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Com três vezes mais casos em 2021 
dengue volta a ameaçar rio-pretenses

Leo Roveroni

O último boletim epidemiológico, divulgado pela Secretaria de Saúde nesta segunda-feira (3), confirmou 20.803 casos de dengue em 2021, 
contra 7.252 contabilizados em 2020. Esse número ainda pode aumentar, pois há 553 casos suspeitos em investigação. Pág. A5

Kauan foi o autor do gol do Leão na partida

Mirassol e Grêmio 
Novorizontino vencem 

e estreiam com pé 
direito na Copinha
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EDUCAÇÃO Investimentos em tecnologia e infraestrutura somam R$ 32 milhões Pág. A4
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Rio Preto confirma 
sete casos da 

variante Ômicron
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Certificação do SIM é entregue 
para as primeiras três empresas

EXAMES FEITOS NA FAMERP

Passageiros 
reclamam de 
aumento na 
passagem
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SINDICATO 
QUER 18% DE 

REAJUSTE PARA 
SERVIDORES 
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RISCO DE NOVA EPIDEMIA

Teleatendimento 
vira opção após 
surto de gripe 

lotar UBSs
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Achados e 
perdidos da 

rodoviária tem de 
muletas a bíblias
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Branco diz 
que povo está 
afastado dos 
vereadores
Em entrevista exclusiva ao 

DHoje, o vereador Anderson 
Branco (PL) falou sobre vários 
temas como a nova tarifa de 
õnibus urbano, gestão de Edi-
nho Araújo durante a pandemia 
e a polêmica sobre o emprésti-
mo de R$ 300 milhões. Pág.A3 Vereador Anderson Branco

Tigre goleou o União Iacanga, no 
estádio municipal José Antônio 
Rossi, por 4 a 1
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Edinho concede primeiros registros 
do SIM para três empresas

A Prefeitura de Rio Preto 
concedeu os primeiros certifica-
dos do chamado SIM (Serviço 
de Inspeção Municipal) aten-
dendo exigências e especifica-
ções pré-estabelecidas do SIF 
(Serviço de Inspeção Federal). 
 
   A entrega dos certificados 
aconteceu no gabinete do pre-
feito Edinho Araújo (MDB) nesta 
segunda-feira, 3, e contou com 
a presença do vice-prefeito e 
secretário de Planejamento 
Orlando Bolçone (DEM), do 
secretário da Agricultura e 
Abastecimento, Pedro Pezutto, 
representantes das empresas 
certificadas, o chefe regional 
da UTRA - Unidade Técnica 
Regional Agropecuária de Rio 
Preto Luciano Siqueira, do Mi-
nistério da Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento – MAPA; o 
diretor da ACIRP, Wilson Sou-
bhia Junior, e a consultora do 
Sebrae-SP Beatriz Brunetti. 
  

 Com as entregas dos certi-
ficados Rio Preto passa a fazer 
parte do grupo de município 
do SISBI (Sistema Brasileiro 
de Inspeção de Produtos de 
Origem Animal) equivalente as 
inspeções do âmbito federal. 
  “É um marco para nossa 
agroindústria que conta com 
tradição e qualidade e, ago-
ra, pode mostrar e explorar 
isso além das fronteiras regio-
nais. Nosso papel enquanto 
poder público é abrir esses 
trânsitos, para movimentar 
um mercado forte, com ge-
ração de negócios, empre-
go e renda”, afirmou Edinho. 
   As três certificadas pelo SIM 
foram: Munhoz Alimentos, 

Melbee e Frigo 2L, sendo que 
as duas primeiras já planejam 
ampliar atuação no mercado. 
A partir de agora elas têm a 
certificação de qualidade à 
produção local, com possibi-
lidades para comercializarem 
seus produtos em todo o país. 
 Em dezembro, a Secretaria Mu-
nicipal de Agricultura e Abaste-
cimento, responsável pelo SIM, 
encaminhou plano de trabalho 
e solicitação de auditoria para 
equivalência do serviço de ins-
peção e adesão ao SISBI.    

Assim, ao garantir adesão, 
as empresas estarão automati-
camente liberadas a comerciali-
zarem seus produtos para além 
dos limites municipais.

“Toda a estruturação do ser-
viço de inspeção municipal está 
concluída, abrangendo compo-
sição de equipe, revisão e ade-
quação da legislação municipal 
à legislação federal, adequação 
de infraestrutura, aquisição de 
mobiliário e equipamentos de 
análise”, confirmou o secretário 
de Agricultura e Abastecimento, 
Pedro Pezzuto.

A etapa final para adesão 
será a realização de uma audi-
toria, prevista para o primeiro 
trimestre deste ano. Atualmen-
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te, apenas 23 municípios e 
quatro consórcios municipais 
têm o SIM vinculado ao SISBI. 
 
        Como aderir  

 
   Para solicitar adesão ao SISBI, 
o Sistema de Inspeção Muni-
cipal (SIM) passou por uma 
série de adequações, dentre 
elas a sua transferência da área 
da Saúde para de Agricultura 
e Abastecimento, integrando 
as políticas públicas de segu-
rança alimentar e nutricional. 
   “Dispomos de normas, proto-
colos, infraestrutura laboratorial 
e corpo técnico para realizar o 
processo de credenciamento 
das empresas que processam 
alimentos de origem animal. 
Além de fiscalizar, oferecemos 

apoio para que os produto-
res se adéquem aos padrões 
higiênico-sanitários exigidos 
nacionalmente”, comenta o 
médico veterinário Izalco Nu-
remberg, responsável pelo SIM. 
   O SIM e seus parceiros 
Sebrae e Senai  também 
real izaram o curso ‘Boas 
práticas de fabricação e hi-
giene sanitária’, capacitação 
gratuita faz parte do progra-
ma de autocontrole exigido 
das empresas em transição 
para obter a certificação. 
 
          Expectativas

 
  Além da Munhoz Alimen-
tos, Melbee e Frigo 2L, ou-
tras oito empresas estão em 
processo para obtenção de 

registro pelo SIM. São elas: 
 
Queijo d’casa – queijaria 
(queijo minas frescal), com 
capac idade de  50kg /d ia 
 
MM Pururuca – produto cár-
neo suíno (pururuca), com 
capac idade de  50kg /d ia 
 
Tchemarão – produto de pescado 
(camarão recheado empanado), 
com capacidade de 200kg/dia 
 
Linguiça Flores – produto 
cárneo suíno (linguiça frescal), 
com capacidade de 400kg/dia 
 
Seiva das Flores – produtos 
de abelhas (mel, pólen, ge-
leia real) com capacidade de 
250kg/dia

Casa de carnes da Mamãe 
– produtos cárneos bovino, suí-
no e aves (kaftas congeladas) –, 
com capacidade de 400kg/dia 
 
Casa de Carnes 2 Irmãos 
– produto cárneo bovino (ham-
búrguer congelado), com 
capacidade de 400kg/dia 
 
FrigoEldorado – produtos cár-
neos bovinos (cortes bovinos), 
com capacidade de 2.800kg/dia. 
 
  Estima-se que cerca de 40 
empresas agroindustriais de 
Rio Preto tenham potencial 
de certificação pelo SIM e, 
consequentemente, alcançada 
a correspondência ao SISBI, 
de expansão de fronteiras de 
mercado.

Edinho,  o  v ice 
Bolçone, Pezutto e 
representantes de 
uma das empresas 
certificadas

Setor de achados e perdidos tem objetos 
inusitados como muletas, bíblias e até troféu

Milhares de pessoas pas-
sam todos os dias pelo terminal 
urbano de São José do Rio 
Preto. Em meio a tudo isso, é 
comum que acabem perdendo 
alguns itens como documentos 
e carteiras. Porém, o setor de 
achados e perdidos da rodoviá-
ria também recebe alguns itens 
inusitados.

Segundo o levantamento 
feito pela Emurb, o achados e 
perdidos registrou no inventário 
deste ano itens como muletas, 
capacetes, travesseiros, sabão 
em pó, cabides e até um troféu. 
Além disso, o número de bíblias 
encontradas no local chama 
atenção, com nove delas em 
2021.

O chefe de segurança Carlos 
Henrique Pires de Paula atua 
no terminal rodoviário desde 
2013 e afirmou que já viu itens 
mais diversos serem perdidos 
no local em outros anos. “Já 
vi acharem carrinho de bebê, 
medicamentos, dentadura e 
até mesmo uma cadeira de 
rodas. São poucas pessoas 
que voltam para procurar essas 
coisas depois, menos de 20%”, 
comentou.

De acordo com ele, a admi-
nistração da rodoviária guarda 
os itens por alguns meses e 

caso o dono não apareça para 
realizar a retirada  são doados 
para instituições de caridade. 
“Nós deixamos armazenados 
para que a pessoa que perdeu 

como telefone, nós tentamos 
contatar a pessoa. No caso de 
documentos, nós levamos para 
o Correio e os cartões de ban-
co, se a pessoa não vir retirar, 
nós os inutilizamos”, concluiu.

O achados e perdidos fun-
ciona de segunda a sexta, no 
antigo terminal. Também é pos-
sível entrar em contato pelos 
telefones (17) 3233-8683 ou 
(17) 3202-1410.

Vinícius LIMA Divulgação

possa vir entrar em contato. 
Se ninguém aparecer e estiver 
em condições de ser utilizado, 
como jaquetas e blusas, doa-
mos”, explicou.

