Estatuto Social do Sindicato.
3. Do processo eleitoral:- Todo o processo eleitoral ocorrerá 
e será regulado pelo Capítulo XI – Das Eleições do Estatuto 
Social do STEFZA, registrado no Ofi cial de Registro Civil e 
Jurídica de São José do Rio Preto sob o nº 37.511 (artigos 
40 a 78).
São José do Rio Preto, 30 de dezembro de 2021.
Osvaldo Pinto – Presidente do STEFZA

EXTRATO DE RATIFICAÇÃO

REF: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 26/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 110/2021
Acolhendo o Parecer Jurídico, RATIFICO a Dispensa de 
Licitação nº 26/2021, com base no art. 24, I, da Lei nº 
8.666/93, para Contratação de empresa especializada 
para prestação de serviços técnicos profi ssionais de Enge-
nharia, necessários ao projeto da área onde pretende ser 
realizadas as instalações do Novo Distrito Industrial, para a 
empresa CLAUDIO LOZA PERES, inscrita no CNPJ sob nº 
23.328.272/0001-10, localizada na Monteiro Lobato, 187, 
Centro, Monte Aprazível – SP, CEP: 15.150-000, no VALOR 
GLOBAL R$ 30.000,00 (trinta mil reais).
Monte Aprazível, 28 de dezembro de 2021.
MARCIO LUIZ MIGUEL
Prefeito Municipal

Câmara Municipal de
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

 
 

 

 

2 - PROJETOS DE LEI COMPLEMENTAR QUANTIDADE 
2.1 – AUTORIA  
2.1.1 Vereadores 18 

2.1.2 Poder Executivo 17 

2.1.3 Mesa 01 

TOTAL 36 
2.2 – SITUAÇÃO  

2.2.1 Aprovados 24 

2.2.2 Rejeitados(2) – Arquivados (03)- Retirados(5) 10 

2.2.3 Em tramitação 02 

TOTAL 36 
 

 

1 - PROJETOS DE LEI QUANTIDADE 
1.1 – AUTORIA                    
1.1.1 Vereadores 343 

1.1.2 Poder Executivo 132 

TOTAL 475 
1.2 – SITUAÇÃO  
1.2.1 Aprovados 395 

1.2.2 Vetados 10 

1.2.3 Rejeitados(5) Arquivados(4) – Retirados(8) 17 

1.2.4 Em tramitação 53 

TOTAL                                                                        475      

3 - PROJETOS DE RESOLUÇÃO/LEGISLATIVO QUANTIDADE 
3.1 – AUTORIA  

3.1.1 Vereadores  23 

3.1.2 Mesa Diretora 01 

3.1.3 Comissão de Justiça 0 

TOTAL 24 
3.2 – SITUAÇÃO  
3.2.1 Aprovados 11 

3.2.2 Rejeitados (02) Retirado (04) Arquivado(01) 07 

3.2.3 Em tramitação  06 

TOTAL 24 
 

4 - PROJETOS DE DECRETO LEGISLATIVO QUANTIDADE 

4.1 – AUTORIA  

4.1.1 Vereadores 16 

4.1.2 Comissão de Finanças 0 

4.1.3 Mesa Diretora 0 

TOTAL 16 

4.2 – SITUAÇÃO  

4.2.1 Aprovados 15 

4.2.2 Rejeitados(1)- Arquivados- Retirados 01 

4.3.3 Em tramitação 0 

TOTAL 16 

 

 

 

 

5 – PROPOSTAS DE EMENDA À LEI ORGÂNICA QUANTIDADE 
5.1 – AUTORIA  
5.1.1 Vereadores 02 
5.1.2 Poder Executivo 0 
TOTAL 02 
5.2 – SITUAÇÃO  
5.2.1 Aprovadas 01 
5.2.2 Em tramitação 0 
5.2.3 Rejeitadas 01 
TOTAL 02 
 
  

6– VETOS DO PODER EXECUTIVO QUANTIDADE 
6.1 SITUAÇÃO  

6.1.1 Mantidos/Aprovados 28 

6.1.2 Rejeitados 20 

6.1.3 Em Tramitação 16 

TOTAL 64 
 

7 – REQUERIMENTOS/LEGISLATIVO QUANTIDADE 
7.1 De Encaminhamentos ao Poder Executivo Municipal, 
a outros órgãos públicos, a instituições diversas, de 
pesares e outros.  

