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atacado por 

pitbull e ferido
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Um homem, de 32 anos, 
foi mordido nas duas pernas 
e nas mãos por um cachorro 
da raça pitbull, na tarde desta 
terça-feira (4), no Jardim San-
to Antônio, na Região Norte de 
Rio Preto. O ataque ocorreu 
quando ele tentava defender 
crianças do cachorro. Pág.A4

Postos de saúde começam ter problemas de 
lotação e rede privada já atende 35% mais

COVID E GRIPE EM RIO PRETO

Taxista de 
84 anos leva 

calote em corrida 
para Araçatuba
Um taxista, de 84 anos, foi 

vítima de um golpe dias antes 
do Natal, quando levou um 
desconhecido até Araçatuba 
e não recebeu os R$ 450 da 
corrida. O caso aconteceu 
em frente ao Aeroporto de 
Rio Preto, na tarde de 20 de 
dezembro.    Pág.A4

Na semana de 21 a 27 
de dezembro foram reali-
zados 3.056 atendimentos 
de pacientes com síndrome 
respiratória nos Prontos Aten-
dimentos Adulto e Infantil 
da Unimed Rio Preto. Já na 
semana de 28 de dezembro 
a 3 de janeiro, foram 4.154 
atendimentos, um aumento 
de 35,93%, equivalente a 
média de um atendimento a 
cada dois minutos. Já segundo 
a assessora especial da Saú-
de, Paula Sodré, o problema 
de lotações nas unidades está 
ocorrendo nas cinco UPAs do 
município e em seis unidades 
de saúde: Solo Sagrado, Par-
que Industrial, Eldorado, Cida-
de Jardim, São Deocleciano e 
CAIC.     Pág.A5

Bolsonaro tem 
alta; médico diz 
que camarão 

causou 
problema

Pág. A3

Bruno Moura 
quer melhor 
comunicação 

com o 
Executivo

Ex-governador
Márcio França 

é alvo de 
operação 
policial
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Definida vacinação para crianças de 5 a 11 anos
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Multa para dono de animal 
acorrentado é vetada
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Ruas e avenidas de 
quatro bairros têm recape
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FOGO
O Corpo de 

Bombeiros de 
Rio Preto aten-

deu um chama-
do de princípio 
de incêndio no 
final da manhã 

desta quarta-
-feira (5) em 

uma unidade da 
Cenemed loca-

lizada no Dis-
trito Industrial.             
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ONDE
A Secretaria 

de Saúde 
de Rio Preto 

informou que 
o Centro de 

Atendimento 
Respirató-
rio será no 
Complexo 

da Swift. A 
data de fun-
cionamento 
depende da 
contratação 
dos profis-

sionais, pro-
cesso que já 
foi iniciado.             
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COPINHA
O Mirassol 
atropelou 
e goleou o 
Confiança-
-SE por 7 
a 0 ontem 
pela segunda 
rodada da 
Copa São 
Paulo de Fu-
tebol Junior.         
Pág.A6

TELONA
 Os lança-
mentos do 

ano che-
gam nos 

cinemas de 
Rio Preto. 

O principal 
deles é 

“Kingsman 
– A Ori-

gem”.
Pág.A6
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2022 desafiador

Por Luiz Carlos Motta*

A chegada do Ano Novo motiva muitas pessoas a prometerem 
para elas próprias, novos desafios para os próximos 12 meses. 
Sabemos que para vencer alguns desafios é necessário um 
esforço exclusivo de cada um, como por exemplo, para adotar 
novos hábitos alimentares e práticas esportivas. Há desafios, no 
entanto, que dependem da conjuntura do País, como conseguir 
um emprego ou trocar o atual por um outro, mais atrativo. Po-
demos ser realistas e otimistas ao mesmo tempo em relação a 
2022. O que não podemos é perder as esperanças.  

Vendedor
Chamou minha atenção uma reportagem publicada recente-

mente pelo Jornal O Globo, sobre um desses itens citados acima, 
ou seja, o emprego. Entre as 15 profissões mais promissoras, 
está a de vendedor. Essa é uma profissão adotada por uma boa 
parte dos 12 milhões de comerciários em todo o Brasil, sendo 
2 milhões e 700 mil só no Estado de São Paulo. Foi uma das 
categorias mais prejudicadas durante a pandemia. Agora a ex-
pectativa é de recuperação dos empregos perdidos. 