Os documentos são os 
principais itens perdidos no 
terminal. Em 2021, foram 
encontradas seis carteiras, 12 
carteiras de trabalho, 60 RGs, 
duas carteiras de vacinação e 
80 cartões de banco. “Se há 
alguma informação na carteira 

RODOVIÁRIA Prova de vida do INSS 
volta a ser exigida 

Os aposentados e pensio-
nistas do Instituto Nacional de 
Seguro Social (INSS) precisam 
ficar atentos em 2022. A prova 
de vida voltou a ser obrigatória, 
após três meses de suspensão. 
O procedimento é necessário para 
manter o pagamento do benefício.

Entre março de 2020 e 
maio de 2021, a prova de vida 
foi suspensa por causa da pan-
demia de covid-19. O procedi-
mento foi retomado em junho 
do ano passado, mas suspenso 
novamente em outubro, após o 
Congresso derrubar o veto do 
presidente Jair Bolsonaro a uma 
lei que retirava a obrigatorieda-
de da prova de vida em 2021.

Segundo o INSS, cerca de 
3,3 milhões de segurados preci-
sam fazer, entre janeiro e abril, a 
prova de vida referente a 2021. 
Os pagamentos das aposentado-
rias e das pensões começarão a 
ser suspensos em fevereiro.

Calendário
Para evitar aglomerações 

nas agências bancárias, o órgão 
estabeleceu um cronograma 
baseado no mês de nascimen-
to. As datas foram divididas da 
seguinte forma.

Prova de vida vencida de 
novembro de 2020 a junho 
de 2021

Prazo final de recadastra-
mento: janeiro

Prova de vida vencida em 
julho e agosto de 2021

Prazo final de recadastra-
mento: fevereiro

Prova de vida vencida em 
setembro e outubro de 2021

Prazo final de recadastra-
mento: março

Prova de vida vencida em 
novembro e dezembro de 2021

Prazo final de recadastra-
mento: abril

Como fazer
A prova de vida do INSS 

deve ser feita no banco respon-
sável pelo pagamento do bene-
fício. O procedimento pode ser 
feito nos caixas eletrônicos com 
uso da biometria ou presencial-
mente, nas agências bancárias. 
Algumas instituições financeiras 
oferecem o serviço no internet 
banking ou no aplicativo.

Os segurados com biometria 
facial cadastrada no Depar-
tamento Nacional de Trânsito 
(Denatran) ou no Tribunal Su-
perior Eleitoral (TSE) podem 
fazer a prova de vida de forma 
eletrônica, no aplicativo Meu 
INSS. Idosos a partir de 80 anos 
ou pessoas com dificuldade de 
locomoção podem pedir visita 
em domicílio. Nesse caso, é 
necessário agendar um horário 
pelo telefone 135 ou do app 
Meu INSS.

Agência BRASIL

Divulgação SMCS
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Sindicato dos Servidores entrega pauta 
com pedido de 18% de reajuste

O Sindicato dos Servidores 
Municipais de Rio Preto e região 
protocolou, nesta segunda-feira 
(03), a pauta de reinvindica-
ções dos servidores municipais 
para o prefeito de Rio Preto, 
Edinho Araújo (MDB).

A pauta foi aprovada pelos 
servidores em assembleia 
que aconteceu no dia 14 de 
dezembro, no Clube do Lago.

Os servidores cobram a 
reposição salarial de 18%, 
sendo equivalente a in-
flação de 2020(4,52%) e 
2021(10,15%) + 3% como 

proposta de compen-
sação salarial devido 
ao aumento da contri-
buição previdenciária 
de 11% para 14%, ga-
rantindo assim menos 
perdas aos servidores.

Também fazem par-
te da pauta o pedido 
de aumento do Auxílio 
Alimentação fixo de R$ 
156,47 para R$ 300,00 

e R$ 260,77 + inflação na 
parte variável de acordo com 
a situação das faltas.

Segundo Sanny Lima Bra-
ga, presidente do SSPM, 
existe ainda a solicitação da 
revisão dos critérios de des-
conto do bônus, desvinculan-
do os casos de licença médica 
em que o servidor comprove 
a impossibilidade de trabalhar 
(Atestado por Perícia Médica 
da Prefeitura), Licença Nojo, 
Maternidade, Doação de San-
gue e Folga Eleitoral.

Outro ponto da pauta diz 
respeito a retomada do de-

SÉRGIO SAMPAIO 

Branco defende emendas impositivas e diz 
que população fica distante da Câmara

Todo mundo já ouviu que 
a Câmara Municipal é a casa 
do povo. Em tese, a afirma-
ção não deixa de ser verda-
deira, já que os legislativos 
municipais são formados por 
pessoas das mais variadas 
classes sociais, representan-
tes de grupos e segmentos 
da sociedade que se iden-
tificam com a cidade como 
um todo. É um dos poderes 
mais democráticos, afinal, os 
postulantes ao cargo de vere-
ador têm seus próprios meios 
para obter votos; um espelho 
do ambiente ao qual está 
inserido, seja na área nobre 
ou pela periferia da cidade. 
 
Sabendo da importância 
do Legislativo como poder 
fiscalizador do Executivo, e 
ainda o que propõe leis e 
projetos que em determinado 
grau podem contribuir para o 
desenvolvimento da cidade, 
o Dhoje Interior entrevistou 
os vereadores de Rio Preto 
para um balanço da legis-
latura do ano passado, o 
primeiro de quatro anos. Os 
questionamentos têm como 
objetivo avaliar a qualidade 
dos trabalhos prestados e 
entender um pouco como 
pensam os representan-
tes eleitos pela população. 
Abrindo a série de entre-
vistas, o vereador Ander-
son Branco (PL), que ocupa 
o seu segundo mandato 
como parlamentar na Câ-
mara de Rio Preto. Branco 
foi o 16º vereador mais vo-
tado nas eleições de 2020, 
com 2.494 votos. A seguir 
você confere a entrevista 
concedida ao Dhoje Interior: 
 
Dhoje Interior: Se pudes-
se elencar dois grandes 
projetos de sua autoria 
aprovados durante este 

ano quais seriam e por 
quê merecem destaque? 
 
Anderson Branco:  Proje-
to que declara de utilidade 
pública a Rede de Apoio e 
Assistência Social Família 
de Deus. Vai fortalecer a 
entidade assistencial que 
fornece amparo a dezenas de 
famílias. Propostos este ano 
e em tramitação: Projeto que 
proíbe a instalação e a ade-
quação de banheiros e ves-
tiários, públicos ou privados, 
para uso comum por parte de 
todos os gêneros nos locais e 
estabelecimentos que espe-
cifica e Projeto que proíbe a 
utilização de verba pública no 
âmbito do Município de São 
José do Rio Preto, em eventos 
e serviços que promovam a 
sexualização de crianças e 
adolescentes e dá providên-
cias correlatas. Projetos estes 
serão uma das principais lutas 
para o início do ano de 2022. 
 
Dhoje Interior: Qual projeto 
acabou vetado pelo pre-
feito Edinho Araújo, mas 
que na sua visão deveria 
ter sido aprovado pela re-
levância e importância? 
 
Anderson Branco: A Lei Ordi-
nária nº 13714 de 2021, que 
está suspensa e dispõe sobre 
a concessão de auxílio emer-

Raphael FERRARI
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ENTREVISTA

gencial aos empreendedores 
municipais cujas atividades 
tenham sido cessadas inte-
gralmente em virtude dos im-
pactos sociais e econômicos 
da pandemia de COVID-19, 
e dá outras providências. A 
importância é em razão dos 
efeitos causados pela pande-
mia nos mais variados meios 
de atividades econômicas. 
 
Dhoje Interior: Em relação 
ao governo do prefeito Edi-
nho Araújo, qual sua avalia-
ção sobre as ações toma-
das por ele ao longo deste 
ano? Houve algum erro 
político que poderia citar? 
 
Anderson Branco: Acredi-
to que ele, de certa forma, 
estava vinculado às deter-
minações do governo esta-
dual em meio a pandemia, 
o que dificultou a condução 
das diretrizes relacionadas 
a permissão das atividades 
econômicas. Poderia ter sido 
mais flexível com as ativida-

des econômicas no período 
da pandemia, criando in-
centivo fiscal e isenções. 
 
Dhoje Interior: Em relação 
ao projeto do prefeito que 
solicitava empréstimo de 
R$ 300 milhões, aprovado 
pela Câmara. Defenda no-
vamente seu voto e o por 
quê acredita (ou não) que 
o valor é necessário para 
o restante do mandato? 
 
Anderson Branco: O emprés-
timo visa fortalecer a cidade 
com obras e reformulações, 
o que gera ainda mais pro-
gresso e a vontade de mais 
empresas e pessoas se insta-
larem no município, gerando 
mais renda e melhor quali-
dade de vida à população. 
 
Dhoje Interior: Em relação 
a prorrogação do contrato 
do transporte coletivo, 
aprovado pela Câmara, 
novamente defende sua 
votação e o por quê acre-
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dita (ou não) que a pror-
rogação por mais 10 anos 
foi benéfica à população? 
 
Anderson Branco: Ao fazer 
uma análise sobre o trans-
porte municipal a nível na-
cional, vejo o nosso como de 
regular e de boa qualidade. 
As empresas já estão es-
tabelecidas em nosso mu-
nicípio há muito tempo, ou 
seja, já têm um histórico o 
que facilita a fiscalização. 
 
Dhoje Interior: Sobre a pos-
sibilidade de o Legislativo 
ter o direito a emendas im-
positivas, com determina-
do valor fixo do orçamento 
municipal ser indicado por 
cada vereador em áreas 
pré-estabelecidas, qual é 
o seu entendimento? Favo-
rável ou não, e o por quê? 
 