2.153 

TOTAL 
 

Obs.: Existe registro de numeração inexistente – números vagos no sistema legislativo. 

 

8– INDICAÇÕES/LEGISLATIVO QUANTIDADE 

8.1 Indicações ao Poder Executivo Municipal para 
providências 

5.570 

TOTAL 
 

Obs.: Existe registro de numeração inexistente – números vagos no sistema legislativo. 

 

9– MOÇÕES QUANTIDADE 

9.1 - TOTAL - Moções  306 
 

10 – CORRESPONDÊNCIAS EXPEDIDAS QUANTIDADE 
10.1 Ofícios Expedidos 283 

10.2 Ofícios Circulares 59 

TOTAL 342 
 

11 – COMISSÕES ESPECIAIS DE INQUÉRITO (CEI/CPI) 

COMISSÃO VEREADOR AUTOR SITUAÇÃO 
Req.1033/21 – Constitui CEI – Comissão 
Especial De Inquérito para investigar as 
irregularidades no transporte público coletivo, 
face a precariedade da prestação do serviço, 
especialmente quanto a ineficiência de 
aplicação de medidas sanitárias de combate à 
COVID-19, bem como a possibilidade de 
prorrogação do contrato de concessão do 
serviço de transporte público firmado com o 
consórcio Riopretrans. 

Ver. Robson Ricci Em andamento 

Req.1032/21 – Para Constituição de Comissão 
Especial de Inquérito para investigar as 
empresas terceirizadas que prestam serviços ao 
município de São José do Rio Preto. 

Ver. João Paulo Rillo Em andamento 

 

12 – SESSÕES E OUTROS REGISTROS  QUANTIDADE 
13.1 Sessões Ordinárias 55 
13.1.1 Uso da Tribuna Livre por/Hora do Presidente (cidadão) 30 
13.1.2 Convite/Convocação de Secretários Municipais e Diretores e Outros, 
a Convite, para Esclarecimentos. 

04 

13.2 Sessões Extraordinárias 06 
13.3 Sessões Solenes 11 
13.4 Ato  Solene 12 
13.5 Audiências Públicas: Diversas /da Comissão de Obras  14 
13.6  Cursos /Funcionários  09 
13.7  Pregões/Câmara 04 
13.8 Seminários 01 

13.9 Palestra 04 
13.10 Reuniões ref. assuntos de comissões especiais e outras audiências 
públicas e do Conselho de Ética 

103 

13.11 Visitas recebidas de unidades de ensino locais 03 
13.12  Reuniões Partidárias 03 
13.13  Formaturas/Audições musicais e outros 07 
TOTAL DE EVENTOS 266 
 

 
Importante esclarecer que diversas atividades legislativas foram impactadas 
devido aos sucessivos períodos em que o Poder Legislativo teve que suspender 
as atividades presenciais em respeito às determinações Municipais de controle 
da Pandemia de COVID-19. 

 
 
 
 

MARCOS CARDOSO DA SILVA 
Diretoria Legislativa 

22/12/2021 
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Roberto
 Toledo

Fique por Dentro
Fechado o balanço da Black 
Fr i day  So l i dá r i a  do  Ho t 
Beach Parque & Resorts e a 
comemoração é em dose dupla. 
Pelo resultado das vendas, que 
superou toda as expectativas, 
e pelo valor arrecadado para 
as duas instituições de Olímpia 
apoiadas durante a promoção. 
A cada reserva efetivada, R$ 
10,00 eram destinados à ação 
solidária, que arrecadou um 
total de R$ 22 mil.

Casa toda iluminada
A  bon i t a  r e s i dênc i a  do 
empresário Gilberto Passolongo 
e de Julieta Mussi Passolongo, 
no Condominio Damha 1, será 
ponto de encontro dos familiares 
e amigos mais chegados, para 
uma maravilhosa noite de 
Réveillon. Merci pelo convite 
amigos.