Mas para que isso aconteça, beneficiando comerciários e a 
classe trabalhadora como um todo, precisamos continuar lutando 
em várias frentes. Na área de vigilância sanitária, é fundamental 
estimular a vacinação em massa da população brasileira, cha-
mando as pessoas para a continuidade das doses de reforço e 
mantendo o uso de máscara e higiene das mãos, além de outras 
medidas visando proteger nossas fronteiras.

No campo da economia, defendo que a retomada econômi-
ca ocorra com incentivos federais e estaduais aos municípios, 
para a urgente geração de empregos pela indústria, comércio, 
agronegócio, serviços e terceiro setor, entre outros. 

2022 também apresenta um grande desafio para todos: 
evitar a escalada da inflação. Os preços continuam subindo em 
uma velocidade sem justificativas em vários setores, atingindo 
os trabalhadores que ganham pouco e que não consegue mais 
colocar os alimentos básicos na sua casa, para alimentar sua 
família. 

Direitos 
Temos lutado tanto no âmbito sindical durante as nego-

ciações com os patrões, como no Congresso Nacional, para 
preservar os direitos dos trabalhadores, com emprego, salário 
justo e renda. 

Só assim, o trabalhador poderá recuperar seu poder de 
compra, gerando novas encomendas no comércio, que por sua 
vez faz suas encomendas para a indústria, incrementando a 
produção e a inovação. E a roda da economia poderá  voltar a 
girar na velocidade adequada, em benefício de todos. 

Eleições 
Nosso futuro depende do que fizermos agora. E este ano, 

particularmente, é um ano importante para o futuro do nosso 
País. Teremos eleições para Presidente da República, Senadores,  
Deputados Federais, Governadores e Deputados Estaduais ou 
Distritais, como é o caso do Distrito Federal. 

Agora, mais do que nunca, é preciso acompanhar o de-
sempenho de cada candidato. Comparar o que ele prometeu 
durante a campanha  e o que ofereceu, na prática, nos últimos 
anos para os eleitores e para o país. É preciso incentivar o voto 
consciente, o voto certo, para escolher aquele que vai usar o 
cargo para servir os trabalhadores e os brasileiros, em geral, 
naquilo que eles mais precisam. 

Por isso, para ter anos felizes de 2023, (quando os eleitos to-
mam posse) em diante, é preciso ter um feliz outubro em 2022.   

 
*Luiz Carlos Motta é Deputado Federal (PL/SP)

ARTIGO 
Ruas de quatro bairros de 
Rio Preto ganham recape
O prefeito Edinho Araújo 

(MDB) assinou nesta quar-
ta-feira, 5, ordem de serviço 
para o recapeamento de 2,47 
quilômetros de ruas e avenidas 
da cidade. As obras vão con-
templar os bairros Vale do Sol/
Chácara Tranquilidade, Jardim 
Primavera, Jardim Tangará e 
Parque Industrial. Serão inves-
tidos R$ 891,9 mil por meio 
de emendas parlamentares ao 
Orçamento Estadual.

“É preciso destacar a im-
portante parceria de Rio Preto 
com a Assembleia Legislativa de 
São Paulo, o que nos garante 
indicações como estas que vão 
contribuir com as ações para 
melhorar as condições de mo-
bilidade urbana em nosso muni-
cípio. Essas emendas são frutos 
da boa relação que temos com 
os nossos deputados estaduais, 
que não poupam esforços para 
atender as necessidades de 
nossa querida São José do Rio 
Preto”, destacou Edinho.

As indicações partiram dos 
deputados estaduais: Dele-
gado Bruno Lima (PSL), Mar-
cos Damásio (PL), Arthur do 
Val (Patriota) e Adriana Borgo 
(PROS). Cada parlamentar fez a 
indicação de emenda para um 
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PM e 
Bombeiros 
poderão 

ser acionados 
por aplicativo 

O governador João Doria 
lançou nesta quarta-feira (5) os 
aplicativos “190 SP” e “Bom-
beiros Emergência 193” para 
o acionamento dos serviços da 
Polícia Militar e do Corpo de 
Bombeiros. A iniciativa permite 
que a população de todo o Esta-
do tenha na palma da mão um 
canal disponível para solicitar 
o atendimento emergencial de 
ambas as instituições.