Anderson Branco: Entendo 
que apesar do dinheiro sair 
do orçamento do Executivo, 
não teria grande impacto 

financeiro e de qualquer 
forma o dinheiro seria em-
pregado no próprio muni-
cípio em prol da popula-
ção. Assim, sou favorável. 
 
Dhoje Interior: Se tivesse que 
dar uma nota de 0 a 10 para 
o seu trabalho parlamentar 
neste ano de 2021, qual 
seria a nota? E o por quê? 
Anderson Branco: A nota 
eu deixo para a avaliação 
da população, mas me es-
forço no que me foi de-
legado e procuro sempre 
melhorar, e por isso não 
se pode falar em nota. 
 
Dhoje Interior: Como o 
senhor acredita que a 
população de Rio Preto 
analisa o trabalho atu-
al dos 17 vereadores? 
 
Anderson Branco: Acho 
que a população fica um 
pouco distante da realidade 
e dos trabalhos desenvolvidos 
pelos vereadores, e assim, 
acompanham apenas pelo 
o que a imprensa publica. 
 
Dhoje Interior: Qual será 
o principal objetivo para 
o mandato em 2022? 
 
Anderson Branco: Continu-
ar meu trabalho em prol da 
população, cobrando e fis-
calizando o Poder Executivo. 
 
Dhoje Interior: Como ana-
lisa o papel da imprensa 
da cidade na cobertura 
dos fatos do Legislativo? 
 
Anderson Branco: Acho que 
grande parte da imprensa 
não traz a realidade e, em 
tese, modifica o contexto. 
 
Dhoje Interior: Qual é a me-
lhor virtude e o pior defeito 
de sua personalidade? 
 
Anderson Branco: A sin-
c e r i d ade ,  s e r  d i r e t o . 
 
Dhoje Interior: Por fim, 
deixe uma mensagem para 
os rio-pretenses sobre 
o que esperar em 2022 
em relação aos trabalhos 
na Câmara da cidade. 
 
Anderson Branco: Posso fa-
lar apenas por mim, pois con-
tinuarei a desenvolver o traba-
lho em prol da população de 
nossa cidade, principalmente 
aos menos privilegiados.

Ele (Edinho) estava vinculado às 
determinações do governo estadual 

em meio a pandemia, o que 
dificultou a condução das diretrizes 

relacionadas a permissão das 
atividades econômicas

“

”

O empréstimo 
visa fortalecer a 

cidade com obras e 
reformulações

“

”

Ao fazer uma análise sobre o transporte municipal a nível nacional, vejo 
o nosso como de regular e de boa qualidade. As empresas já estão 

estabelecidas em nosso município há muito tempo, ou seja, já têm um 
histórico o que facilita a fiscalização

“
”

bate sobre itens de pautas de 
anos anteriores à pandemia 
do Coronavírus, como a imple-
mentação do PCCS (Plano de 
Cargos, Carreira e Salário) e a 
Licença Maternidade de 180 
dias para as servidoras. 

Outros pedidos são relacio-
nados à saúde do trabalhador, 
jornada de 36 horas para os 
servidores de serviços 24 ho-
ras, preferência e prioridade 
para os servidores de carreira 
para escolha de local e horário 
de trabalho, além de gozo de 
férias também fazer parte da 
pauta.  

A entidade cobra da ad-
ministração a reativação da 
Comissão Permanente de 
Negociações que ficou parada 
devido a pandemia.

“Esperamos que o prefeito 
valorize os servidores, que 
nos últimos quase dois anos 
ficaram sem reajuste de seus 
salários. Temos que valorizar 
os servidores pelo trabalho 
desenvolvido diariamente para 

atender a população de nossa 
cidade”, finalizou Sanny.

Este ano os servidores do 
Semae (Serviço Municipal 
Autônomo de Água e Esgoto) 
fizerem algumas reivindicações 
à parte que serão encaminha-
das ao superintendente da 
autarquia.

O sindicato solicita que a 
prefeitura tome providências 
cabíveis para a autorização 
de inclusão da contagem do 
período de calamidade pú-
blica como aquisitivo para 
concessão dos benefícios dos 
servidores, conforme parágrafo 
111 do Art. 8 ° da lei 173. 

E que seja autorizada a 
opção de concessão da Licen-
ça Prêmio em pecúnia para o 
recebimento dos valores em 
2022.

Em nota, a assessoria do 
prefeito Edinho afirmou que o 
documento será encaminhado 
para ser analisado e por conta 
disso não pode se posicionar 
sobre as reivindicações.

Bolsonaro passa bem,
segundo nota da Secom

Em uma nota divulgada 
no início da manhã desta se-
gunda-feira (3), a Secretaria 
Especial de Comunicação da 
Presidência da República (Se-
com), disse que o presidente 
Jair Bolsonaro passa bem após 
ser hospitalizado por sentir 
dores abdominais durante as 
férias em Santa Catarina.

A nota informou ainda que 
mais detalhes sobre o estado 
de saúde do presidente serão 
divulgados em boletim médico.

Bolsonaro foi levado na 
madrugada desta segunda 
para o Hospital Vila Nova Star, 
na Vila Nova Conceição, Zona 
Sul de São Paulo. A suspeita, 
segundo sua equipe médica, é 
que ele esteja com uma nova 
obstrução intestinal.

“A Secretaria Especial de 
Comunicação Social (SECOM) 
informa que o Presidente da 
República, Jair Bolsonaro, após 
sentir um desconforto abdomi-
nal, deu entrada no Hospital 

Nova Star, em São Paulo, na 
madrugada desta segunda-
-feira (3), para a realização 
de exames. A Secom informa, 
ainda, que o Presidente passa 
bem e que mais detalhes serão 
divulgados posteriormente, 
após atualização do boletim 
médico”, informou a Secom.

Desde que foi vítima de 
uma facada durante a cam-
panha eleitoral de 2018, Bol-
sonaro já passou por quatro 
cirurgias em decorrência do 
episódio. Ele também passou 
por outros dois procedimentos 
não relacionados ao ferimen-
to: a retirada de um cálculo 
na bexiga e uma vasectomia. 
Em julho, ele precisou ser 
hospitalizado devido a soluços 
persistentes.

O médico Antônio Luiz Ma-
cedo, que operou Bolsonaro 
após a facada, estava nas 
Bahamas quando foi avisado 
do quadro de desconforto 
abdominal do presidente. Ele 
vai voltar ao Brasil, mas não 
acredita em uma nova cirurgia.

Agência BRASIL
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Educação de Rio Preto 
investe R$ 32 milhões em 
tecnologia e infraestrutura

A tecnologia se revelou 
fundamental para que as 
crianças continuassem sendo 
educadas durante a grave 
crise sanitária. Esses recursos 
comunicacionais vieram para 
ficar. De olho nesta nova era 
que se apresenta, as escolas 
de ensino fundamental e 
infantil já contam com uma 
novidade: todas as unidades 
receberam um notebook por 
sala de aula. Os 19 super-
visores de ensino também 
receberão um notebook para 
desempenhar suas funções 
com mais agilidade. Cada 
escola recebeu ainda um 
notebook para uso da coor-
denadoria pedagógica.

Após a entrega dos note-
books, a Secretaria de Educa-
ção se prepara para reformular 
todos os laboratórios da rede. 
Os computadores já foram 
comprados e estão sendo 
entregues pela empresa ven-
cedora da licitação.

A ideia é que todos os labo-
ratórios de informática da rede 
sejam reestruturados para ga-
rantir ensino de qualidade em 
tecnologia para os mais de 40 
mil alunos da rede municipal 
de ensino.

Todos os laboratórios rece-
berão computadores e projeto-
res novos. Ao todo, um investi-
mento, apenas em tecnologia 
nas escolas, de cerca de R$ 
16 milhões. Pen-drivers, telas 
retráteis, mouse e câmeras 
também foram entregues nas 
escolas para melhorar o ensino 
e colocar a tecnologia na sala 
de aula.

Infraestrutura
A segurança na estrutura 

física também foi priorizada no 
ano passado, segundo a pasta. 
Todas as escolas da rede mu-
nicipal de ensino de Rio Preto 
estão com o Auto de Vistoria 
do Bombeiros em dia. Além 
disso, foi inaugurada uma nova 
escola e outras três unidades 
estão em fase final de obras, 
com inaugurações previstas 
para 2022.

Além das novas unidades, 
a Secretaria de Educação 
informa que também investe 
em reformas, readequações e 
ampliações das unidades.

Foram cinco escolas que 
passaram por reformas elé-
tricas completas, somando 
R$ 988.840,80 investidos. 

Da REPORTAGEM
redação@dhoje.com.br

Divulgação SMCS 

Foram cinco escolas que 
passaram por reformas 
elétricas completas, so-
mando R$ 988.840,80 
investidos. Outras 12 es-
colas estão com ordens 
de serviço emitidas, com 
previsão de investimento 
de R$ 4 milhões. Além de 
outras três escolas que 
estão com projetos em 
andamento para reforma 
de rede elétrica.

O Comitê Gestor do Fundo 
de Financiamento Estudantil 
(Fies) divulgou na última se-
mana a quantidade de vagas 
que serão disponibilizadas 
para o Fies no próximo ano. 
Ao todo, serão disponibilizadas 
110.925 vagas para o exer-
cício de 2022, primeiro ano 
do Plano Trienal, período de 
2022 a 2024, com aporte de 
500 milhões de reais no Fundo 
Garantidor do Fies (FG-Fies), 
provenientes do orçamento 
do Ministério da Educação 
(MEC). No primeiro semestre, 
os estudantes terão acesso a 
66.555 vagas, 60%, e 44.370 
vagas, no segundo semestre, 
40% do total.