Em Floripa
O empresário e pecuarista, 
Paulo Emílio Marques e Lívia 
Costantini Marques, mais os 
filhos, a sogra, Mariângela 
Abreu Costantini, a cunhada, 
Giulia Costantini, passaram 
o Natal em Rio Preto. Já o 
Réveillon (Ano Novo), deles, 
serão em Jurerê Internacional 
(Floripa), Florianópolis. Eles, 
serão hóspedes dos médicos 
r io-pretenses, Dr. Renato 
J. de Freitas, e da cirurgião 
dentista Dra. Luciana Secches 
Freitas, na bonita residência de 
veraneio do casal, para semana 
de férias, curtindo sol e mar.  

DiáriodoBob
Entrevista com o Edinho. O prefeito de Rio Preto participou 

ontem do Show do Roberto, na rádio Interativa FM, pra fazer um 
balanço do primeiro ano do seu 4º mandato a frente do governo 
municipal.  Com serenidade, falamos de tudo, destacando prin-
cipalmente, a conclusão do Anel Viário, cuja extensão é de 35 
Km. Demoramos em torno de 120 minutos para dar uma volta 
completa, mas valeu a pena. Saímos e voltamos ao “marco 
zero”, que começa na rotatória onde está fincado o Georgina 
Business Park, nas proximidades dos condomínios Recanto Real 
e Bougainville. O prefeito é um apaixonado pelo que faz e, se 
fosse permitido, moraria no 8º andar do Paço Municipal. Cópia 
da nossa conversa afiada já está em seu poder para arquivo 
pessoal. Liberdade – Liberdade. O Brasil, não anda muito bem 
neste quesito: aparecemos no 111º lugar no Ranking Mundial 
de autonomia de Imprensa. Estamos na zona vermelha. Fim 
da picada. Rodrigo Garcia, governador em exercício manda avisar 
que o estado de São Paulo já está pronto para começar a imu-
nização de crianças de 5 a 11 anos contra a Covid-19. Pronto 
também está o Layout que será usado em cerca de 4,5 milhões 
de carteiras de vacinação destinadas exclusivamente ao público 
infantil. O design privilegia o topo do documento na cor amarela 
e a hashtag #VacinaJá em letras coloridas. Animais mimados. 
Anunciado também nesta última semana do ano pelo governador 
Rodrigo Garcia, a instalação de consultórios veterinários em 130 
cidades, incluindo São José do Rio Preto. Os serviços serão 
montados em contêineres que ampliam o alcance do programa 
Meu Pet, que já prevê clínicas de alvenaria em 10 cidades. O 
investimento total deste perfil de clínica é R$ 55 milhões, cerca 
de R$ 5,5 milhões por unidade. Fora do plenário. Há quem diga 
que ouviu um nobre edil falar baixinho numa reunião de amigos 
que vai propor na primeira sessão do ano que vem, projeto para 
aprovação do Dia do Orgulho Hétero. Este confronto entre as 
raças e sexualidade ainda vai dar pano pra mangas. Precisamos 
respeitar as preferências. Para pais e filhos. Em meio à discussão 
sobre a autorização da vacinação de crianças a partir de 5 anos 
contra a covid, apesar da baixíssima incidência de casos graves, 
dados oficiais do Centro de Controle e Prevenção de Doenças, 
dos Estados Unidos, revelam a disparidade dos riscos. A chance 
de uma criança ou jovem (entre 5 a 18 anos) morrer afogada é 
67,3% maior do que um óbito por complicações relacionadas à 
covid. Nos EUA e no Brasil, afogamento é a principal causa de 
mortes de crianças entre 1 e 4 anos, sem incluir complicações 
no nascimento. Microfone aberto. Não custa nada avisar o 
emedebista rio-pretense Pedro Nimer, que o presidente nacional 
do seu partido Baleia Rossi, deve anunciar, já em janeiro, que 
vai apoiar Rodrigo Garcia para o governo de São Paulo. O atual 
presidente da EMCOP (Empresa Municipal de Construções 
Populares) vai se sentir bem confortável com a decisão do seu 
partido. Nimer tem muita afinidade com Rodrigo. (Esta coluna 
é publicada com exclusividade para o jornal DHOJE às terças, 
quintas e sábados) Ponto e basta!