“O Governo de SP acaba de 
lançar, no início deste ano, dois 
novos aplicativos para que a 
população possa acionar a Po-
lícia e os Bombeiros do celular, 
sem precisar realizar chamada 
telefônica. É mais um canal 
rápido e eficiente para atendi-
mento emergencial de qualquer 
cidadão aqui no Estado de SP”, 
destacou Doria.

O Secretário da Segurança 
Pública em exercício, coronel 
Álvaro Batista Camilo, informou 
que o aplicativo “Bombeiros 
Emergência 193” já está dis-
ponível para download nos 
sistemas Android:

https://play.google.com/sto-
re/apps/details?id=br.gov.sp.
corpodebombeiros.bombeirosp

O “190 SP” estará disponível 
para download em breve.

Para utilizar ambos aplica-
tivos, basta que os usuários 
façam um breve cadastro com 
o nome completo, telefone, 
e-mail e CPF. Após a valida-
ção, já será possível informar 
a ocorrência e confirmar a lo-
calização para uma viatura da 
PM ou dos Bombeiros inicie o 
deslocamento.

Rafael FERRARI

O prefeito Edinho Araújo 
(MDB) vetou projeto de lei apro-
vado no fim do ano passado pela 
Câmara Municipal.

O veto total foi aplicado ao 
projeto do presidente do Legis-
lativo Pedro Roberto Gomes (Pa-
triota) que proíbe a manutenção 
de animais presos e acorrentados 
na cidade. A proposta enumera 
uma série de penalidades caso 
houver flagrantes do tipo por 
parte da fiscalização do Poder 
Executivo. Entre elas a notifica-
ção para regularizar a situação 
em até 24 horas, multa e até 
mesmo apreensão do animal.

O projeto aprovado afirma que 
“o animal apreendido deverá ser 
retirado dentro do prazo máximo 
de sete dias, a contar do dia da 
apreensão, que serão mantidos 
em dependências apropriadas, 
à disposição de seus proprietá-
rios, para resgatá-lo mediante 
pagamento da multa, despesas 
veterinárias, taxa de diárias, ma-
nutenção ou estadia respectiva”.

Em caso de estabelecimentos 
comerciais a multa chega a R$ 
1,2 mil podendo ser dobrada 
em caso de reincidência. Para 
donos de animais em residências 

o valor da multa é de R$ 629 e 
apreensão do animal constatada 
na terceira ocorrência do tipo.

Para justificar o veto ao proje-
to o prefeito Edinho Araújo afirma 
que o assunto só poderia ser 
regulamentado pelo Poder Execu-
tivo, inclusive cita a Constituição 
Estadual como impedimento para 
a tentativa de se aplicar multas.

“Em virtude do art. 144 da 
Constituição Estadual, deter-
mina também não ser possível 
ao Legislativo criar benefício ou 
regra de aplicabilidade de certa 
sanção ou punição de forma a 
abrandar certa exigência fiscal, 
de Posturas, Sanitária, Edilícia 
ou Urbanística, em se tratando 
a Câmara Municipal de Poder 
que não exerce as competên-
cias próprias ou reservadas ao 
Executivo. Se não pode criá-las 
ou dispensá-las, não as pode 
também abrandar”, diz o prefeito.

O veto será analisado em 
plenário no retorno das sessões 
da Câmara. Caso for mantido o 
projeto é arquivado automatica-
mente. Se for derrubado pelos 
vereadores torna-se lei e caberá 
ao prefeito Edinho contestar a 
decisão no Tribunal de Justiça 
por meio de uma Ação Direta de 
Inconstitucionalidade (Adim).

Lei que multa dono 
de animal que ficar 

acorrentado é vetada

determinado bairro. O deputado 
estadual Arthur do Val (Patriota) 
destinou R$ 285.371,80 para o 
recapeamento asfáltico de 0,82 
kms do bairro Jardim Tangará. A 
deputada estadual Adriana Bor-
go (PROS) destinou, para obras 
do bairro Parque Industrial, o 
valor de R$ 163.455,16, que 
serão utilizados para o recape 
de 0,47 kms.