O Fies é um programa do 
Governo Federal destinado à 
concessão de financiamento 
a estudantes regularmente 
matriculados em cursos supe-
riores não gratuitos e com ava-
liação positiva nos processos 
conduzidos pelo MEC.

Para efetuar a inscrição, é 
necessário que o estudante 
tenha realizado alguma das 
edições do Exame Nacional do 
Ensino Médio (Enem) entre os 
anos de 2010 e 2020. Além 
disso, o participante precisa ter 
notas iguais ou acima de 450 
pontos e nota diferente de zero 
na redação. Outro critério é o 
da renda familiar mensal, que 
tem que ser de até três salários 
mínimos por pessoa.

Como se inscrever
Para se inscrever no Fies é 

preciso ter uma conta no Portal 
gov.br, que possibilitará o aces-
so ao Portal Fies (pfies.mec.
gov.br/) . As inscrições para o 
Fies ocorrem duas vezes por 
ano, antes do início das aulas 
em cada semestre.

MEC divulga 
número de vagas 

para o FIES 
Agência BRASIL

Aposentado descobre 
golpe de cliente vip 
ao fazer balanço de 
vendas de bebidas

Um aposentado, de 73 
anos, morador da Vila Mace-
no, em Rio Preto, procurou a 
Central de Flagrantes na tarde 
de domingo, 2, para denunciar 
um golpe de estelionato. Ele 
contou à polícia que teve um 
prejuízo de mais de R$ 5,5 mil 
com um corretor de imóveis, de 
23 anos, residente no Jardim 
Paulista, que era seu cliente 
há aproximadamente um ano 
e meio.

De acordo com o idoso, ele 
comercializa bebidas alcóolicas 
nacionais e importadas através 
de sua microempresa e faz as 
vendas por meio de um grupo 
que mantém no Whatsapp, 

tendo adicionado o suspeito, 
que é genro de um amigo seu.

Como vendia, mas o dinhei-
ro não aparecia integralmente 
em sua conta resolveu fazer um 
balanço no dia 27 de dezembro 
e descobriu que o acusado 
agendava o pagamento de 
suas compras, enviava o com-
provante das transferências e, 
em seguida, cancelava o paga-
mento no aplicativo do banco.

A vítima apresentou uma 
foto do corretor, cópia do 
extrato bancário, uma das 
operações financeiras fraudu-
lentas e a lista de produtos não 
pagos pelo indiciado. O caso 
registrado como estelionato no 
Plantão será investigado pelo 
3º DP rio-pretense.

Da REPORTAGEM

Bebê leva chute na cabeça durante briga dos pais

Um bebê, de um ano e dez 
meses, ficou ferido na noite 
de domingo, 2, após uma 
discussão entre seus pais, 
no Solo Sagrado, na Região 
Norte de Rio Preto. De acordo 
com o boletim de ocorrência, o 
casal vive junto há cinco anos 
e os desentendimentos são 
frequentes, mas não foram 
registrados na polícia.

Segundo a jovem, ela es-
tava conversando com uma 
amiga, com o filho ao lado 

em um carrinho, quando o 
marido chegou e sem justifi-
cativa passou a agredí-la com 

do e começou a chorar. A mu-
lher pegou a criança no colo e 
continuou a apanhar, momento 
em que deixou o filho cair no 
chão e ao se abaixar para pe-
gá-lo o acusado desferiu um 
chute que acertou a cabeça 
do bebê.

A vítima conseguiu fugir 
até a casa de parentes, sendo 
perseguida pelo suspeito, que 
ameaçou que “a pegaria” de-
pois. O agressor fugiu.

O 6º DP ficou encarregado 
das investigações do caso, 
registrado como lesão corporal 
e violência doméstica.

Da REPORTAGEM

socos, chutes e golpes com o 
capacete.

O menino teria se assusta-

Arquivo DHOJE

PLANTÃO POLICIAL

Durante patrulhamento de 
rotina, na Vila Moreira, em Rio 
Preto, às 13h40 do domingo, 
2, policiais militares do Baep 
desconfiaram do nervosismo 
de um autônomo, de 36 anos, 
e resolveram abordá-lo. O sus-
peito apresentou documento 
que a guarnição constatou ser 
falso. Em interrogatório ele 
confessou ter comprado o RG 
por R$ 1 mil.

Ao pesquisar o novo nome 
fornecido pelo acusado a PM 
descobriu que havia um man-
dado de prisão por tráfico de 
drogas contra o homem. Se-
gundo o boletim de ocorrência, 
como havia divergências na 
ordem judicial, não foi possível 
dar cumprimento ao mandado.

No Plantão, o delegado 
converteu a prisão em flagrante 
por uso de documento falso 
em preventiva. O indiciado foi 
recolhido à carceragem local, 
ficando à disposição da Justiça. 
O caso segue sendo investiga-
do pelo 2º DP.

Procurado usa  
documento falso 
e vai para cadeia
Da REPORTAGEMDesconhecidos arromba-

ram os cadeados do portão da 
rua e da casa em uma chácara 
no Brejo Alegre, na manhã de 
domingo, 2, e furtaram uma 
caminhonete e diversos ob-
jetos usados em construção 
civil. A vítima, de 64 anos, é 
proprietária de uma empresa 
de locação de equipamentos.

Segundo o idoso contou à 
polícia, foram levados motor de 
betoneira, mais de 700 metros 
de fio, diversos interruptores 
e tomadas, lavadora de alta 
pressão, furadeira profissional, 
várias ferramentas, caixa de 
som, chaves de boca e duas 
lixadeiras.

O furto foi registrado na 
Central de Flagrantes, à noite, 
e o 7º DP de Rio Preto ficou 
encarregado das investigações.

Furto

Desempregado é 
preso em flagrante 
pela PM por furto 

de residência

Uma guarnição da PM de 
Rio Preto que fazia patrulha-
mento no Jardim Alto Alegre, 
na tarde de domingo, 2, pren-
deu em flagrante por furto um 
desempregado, de 37 anos. 
Os policiais desconfiaram do 
comportamento do homem, 
que ficou muito nervoso ao ver 
a viatura.

Em revista pessoal nada 
de ilícito foi encontrado com o 
acusado, mas no saco plástico 
e na mochila que ele carregava 
havia diversos objetos, entre 
os quais máquina de solda pe-
quena, roteador, celular e uma 
serra mármore, que chamaram 
a atenção dos pms.

Durante interrogatório, o 
suspeito admitiu que havia 
furtado uma residência nas 
imediações do quartel dos 
bombeiros da avenida Nossa 
Senhora da Paz.

Ao chegarem no endereço, 
os pms viram que o portão so-
cial estava danificado e aberto 
e uma das janelas do imóvel 
arrombada. A vítima, um por-
teiro, de 33 anos, foi localizada 
pela polícia e reconheceu os 
objetos como sendo de sua 
propriedade.

No Plantão, a prisão foi 
convertida em preventiva pelo 
delegado e o indiciado trans-
ferido para a carceragem da 
Deic, onde aguardará decisão 
judicial.

Da REPORTAGEM

O 3º DP de Rio Preto in-
vestiga a autoria de um roubo 
ocorrido às 21h40 de domingo, 
2. A vítima, um motorista do 
Expresso Itamarati, de 48 anos, 
esteve na Central de Flagrantes 
para registrar a ocorrência.

Segundo o registro policial, 
o ônibus fazia a linha Rio Preto 
I/Centro e transitava na rua 
Telmo Maia quando o condutor 
recebeu solicitação de parada.

Em seguida, o assaltante 
subiu no coletivo e, armado 
com um punhal, exigiu dinheiro. 
Após roubar R$ 35, o bandido, 
de cor branca, cabelo curto e 
amarelo, estatura mediana, 
vestindo short vermelho e cami-
seta amarela, fugiu para rumo 
ignorado.

 

Assalto 

ANTÔNIO OLIVA FILHO, natural de 
São José do Rio Preto-SP,  faleceu aos 
82 anos. Era casado com Aparecida 
Margarida Magri Oliva e deixou os 
filhos  Amarildo, Marco Antônio e 
Mateus. Seu sepultamento foi dia 
03/01/2022, às 8:00, saindo seu 
féretro do velório Jardim da Paz para 
o cemitério Parque Jardim da Paz.

 EDEVALDO WELISLEI DE SOU-
ZA, natural de Potirendaba-SP, faleceu 
aos 36 anos de idade. Era solteiro e 
deixou o filho Lucas Adriano. Foi se-
pultado 02/01/2022, às 16:30, saindo 
seu féretro do velório Capelas Prever  
para cemitério São João Batista. 

FALECIMENTOS

RIO PRETO

Outras 12 escolas estão com 
ordens de serviço emitidas, com 
previsão de investimento de R$ 
4 milhões. Além de outras três 
escolas que estão com projetos 
em andamento para reforma de 
rede elétrica.

Para atender mais alunos 
e de maneira adequada, três 
escolas tiveram salas de aulas 
construídas e ampliadas. Fo-
ram seis ampliações de salas 
de aula, investimento de R$ 
1.416.009,30.

Outras 11 unidades estão 
com processos licitatórios em 
andamento para as adequações 
prediais necessárias, com pre-
visão de investimento de R$ 7 
milhões.

Também estão em execu-
ção 23 projetos para reformas, 
ampliação e construção de 
unidades escolares.