Mundo Gelado
No ano que vem, a cidade 
d e  O l í m p i a ,  e s c o l h i d a 
recentemente como primeiro 
Distrito Turístico de São Paulo, 
ganhará o Ice Bar Mundo 
Gelado, o popular bar de gelo. 
E em 2023 será a vez do Selfie 
Olímpia, semelhante ao Selfie 
Gramado, espécie de “museu da 
selfie”, uma das mais novas (e 
“quentes”) atrações da cidade 
gaúcha. Olímpia se prepara 
para a primeira alta temporada 
após o período mais crítico 
da pandemia. O setor sofreu 
impactos ao longo de 2020 e 
2021. Desde setembro, porém, 
quando o turismo foi autorizado 
a voltar a operar 100%, a cidade 
tem registrado uma média de 
300 mil visitantes por mês.

Alegria e 
entusiasmo
Estamos encerrando o ano com o 
coração leve. Nosso sentimento 
é de alegria e entusiasmo. Nos 
unimos ainda mais e juntos 
superamos inclusive metas 
preestabelecidas. Agora vamos 
fazer um pequeno recesso entre 
o Natal e o Ano Novo, mas nossa 
equipe do Ateliê da Imagem, 
no bairro Nova Redentora, 
estará na clínica para o suporte 
necessário aos pacientes. 2022 
próspero e repleto de saúde: 
é tudo o que nós queremos e 
desejamos à todos, do casal, 
o médico cirurgião plástico 
Dr. Renato J. de Freitas, e da 
requisitada cirurgião dentista 
na área de estética oral, Dra. 
Luciana Secches Freitas.  

Fast-food
A inflação do fast-food vem 
aumentando os gastos do rio-
pretense e mesmo os combos 
de produtos mais populares 
subiram 40% nos últimos dois 
meses. A escalada no valor dos 
insumos como proteínas e do 
papelão para embalagens afeta 
diretamente essa conta, com 
efeito no bolso das camadas de 
menor renda.

C/ Luizinho BUENO 

O médico cirurgião 
plástico Dr. Renato J. de 
Freitas, e a requisitada 

cirurgiã dentista na área 
de estética oral, Dra. 

Luciana Secches Freitas, 
mais os fi lhos, Maria 

Teresa, Heitor e Otávio, 
futuro médico, em clima 

de ceia de Natal em 
sua maravilhosa casa 

de veraneio, em Jurerê 
Internacional (Floripa), 

Florianópolis

O empresário da noite, 
João Vitor Ferreira 
de Souza e  Jessika 

Canhedo Parra e a linda 
fi lha, Alice, em clima de 
Ceia de Natal, em sua 

residência, condomínio 
fechado

GolpedeMestre  
VOCÊ NOTA QUE SUA SAÚDE NÃO ESTÁ TÃO BOA QUANDO NA PORTA 
DA GELADEIRA AO INVÉS DE RECEITA DE BOLO TEM UM MONTE DE 
RECEITA MÉDICA E NA PRATELEIRA DO GUARDA ROUPAS TEM MAIS 
REMÉDIOS DO QUE PERFUMES. Sorria, beba muita água e seja feliz!

Reforçar o caixa
O Abrigo São José e a Cidade 
Mirim em Olímpia, receberão 
R$ 11 mil cada um, uma ajuda 
para reforçar o caixa neste final 
de ano. A venda de hospedagem 
nos quatro resorts do grupo e de 
passaporte anual e ingressos 
para o parque aquático Hot 
Beach geraram receita de R$ 
8,2 milhões, 98% mais que no 
mesmo período de 2020. 

O cabo Thiago da policia militar, no dia do 
casamento com Luciene Camacho.

Os empresários, Paulo 
Emílio e Lívia Costantini 
Marques, mais os fi lhos, 

Antônio José e os 
gêmeos Maria Clara e 

José Victor, em noite de 
Natal, em sua residência 
no Condomínio Débora 

Cristina  

SPOTlight