Os outros dois bairros con-

templados foram o Vale do Sol/
Chácara Tranquilidade que, por 
indicação do deputado estadual 
Delegado Bruno Lima (PSL), re-
ceberá investimento no valor de 
R$ 243.598,99 em uma área 
de recape de aproximadamen-
te 0,62 km. No bairro Jardim 
Primavera, serão recapeados 
0,56 km, por meio de indicação 
parlamentar do deputado esta-
dual Marcos Damásio no valor 

da obra é de R$ 199.569,.16. 
Todos os recapeamentos serão 
executados pela empresa Alci-
mes Construtora Limitada.

O prazo para conclusão das 
obras, que contemplam ruas 
e avenidas, é de 30 dias para 
cada trecho. Os serviços come-
çam pelo bairro Primavera e, 
após conclusão, continuam no 
Tangará, Parque Industrial e Vale 
do Sol/ Chácara Tranquilidade.

MAUS-TRATOS

INFRA

TECNOLOGIA

Balcão de 
Empregos 
tem 300 
vagas

O Balcão de Empregos 
de Rio Preto fechou esta 
quarta-feira (5) oferecen-
do 300 oportunidades 
de trabalho. As princi-
pais delas são: vendedor 
(18), telemarketing (10), 
pedreiro (10), auxiliar de 
limpeza (9), auxiliar de car-
ga e descarga (8), auxiliar 
técnico de enfermagem 
(8), atendente (8), entre 
outras.

Há também oportuni-
dades de estágio. As vagas 
são para: engenharia civil 
(6), programação e con-
trole de produção (2), ci-
ências contábeis (2), aten-
dimento (1), marketing 
(1), química (1), recursos 
humanos (1), engenharia 
no setor de produção (1), 
expedição (1), logística 
(1), recepção (1) e web 
designer (1).

Interessados podem 
consultar o site www.rio-
preto.sp.gov.br/balcaoem-
pregos, disponível gratui-
tamente para acessado via 
computadores, tabletes e 
smartphones conectados 
à internet.

Quem preferir pode 
procurar atendimento pre-
sencial no Balcão de Em-
pregos no Poupatempo 
ou na Prefeitura Regional 
Norte. Mais informações 
pelo telefone: 3211 4950.

TRABALHO

Vinícius LIMA
redacao@dhoje.com.br
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PRESIDENTE
Camarão não mastigado causou 

problema em Bolsonaro, diz médico

O presidente Jair Bolsonaro 
(PL) recebeu alta hospitalar na 
manhã desta quarta-feira (5), 
após dois dias internado na capital 
paulista.

Bolsonaro deu entrada no 
Hospital Vila Nova Star, na Zona 
Sul de São Paulo, na madrugada 
de segunda-feira (3), por conta de 
uma obstrução no intestino.

Em coletiva de imprensa antes 
de deixar o hospital, o médico que 
acompanha o presidente desde 
2018, Antônio Luiz Macedo, disse 
que o problema foi provocado por 
conta de um camarão não masti-
gado corretamente.

“Eu não almoço, eu engulo. 
A peixada tinha uns camarõezi-
nhos também, comi e mastiguei 
o peixe e comi o camarão”, disse 
Bolsonaro.

“O camarão não foi mastigado, 
é o que ele tá explicando. A gente 
pede pra que todos fazerem o que 
a gente faz: mastigar 15 vezes 
cada garfada”.

Segundo Macedo, Bolsonaro 
fará uma dieta especial e cami-
nhadas nas próximas semanas.

“O presidente está com a 
saúde mto boa, se recuperando 
rapidamente. Quando cheguei 
[no hospital], o intestino estava 
começando a funcionar e no dia 
seguinte já estava funcionando. 
O presidente vai fazer uma dieta 
especial por uma semana e ca-
minhadas.”