Além de investimentos em 

infraestrutura, a Secretaria de 
Educação investiu na compra 
de 112 novos playgrounds para 
as escolas da rede municipal de 
ensino. Do total, 60 parques já 
foram instalados. Duas unida-
des foram pintadas e 20 novos 
veículos foram comprados para 
garantir a qualidade do trans-
porte para os alunos, só nestas 
ações foram mais de R$ 5 mi-
lhões em investimentos. pelo 
Programa Rio Preto+Educação.

A rede
A rede municipal de ensino 

envolve diretamente mais de 
40 mil alunos matriculados, 
2,5 mil professores, e cerca de 
2 mil funcionários que atuam 
nos 156 prédios da Secretaria 
de Educação.

Também fazem parte da 

Educação o histórico prédio da 
Swift, o Teatro Paulo Moura, os 
parques ecológicos Norte e Sul, 
o Ciecc e os quatro Núcleos da 
Esperança.

Em 2022, a cidade deve 
receber ainda um Centro de 
Inovação da Educação Básica 
Paulista (Ciebp). Ação conjunta 
entre a Secretaria de Estado e a 
Secretaria Municipal de Educa-
ção.  O anúncio foi feito no dia 
27 de outubro de 2021, com 
a presença de lideranças do 
governo municipal e do Estado.

Os alunos poderão idealizar 
projetos e receber mentoria no 
hub de inovação; trabalhar com 
cultura maker, programação e 
robótica. Poderão ainda utilizar 
a modelagem 3D para fazer 
protótipos com temas trans-
versais. Para utilizar o local, 
as escolas terão de fazer o 
agendamento.

2022
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Há 553 possíveis casos dos meses de novembro e dezembro ainda em investigação, podendo aumentar o quantitativo total nas próximas 
divulgações

A Secretaria de Saúde 
de Rio Preto divulgou nesta 
segunda-feira (3) o último 
boletim da dengue referente 
ao ano de 2021. O muni-
cípio encerrou o ano com 
20.803 casos confirmados, 
quase o triplo dos 7.252 
contabilizados em 2020. 
Vale ressaltar que 553 pos-
síveis casos dos meses de 
novembro e dezembro ain-
da estão em investigação, 
podendo aumentar o quan-
titativo total nas próximas 
divulgações.

“De fato tivemos um ano 
epidêmico, com a circulação 
do vírus tipo 1, o mesmo 
que provocou aumento de 
casos nos anos de 2010, 
2015 e 2016 na cidade. 
Ainda temos incerteza sobre 
como os casos deverão se 
comportar em 2022, mas 
pedimos para a população 
faça sua parte evitando dei-
xar água parada”, afirmou 
a gerente da vigilância epi-
demiológica, Andreia Negri.

Com surto de gripe e os 
casos leves de Covid-19 
voltando a aumentar, An-
dreia reforçou a importância 
de prevenção ao mosquito 
Aedes aegypti. “A maioria 
dos criadouros está dentro 
das casas, então pedimos 
para que todos olhem em 
ralos, calhas e vasinhos 
de plantas, principalmente 
nesse período de chuvas, 
para reduzirmos os casos”, 
comentou.

Rio Preto registrou sete 
óbitos por dengue em 2021, 
sendo o último deles em 
maio. Já nos casos por bair-
ros, o Jardim Americano foi 
o que registrou mais casos 
com 1.651. Na sequência 
aparecem: São Francisco 
(1.549), Parque Industrial 
(1.433), São Deocleciano 
(1.401) e Jaguaré (1.293).

Já os bairros com menos 
casos foram Talhado (158), 
Cidadania (170), Gonzaga 
de Campos (198), Renascer 
(239) e Nova Esperança 
(259). Para solicitar a visita 
de um agente de saúde em 
caso de suspeita de cria-
douro de dengue basta ligar 
na Ouvidoria da Saúde pelo 
número 0800 770 5870.

Casos de dengue triplicam em RP

Da Vinicius LIMA
vinicius.lima@dhoje.com.br

Mirassol completa um mês 
sem óbitos por Covid-19

Mirassol confirmou mais 16 
casos positivos de Covid-19, 
conforme o boletim divulgado 
nesta segunda-feira (3) do 
Departamento Municipal de 
Saúde (DMS) e da Vigilância 
Epidemiológica. Por outro lado, 
o município também comple-
tou um mês sem óbitos pelo 
novo coronavírus. A última 
morte foi em 3 de dezembro 
(um idoso de 77 anos, que 
tinha diabetes e hipertensão).

Com isso, Mirassol con-
tabiliza 43.752 notificações, 
10.487 casos confirmados 
(positivos), 29.998 negativos, 
10.171 recuperados, 25 pes-
soas em recuperação domici-
liar e 289 óbitos.

Atualmente, dois pacientes 
do município estão internados 

em São José do Rio Preto, 
sendo um na enfermaria do 
Hospital Austa e outro moni-
torado na Unidade de Terapia 
Intensiva (UTI) do Hospital de 
Base. Todas as informações 
são oficiais e divulgadas para o 
DMS pelo sistema do Governo 
de SP. 

Bairros

O Centro está no topo da 
lista dos 14 bairros com o 
maior número de pessoas in-
fectadas pela Covid-19 (casos 
notificados) e que cumprem 
quarentena em casa, com 
cinco. Os números auxiliam a 
Prefeitura de Mirassol a ampliar 
o trabalho de conscientização 
por meio de campanhas sobre 
os cuidados que a população 
deve ter para não contrair o 
vírus durante a pandemia.

Na sequência, com três 
pessoas cada, estão os bairros 
Alvorada e Marilu; Navarrete, 
Regissol, Rural/Recanto de 
Alá e Village Damha II, com 
duas pessoas cada. Com uma 
pessoa cada aparecem os se-
guintes bairros: Karina, Parque 
dos Ipês I, Santa Casa, Santa 
Cruz, Santa Rita, Selt Life e 
Vale do Sol.

Da REDAÇÃO

Divulgação Saúde confirma 7 
casos da variante 

Ômicron

A Secretaria de Saúde de 
Rio Preto informou nesta 
segunda-feira (3) que foram 
confirmados sete casos 
de Covid-19 da variante 
Ômicron no município. 
Todos os casos são em 
adultos jovens, que estão  
com sintomas leves e são 
residentes de Rio Preto. Os 
exames foram realizados 
pelo laboratório da Famerp.
Esses são os primeiros 
casos da nova variante 
a serem registrados 

na cidade, que no ano 
de 2021 apresentou 
predominância da variante 
de Manaus e depois da 
variante Delta.

Na região, Mirassol já 
registrou um caso da 
variante Ômicron  no fim 
do mês de dezembro. Na 
ocasião, se tratava de uma 
mulher de 42 anos que 
havia contraído o vírus em 
Goiânia. Depois de ficar 
de quarentena, a paciente 
testou negativo poucos 
dias depois.

Vinícius  LIMA

Surto de gripe lota UBSs e faz Saúde recomendar 
telemedicina para agilizar atendimentos

Por conta disso, a Saúde 
recomenda que as pessoas 
utilizem o sistema de Teleme-
dicina para consultas on-line. 
Em caso de sintomas como 
coriza, mal estar, dor no corpo, 
tosse seca e dor de garganta, 
os munícipes devem ligar para 
o serviço de Telemedicina, no 
telefone 0800 77 22 123.

“A pasta está adotando as 
providências necessárias para 
reduzir o tempo de espera 
para atendimento. As equipes 
médicas e de apoio já foram 
reforçadas e outras medidas 
serão tomadas para ampliar 
o atendimento”, diz a nota 
divulgada pela Saúde.

Segundo a pasta, a tele-
medicina é eficiente no tra-
tamento de casos leves e 

moderados de gripe. Rio Preto 
vive atualmente um surto de 
gripe, principalmente no públi-
co infantil, com o Hospital da 
Criança e Maternidade lotado 
desde o fim de novembro.

“Nós estamos vivendo um 

ticamente dobramos o número 
de funcionários para atender a 
população, mas é um processo 
demorado”, afirmou o secretá-
rio de saúde Aldenis Borim em 
um vídeo divulgado no dia 29 
de dezembro.

Vinícius LIMA 

surto de gripe. Essa gripe está 
realmente em um pico ele-
vadíssimo. Nossas unidades, 
tanto públicas quanto privadas, 
estão lotadas, com demora no 
atendimento. Isso não é por 
falta de funcionários, nós pra-

Divulgação

O novo ano chegou e junto 
com ele também veio a peque-
na Maria Clara. Com 2,864 
quilos e 48 centímetros, às 
00h54, de 01 de janeiro de 
2022, nasceu a primeira bebê 
do ano do Hospital da Criança 
e Maternidade (HCM) de Rio 
Preto.

De acordo com o pai da 
recém-nascida, Leonardo An-
tônio, morador do município de 
Tanabi/SP, a família foi pega de 
surpresa. Eles não esperavam 
que ela iria nascer justo no 
primeiro dia do ano.

“O parto estava previsto 
para o dia 6 de janeiro. Porém, 
na noite de ontem, minha 
esposa, Ana Beatriz, começou 
a sentir as contrações. Então 

fomos para a Santa Casa de 
Tanabi, onde ela começou e 
entrar em trabalho de parto e 
fomos transferidos aqui para o 
HCM”, explicou Leonardo.

Maria Clara é a primeira 
filha do casal e nasceu de parto 
cesárea.

Coincidência

Este foi o segundo ano 
consecutivo em que o primeiro 
bebê do ano a nascer no HCM, 
é da região de Tanabi/SP.

Em 01 de janeiro de 2021, 
a primeira bebê do ano era do 
Distrito de Ibiporanga, em Ta-
nabi. Na época, a recém-nas-
cida, chamada Vitória, nasceu 
às 01h44, com 3,302 quilos e 
50 centímetros.

Maria Clara é a 
primeira bebê do 
ano a nascer no 
HCM Rio Preto

Vacina para crianças chega na 
segunda quinzena, diz Queiroga

As vacinas contra a Co-
vid-19 para crianças de 5 e 
11 anos de idade começarão 
a chegar ao Brasil na segunda 
quinzena de janeiro. A informa-
ção foi dada nesta segunda-fei-
ra (3) pelo ministro da Saúde, 
Marcelo Queiroga.

“Na segunda quinzena de 
janeiro, as vacinas [para crian-
ças] começam a chegar e 
serão distribuídas como nós 
temos distribuído”, disse sem 
dar detalhes sobre quantidade.

Sobre entrega de doses 
pediátricas do imunizante da 
Pfizer, o laboratório informou 
que está definindo as etapas 
de fornecimento com o governo 
brasileiro. “A Pfizer está atuan-
do junto ao governo para definir 
as etapas do fornecimento das 
vacinas contra a covid-19 para 

imunização da faixa etária de 5 
a 11 anos, com estimativa de 
entregas a partir de janeiro de 
2022”.

Anvisa

A Agência Nacional de Vigi-
lância Sanitária (Anvisa) autori-
zou, há duas semanas, a apli-
cação da vacina da Pfizer para 

crianças. Diante do aval da 
Anvisa, o Ministério da Saúde 
decidiu incluir as crianças no 
Programa Nacional de Imuni-
zação e liberar a vacinação 
daquelas que apresentarem 
prescrição médica para isso. 
A medida causou reação de 
governadores e pelo menos 
20 estados, além do Distrito 
Federal, já adiantaram que não 
irão seguir a recomendação 
da pasta. Nessas unidades da 
federação, a vacinação deverá 
sem feita sem exigência de 
pedido médico. São estes, os 
estados: Acre, Bahia, Ceará, 
Espírito Santo, Goiás, Mara-
nhão, Mato Grosso, Mato Gros-
so do Sul, Minas Gerais, Pará, 
Paraíba, Paraná, Pernambuco, 
Piauí, Rio Grande do Norte, Rio 
Grande do Sul, Rio de Janeiro, 
Santa Catarina, São Paulo e 
Sergipe

Agência BRASIL

Divulgação
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Aumento na tarifa gera reclamações 
no primeiro dia útil do transporte 

Usuários do transporte co-
letivo de Rio Preto criticaram 
o aumento da tarifa de ônibus 
nesta segunda-feira, 3, primei-
ro dia útil do serviço em 2022. 
O aumento passou a valer no 
sábado, dia 1, após os valores 
serem reajustados de acordo 
com o que prevê o contrato 
de concessão assinado pelo 
prefeito Edinho Araújo (MDB) 
em 29 de novembro.

Os novos valores são R$ 
3,70 para pagamento no 
cartão e R$ 4,10 para o pa-
gamento em dinheiro. Para es-
tudantes o valor foi inalterado 
mantendo-se em R$ 1. 

O valor pago às empresas 
Circular Santa Luzia e Expresso 
Itamarati por passageiro trans-
portado é agora de R$ 4,80. 
A diferença é subsidiada pela 
Prefeitura todos os meses.

“Tudo aumenta, as contas 
não param de subir. Agora 
também vou gastar mais di-
nheiro para utilizar os ônibus”, 
afirma Miguel dos Santos Pe-
reira, de 29 anos.

“Acho que era possível 
segurar um pouco mais para 
aliviar o bolso. Quem pega 
ônibus é por necessidade. A 
pandemia ainda não terminou. 
As coisas ainda estão difíceis”, 
disse Mariana Silva, de 38 
anos.

O secretário de Trânsito, 
Amaury Hernandes, declarou 
em entrevista ao Dhoje Interior 
que o reajuste se deve ao fato 
de que desde 2020, ano da 
última correção, a Prefeitura 
vem subsidiando a passagem 
aos usuários.

“Em 2021, a prefeitura de 
Rio Preto subsidiou a tarifa 
técnica (de R$ 4,10 para R$ 
4,22), impedindo o repasse 
do valor para os usuários do 
sistema. A tarifa ao passageiro 
foi mantida em R$ 3,30 (no 
cartão) e R$ 3,50 (em dinhei-
ro), uma forma de minimizar os 
impactos da pandemia para os 
usuários do transporte coleti-
vo”, destacou Amaury.

Segundo o secretário, com 
o novo contrato em vigor existe 
a possibilidade de a cada três 
meses ser feita uma reavalia-
ção do número de passageiros 
transportados por quilômetro 
rodado. Com essa variável 

seria possível reduzir o valor da 
tarifa ou aumentar o número 
de linhas e itinerários.

“Deixo bem claro que é 
o reajuste da tarifa que está 
atendendo todos os insumos 
do transporte. O valor é obtido 
por uma fórmula de cálculo. 
No novo contrato mudamos 
a forma de calcular e vamos 
acompanhar a cada três me-
ses, fazendo reavaliações para 
monitorar o quilômetro rodado 
e passageiros transportados. 
Anteriormente não tinha essa 
possibilidade. Agora podemos 
realizar essas mudanças”, ga-
rante Amaury.

O secretário explica que a 
intenção é que o usuário pague 
a tarifa através do cartão, no 
valor mais barato de R$ 3,70. 
A intenção é evitar o troco pelo 
motorista, permitindo agilidade 
nas viagens e segurança em 
relação a roubos.

“A ideia que nós queremos 
é tirar o dinheiro da operação 
fazendo com que as pessoas 
migrem para o cartão. Elas vão 
pagar menos pela passagem 
e o motorista não vai precisar 
fazer o troco. Traz agilidade e 
segurança, não corre o risco de 
assaltos. Temos a bilhetagem 
eletrônica. Passa o cartão, 
valida a entrada e fica mais 
fácil, ganhamos em agilidade, 
rapidez e conforto. Quanto 
menos tempo fica no ônibus, 
consequentemente maior con-
forto aos usuários”, frisa.

Atualmente, a pasta de 
Trânsito projeta que todos os 
dias 68 mil pagantes utilizem 
os ônibus em Rio Preto. Este é 
o valor médio previsto no con-
trato para que sejam realizados 
os cálculos para definir o valor 
da tarifa técnica, de R$ 4,80, 
que é repassada às empresas.

Raphael FERRARI 
redação@dhoje.com.br

Usuários do transporte 
coletivo em Rio Preto criti-
caram o reajuste no valor da 
passagem e a alta no custo 
de vida por causa da inflação

EDITAIS DE PROCLAMAS
1º REGISTRO CIVIL DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO 
PRETO
Rua Tiradentes nº 3355, Centro. 
Tel: (17) 3214-5330

Certifica-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:

YAGO HENRIQUE DOS SANTOS e RAYSSA DARA BER-
GAMINI. Ele, de nacionalidade brasileira, auxiliar de ven-
das, solteiro, nascido em Novo Horizonte, SP, no dia 23 de 
outubro de 1997, filho de RAFAEL SANTIAGO ROSA DOS 
SANTOS e de FABIANA APARECIDA CARNAVAL SILVA. 
Ela, de nacionalidade brasileira, auxiliar de vendas, solteira, 
nascida em São José do Rio Preto, SP, no dia 03 de novem-
bro de 1998, filha de JAIR ANDRÉ BERGAMINI e de ROSA-
NA HONORATO BERGAMINI. 

RENAN DA SILVA FERMINO e ALINE ALVES DE ALMEI-
DA. Ele, de nacionalidade brasileira, engenheiro, solteiro, 
nascido em São José do Rio Preto, SP, no dia 16 de janeiro 
de 1983, filho de SEBASTIÃO FERMINO e de SÔNIA APA-
RECIDA DA SILVA FERMINO. Ela, de nacionalidade brasi-
leira, servidora pública, solteira, nascida em Buritama, SP, 
no dia 25 de junho de 1982, filha de ODILON FERREIRA DE 
ALMEIDA FILHO e de GENOVIRGE ALVES ANDRADE. 
 
Assim, lavra-se o presente edital de proclamas para que seja 
afixado 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, 03 de janeiro de 2022

EDITAIS DE PROCLAMAS
1º REGISTRO CIVIL DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO 
PRETO
Rua Tiradentes nº 3355, Centro. 
Tel: (17)3214-5330

Certifica-se que, apresentaram perante o 1º Registro Civil 
da Comarca de São José do Rio Preto, os documentos exi-
gidos no artigo 1726 do Código Civil brasileiro, para habilita-
ção da Conversão de união estável em casamento:

OSVALDO CENTAMOR JÚNIOR e GISLENE DE SANTI 
BARBOZA. Ele, de nacionalidade brasileira, autônomo, 
solteiro, nascido em Santa Fé do Sul, SP, no dia 07 de janei-
ro de 1988, residente e domiciliado a Arapongas, Nº 150, 
Residencial Vista Alegre II (Zona Rural), São José do Rio 
Preto, SP, filho de OSVALDO CENTAMOR e de NATALINA 
ROSA DOS SANTOS CENTAMOR. Ela, de nacionalidade 
brasileira, tecelagem, solteira, nascida em São José do 
Rio Preto, SP, no dia 12 de setembro de 1984, residente e 
domiciliada a Arapongas, Nº 150, Residencial Vista Alegre II 
(Zona Rural), São José do Rio Preto, SP, filha de HONÓRIO 
SENA BARBOZA e de ROSA MARIA DE SANTI BARBOZA. 

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

São José do Rio Preto, 03 de janeiro de 2022.
David Yamaji Valença, Oficial.

EDITAIS DE PROCLAMAS – Silvio Augusto Pellegrini de 
Oliveira, Oficial do 3º Cartório de Registro Civil Pessoas Na-
turais de São José Rio Preto, SP, faz saber que pretendem 
casar, apresentando os documentos exigidos pelo art. 1525 
do Cód. Civil, os pretendentes:
1. FERNANDO HENRIQUE DA SILVA RAMOS e 
ZULEIKA DA SILVA, sendo ELE filho de GENIVAL RAMOS 
e de ELAINE CRISTINA DA SILVA e ELA filha de JOÃO FER-
REIRA DA SILVA e de MARIA APARECIDA DA SILVA;
2. MARCOS ROBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR e 
PAULINA DO NASCIMENTO XAVIER, sendo ELE filho de 
MARCOS ROBERTO DE OLIVEIRA e de ELEN MARIA 
JUDITH FONTOURA DE OLIVEIRA e ELA filha de PAULO 
REGIS BONOTO XAVIER e de CARINA DO NASCIMENTO 
XAVIER; brasileiros, residentes neste 3º subdistrito. Se al-
guém souber de algum impedimento, oponha-o em Cartório 
(R. São Paulo, 2200 – Tel: 3202-9090). 03/01/2022.
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O Mirassol abriu a Copa São 
Paulo de Futebol Júnior com 
vitória neste domingo (2), em 
Bálsamo. Jogando pelo grupo 
3, o Leão superou o Taguatin-
ga, por um a zero, com o gol 
do artilheiro Kauan.

O primeiro tempo foi equi-
librado, com ambos os times 
tendo chance de sair na frente. 
Aos 23 minutos, depois de 
um cruzamento da esquerda, 
Kauan mergulhou e cabeceou 
com perigo para fora. O time do 
Distrito Federal respondeu com 
Pedrinho recebendo de frente 
para o goleiro e obrigando Vi-
nicius a fazer uma boa defesa.

Na volta do intervalo, o 
Leão pulou na frente logo no 
primeiro minuto. Depois de 
um cruzamento da esquerda, 
Kauan cabeceou para o chão 
e balançou a rede. O jogador, 
que estava utilizando o pente-
ado ‘cascão’, popularizado por 
Ronaldo na Copa do Mundo de 
2002, aproveitou para come-
morar de maneira semelhante 
ao Fenômeno com o dedo 
levantado para cima. Recen-
temente, o Mirassol lançou o 
novo uniforme inspirado na Se-
leção que conquistou o penta.

Depois do gol, o Mirassol 
controlou bem a partida e 
quase ampliou com Gabriel 
Tota, que chutou uma bola no 
travessão aos seis minutos. O 
Taguatinga chegou a assustar 
aos 40 minutos, com um des-
vio de cabeça após cobrança 
de escanteio, mas a defesa do 
Mirassol conseguiu tirar a bola 
em cima da linha.

No mesmo grupo, também 
no domingo (2), o Sport entrou 
em campo e fez 4 a 0 no Con-
fiança, com gols de Marcelo, 
duas vezes, Welberty e Marcelo 
Ajul, todos de cabeça. O time 
pernambucano está na lideran-
ça, à frente do Leão na classifi-
cação pelo saldo de gols.

Mirassol estreia com vitória 
na Copinha com gol de Kauan

Vinicius LIMA
redacao@dhoje.com.br

Com três gols em cinco minutos, 
Novorizontino vence na estreia da Copinha

O Grêmio Novorizontino 
estreou com o pé direito na 
Copa São Paulo de Futebol 
Junior 2022. Nesta segun-
da-feira (3), o Tigre visitou 
o União Iacanga, no Estádio 
Municipal José Antônio Rossi, 
e goleou os donos da casa 
pelo placar de 4 a 1.

Aos nove minutos do pri-
meiro tempo, Claudinei re-
cebeu lançamento preciso, 
invadiu a área pelo lado direi-
to, fintou o zagueiro e bateu 
de pé esquerdo para vencer 
o goleiro do União Iacanga e 

abrir o placar.
No segundo tempo, o Ti-

gre deslanchou e, em cinco 
minutos, anotou três gols. 
Aos 11 minutos, João Arthur 
aproveitou a rebatida da zaga 
e, com oportunismo, fez o se-
gundo. Aos 13, David Benjamin 
recebeu lançamento do campo 
de defesa, dominou na área, 
driblou o goleiro e balançou 
as redes. Três minutos depois 
quem marcou foi Romulo, que 
fez bola jogada pela esquerda 
e bateu forte para anotar o 
quarto gol do Novorizontino.

Já o União Iacanga diminuiu 
aos 28 minutos, com Buiu.

“Importante estrear com 
vitória em uma Copa São Pau-
lo. Competição de tiro curto, 
campo diferente, temperatura 
muito alta. E, por ser estreia, 
tem uma ansiedade muito 
grande. No primeiro tempo 
tivemos um jogo mais parelho. 
No segundo tempo consegui-
mos explorar os espaços que 
eles estavam dando no jogo e 
saímos com a vitória”, avaliou 
o técnico Rafael Stucchi.

Outros jogos
Em Araras, o Velo Clube 

superou o União São João por 
3 a 1. Julio, Allna e Marcelo 
Maçola fizeram para o time 

visitante. O único gol do 
União foi marcado por Diogo. 
A equipe de Rio Claro lidera o 
Grupo 12, que tem também 
Athletico e Taquarussú.

No Joaquinzão, o Tauba-
té venceu o Petrolina com 
gols de Minhoca e Brunsão 
para somar seus primeiros 
três pontos do Grupo 14. 
Botafogo e Aparecidense se 
enfrentam nesta tarde.

Por fim, o Nova Iguaçu 
fez 3 a 0 no Comercial, com 
gols de Ezequiel, Ronaldinho 
e Trigo. Com isso, abriu van-
tagem no Grupo 7, o mesmo 
de Chapadinha e Criciúma.

Da REPORTAGEM

Leo Roveroni

O artilheiro Kauan, 
que adotou o penteado 
‘cascão’, popularizado 
por Ronaldo na Copa do 
Mundo de 2002, aprovei-
tou para comemorar de 
maneira semelhante ao 
Fenômeno com o dedo 
levantado para cima

Tanabi 
estreia na 
Copinha 

nesta terça

O Tanabi inicia a sua 
campanha na Copa São 
Paulo de Futebol Júnior 
nesta terça-feira (3). O 
adversário será o Guara-
ni de Campinas. O jogo 
será realizado no estádio 
Alberto Victolo, em Tana-
bi, com entrada gratuita 
para o público, mediante 
a apresentação do com-
provante de vacinação. 
O técnico Weligton Oli-
veira vê com bons olhos 
a presença de torcida 
do time da casa. “Para 
nós será uma grande 
satisfação ter o nosso 
torcedor com a gente, 
porém temos que fa-
zer o nosso trabalho, a 
nossa parte”, afirmou. 
“Expectativa muito alta 
para esse novo desafio, 
que é a Copinha. Esta-
mos trabalhando muito 
todos os dias, para poder 
desenvolver o nosso me-
lhor e alcançar grandes 
coisas”, afirmou o meia 
Peterson, um dos desta-
ques do Índio da Noro-
este no Paulista Sub-20. 
No mesmo dia, aconte-
ce o outro confronto do 
grupo do Tanabi, tam-
bém no estádio Alber-
to Victolo. O Vila Nova 
encara o Aquidauanen-
se, a partir das 15h15. 
 
F i c h a  T é c n i c a : 

Tanabi x Guarani 
 

Copa São Paulo de 
Futebol Júnior

 
Dia: 04/01

  
Horário: 13h

 
L o c a l :  E s t á d i o  A l -
berto Victolo (Tanabi) 
 
Transmissão: Paulistão 
Play e Eleven

Vinicius LIMA

Jacaré inicia preparação 
para a Série A3

O Rio Preto iniciou as ati-
vidades de preparação para 
a Série A3 do Campeonato 
Paulista nesta segunda-feira 
(3). Ao todo, 21 jogadores já 
foram definidos para a disputa 
da competição.

“Estamos iniciando os 
nossos trabalhos hoje. Nosso 
elenco ainda está em aberto, 
estamos observando ainda 
alguns atletas, mas a nossa 
formação está bem adian-
tada. São 28 jogadores que 
podem ser inscritos e bus-
caremos as peças conforme 
as necessidades”, afirmou o 
técnico Rodrigo Fonseca.

O treinador também falou 
sobre o tempo de preparação 
de pouco menos de um mês. 
“O ideal não é, mas é o es-
sencial para o momento. Te-
mos que atender aquilo que 
o clube sabe de dificuldades 
em cima de apresentações e 
vamos trabalhar em cima dis-
so, fazer esse pouco tempo 
de trabalho se transformar 
em muito com muita deter-
minação”, comentou. 

A comissão técnica fará 
avaliações físicas nos pri-
meiros dias, mas a intenção 
é buscar fazer amistosos 

antes do início do campeo-
nato. O elenco rio-pretense 
conta com os goleiros Lúcio e 
Nayan. Os zagueiros são Gui-
lherme Dias, Helbert, Diego 
Bebê e Caio Ruan. Já para as 
laterais os jogadores são Luís 
Dario, Léo Caboclo, Thiago 
Pereira e Raphael Pereira.

Os volantes do time são: 
Favela, Viturino Cunha e Thia-
go Lima. Os meias são Rafael 
Recife, Nivaldo e Alessandro 
Scheppa. Por fim, o ataque 
conta com Maycon, Lukaku, 
Vinicius Fleck, Yuri Martins e 

Thiaguinho.

O presidente José Eduardo 
Rodrigues esteve presente 
na apresentação e conversou 
com os atletas e membros da 
comissão técnica, além de falar 
sobre a formação do elenco 
para temporada de 2022, que 
conta com jogadores da base, 
revelados no clube e destaques 
do campeonato amador e da 
Bezinha (Segunda Divisão do 
Campeonato Paulista).

 “É um elenco formado a 

Vinicius LIMA
redacao@dhoje.com.br

dedo, com muito critério e se-
gurança. Nós observamos em 
média seis jogos por semana 
da Bezinha e fizemos uma 
seleção com jogadores que se 
destacaram. Além disso, temos 
atletas experientes trazidos 
pelo técnico, sendo a espinha 
dorsal do time. Esperamos 
fazer essa mescla e a espe-
rança é de que o time dê liga”, 
afirmou Rodrigues.

O Rio Preto estreia em casa 
no dia 29 de janeiro contra o 
Nacional. 

Vinícius LIMA

ELENCO - Rio Preto escalou os 21 jogadores que vão participar da competição
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SOFIA BRAILE, médica, 
comemorou seu aniversário 
no último dia 30, e o Ano Novo, 
curtindo muito sol e as ondas 
do mar em Jurerê Internacional 
(Floripa), Florianópolis.

 ASTÉRIA QUINTANA está 
com as filhas na Baixada San-
tista, onde passaram o Ré-
veillon, e aproveitam para tem-
porada de férias merecidas.

 MÁRCIA VANÇAN é a 
aniversariante de hoje, dia 04, 
Mas, vai comemorar seus 65 
anos, bem vividos, com ami-
gos, na próxima quinta-feira, 
dia 06, no Automóvel Clube, 
com um jantar. Ela pede aos 
convidados um 1k de alimento, 
para ajudar a Campanha ‘Mar-
mitas do Bem’.       

 
AGENDA POSITIVA. Quem 

sabe não vem aí a primeira 
variante do chamado ‘novo 
normal’.

 
MÊS DE JANEIRO. O Plaza 

Avenida Shopping apresenta 
uma variada programação cul-
tural, totalmente gratuita, espe-
cialmente para a garotada. É o 
‘Tô de Férias no Plaza’, evento 
que será realizado de 9 a 23 de 
janeiro, na Praça de Eventos, 
primeiro piso, e contará com 
mágico, musicais, palhaços 
e até uma Colônia de Férias.

  PROGRAMAÇÃO. Todos 
os domingos terão apresenta-
ções, sempre às 15h30. No dia 
9 de janeiro, o público poderá 
conferir um super espetáculo 
com mímicos e palhaços. Já 
no dia 16, o show fica por conta 
do mágico Pedro Batista, que 
irá surpreender a todos com 
as mais intrigantes e diverti-
das mágicas. E para fechar 
as apresentações, o Plaza 
recebe, no dia 23, o espetáculo 
musical ‘A Turma do Chaves 
Cover’, imperdível!

Detalhes
não tão pequenos...

Bernardino de Campos, 3145
Telefone: 3232-4822

Riopreto Shopping Center 
Telefone: 3227-3211

Kiberamarp

Nota máxima
O presidente do Conselho de Administração da Unimed Rio Preto, 
José Luis Crivelli, e diretores estão comemorando. A Unimed 
Rio Preto acaba de se tornar a primeira operadora de planos de 
saúde do Brasil a receber a acreditação Nível 1 (nível máximo), 
do Programa de Acreditação de Operadoras, da Agência Nacional 
de Saúde Suplementar (ANS), conforme a Resolução Normativa 
(RN) 452. Para emissão dos certificados, são avaliadas quatro 
dimensões que, juntas, abrangem requisitos que vão desde a 
qualidade dos serviços prestados e a segurança dos pacientes, 
até o acesso deles à rede prestadora, os programas de gestão 
do cuidado, a eficiência dos canais de comunicação, o nível de 
satisfação dos usuários, entre outros.

Tel. (17) 3233-4888

Mais cara
Na contramão do que aconteceu 
nos  ú l t imos  meses ,  os 
consumidores podem ter um 
alívio parcial nas contas de luz no 
horizonte. A projeção para este 
começo de ano é de aumento 
nas tarifas, mas a decisão do 
governo de limitar o uso de 
termelétricas e a importação de 
energia de países vizinhos pode 
evitar um impacto maior nos 
bolsos dos brasileiros e mais 
pressão na inflação. Vamos rezar 
para Nossa Senhora da Luz.

DiáriodoBob
Começou a circular o expresso 2022! Abrindo caminhos. Privilégio pra quem é amigo do 

rei. O prefeito Edinho Araújo convidou, e este colunista topou, fazer uma viagem pelo Anel 
Viário de Rio Preto, praticamente concluído com 35 quilômetros de extensão e conexões. 
Um passeio inesperado e desejado, principalmente para quem nasceu em Rio Preto, quando a 
cidade se resumia em 60 mil habitantes mais ou menos. O trajeto é estimulante, principalmen-
te tendo como cicerone o responsável pela obra. Trata-se de uma viagem rica em imagens 
vivas, atravessando viadutos, passarelas, comércios ativos em todos os bairros, obediência à 
natureza, obras de arte, construções que não param. No circuito, Edinho fala com orgulho 
desta obra que facilitou a locomoção das pessoas, valorizou o empreendedorismo e a exten-
são das linhas do transporte coletivo e o trânsito em livre movimento. Com 35 quilômetros 
de extensão, Anel Viário vai conectar todas as regiões de Rio Preto e contribuir para a 
expansão econômica nos mais diversos setores. Até meados de 2022, se as expectati-
vas se confirmarem, Rio Preto terá todas as suas regiões interligadas pelo Anel Viário, obra 
destinada à melhoria da mobilidade urbana. O projeto, orçado em cerca de R$ 40 milhões, 
resultará em ganhos importantes para a economia local. A obra foi pensada para oferecer 
maior fluidez de tráfego, melhorando o tempo e a facilidade de locomoção. “Isso é um ganho 
de qualidade, de segurança, melhora o dia a dia do cidadão, que pode chegar mais rápido 
ao seu destino se deslocando menos”, a afirmação é do secretário de Trânsito, Transportes 
e Segurança, Amaury Hernandes. Essa mesma fluidez impactará na economia local. Para 
o presidente da Associação Comercial e Empresarial de Rio Preto (Acirp), Kelvin Kaiser, ao 
dotar Rio Preto de infraestrutura adequada para locomoção a cidade caminha para atingir sua 
vocação como polo logístico e promover a ocupação de espaços vazios, incorporando-os no 
desenvolvimento econômico local. Além de novos empreendimentos, a descentralização se 
torna atrativa para expandir negócios que já existem. A construção do Anel Viário vai também 
ao encontro dos interesses do setor imobiliário. Para Alessandro Nadruz, diretor da regional 
de Rio Preto do Sindicato da Habitação (Secovi), a facilidade no deslocamento influência na 
decisão de compra do imóvel. (Esta coluna é publicada com exclusividade para o jornal 
DHOJE às terças, quintas e sábados) Ponto e basta!

henriforne@gmail.com

C/ Luizinho BUENO 

O empresário Fausto Machado e a esposa 
Gabriela Ruiz, em clima de virada do ano. Eles 

comemoram o sucesso do Réveillon da Aldeia no 
Automóvel Clube

GolpedeMestre  
DÊ UM “PLAY” NA VIDA, UM “PAUSE” NOS MOMENTOS BONS, UM “STOP” 
NOS MOMENTOS RUINS E UM “REPEAT” NAS ALEGRIAS DA VIDA. Sorria, 
beba muito champagne e seja feliz!

O empresário Gilberto 
Passolongo e Julieta Mussi 

Passolongo, os filhos 
Carol e Christian, em big 
Réveillon em sua bonita 

residência no Condomínio 
Damha 1

Cristina Betts assume o cargo de presidente da 
Iguatemi S.A.

Valorização 
O aplicativo CompreGados, lançado em 2019 com o objetivo de 
fomentar a compra e venda de animais, maquinários agrícolas e 
propriedades rurais pela internet, está ainda mais valorizado após 
a COP26, a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças 
Climáticas, realizada no mês passado, em Glasgow, na Escócia. 
Idealizador da plataforma, o empresário rio-pretense Ciro Thiago 
Neto comemora o fato do valuation futuro da empresa poder 
atingir até R$ 8 bilhões. Em menos de dois anos no ar, o site 
e aplicativo já geraram mais de R$ 1,8 bilhão em anúncios. 
O negócio cresceu durante a pandemia com a suspensão dos 
leilões presenciais que, na avaliação de Thiago Neto, não terão 
mais espaço no futuro.

Em nossa city
A rio-pretense Carlinha Kaiser 
Randig, mais os filhos, que 
atualmente residem em Dubai, 
curtiram as festas de final de ano, 
e aproveitam para temporada de 
férias em Rio Preto, na residência 
de sua mãe, a empresária Sueli 
Noronha Kaiser. É só alegria para 
os irmãos, e sua imensa galera 
de amigas.

 Luizinho Bueno 

 Luizinho Bueno 
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