Horas depois da saída do pre-
sidente, o hospital soltou o boletim 
sobre a alta:

“O Senhor Presidente da Re-
pública, Jair Messias Bolsonaro, 

Da REDAÇÃO

Márcio França, ex-governador de SP, é 
alvo de operação da Polícia Civil

O ex-governador de São 
Paulo Márcio França (PSB) é 
um dos alvos de uma operação 
da Polícia Civil de São Paulo na 
manhã desta quarta-feira, 5. 
A operação investiga supostos 
desvios na área da saúde.

Procurado, França disse 
que “começaram as eleições 
2022”. “Não há outro nome 
para uma trapalhada, por fal-
sas alegações, que determina-
das ‘autoridades’, com ‘medo 
de perder as eleições’, tenham 
produzido os fatos ocorridos 
nesta manhã em minha casa”.

Os policiais cumprem 34 
mandados de busca e apre-
ensão nas regiões de Araçatu-
ba, Bauru, Baixada Santista, 
Campinas, capital paulista e 
Presidente Prudente. Entre 
eles estão endereços ligados 
ao ex-governador em São Vi-
cente, na Baixada Santista, e 

na Vila Mariana, na Zona Sul 
de São Paulo. O irmão de Fran-
ça, Cláudio França, também é 
um dos alvos.

A Polícia Civil, o Ministério 
Público e a Corregedoria Geral 
da Administração realizam 
esta operação, que é mais 

uma etapa da operação Raio-
-X, que apura crimes de for-
mação de quadrilha, peculato 
e lavagem de dinheiro.

Segundo a apuração rea-
lizada pela Polícia Civil e pela 
Controladoria Geral do Estado, 
membros de uma organização 
criminosa desviaram dos co-
fres públicos aproximadamente 
R$ 500 milhões, valores estes 
que tinham por destino a uti-
lização em aparelhos públicos 
prestadores de serviços de 
saúde.

O Psbista é pré-candidato 
ao governo do estado de São 
Paulo em 2022. Em 2020, 
França concorreu à Prefeitura 
de São Paulo.

Segundo a Secretaria de 
Segurança Pública (SSP), “as 
investigações tramitam sob 
segredo de Justiça e mais 
detalhes serão preservados 
para garantir a autonomia do 
trabalho policial”.

INVESTIGAÇÃO

recebeu alta hoje do Hospital 
Vila Nova Star, da Rede D’Or. O 
Presidente estava internado des-
de 03 de janeiro para tratar um 
quadro de suboclusão intestinal. 
Ele seguirá com acompanhamento 
ambulatorial pela equipe médica 
assistente.”

O texto é assinado pelos mé-
dicos Antônio Luiz de Vasconcellos 
Macedo, Leandro Echenique, 
Ricardo Camarinha, Antonio Anto-
nietto e Pedro Loretti.

A informação da alta foi divul-
gada primeiramente pelas redes 
sociais de Bolsonaro, em postagem 
publicada por volta das 8h40.

Para Bruno Moura, falta comunicação 
entre os poderes Executivo e Legislativo 

Dando sequência a série 
de entrevistas com os 17 
vereadores da Câmara de Rio 
Preto nesta quinta-feira, 6, 
Bruno Moura (PSDB) é o par-
lamentar que ganha destaque 
nas páginas do Dhoje Interior. 
Eleito pela primeira vez com 
3.482 votos, o 9º mais vota-
do, Moura se destacou com 
o projeto social ‘Maquininha 
do Futuro’, mantido por ele, 
que leva esporte e lazer a 
crianças carentes da periferia 
da cidade.

Foi justamente pelo traba-
lho assistencial, com aulas de 
futebol e outras modalidades 
esportivas como capoeira – 
na qual Bruno é professor 
- que o parlamentar ganhou 
a confiança do eleitorado a 
ponto de ser uma das sur-
presas na eleição municipal 
de 2020.

Filiado ao PSDB, Bruno 
se desentendeu com a cú-
pula do partido estadual toda 
dominada por nomes ligados 
ao governador João Doria. 
Os atritos ocorreram depois 
de Bruno, por diversas vezes, 
manifestar duras críticas ao 
governador. No caso mais 
agudo da crise entre ele e o 
partido, Bruno declarou apoio 
ao governador do Rio Grande 
do Sul, Eduardo Leite, nas 
prévias que definiu o candida-
to tucano para a presidência 
da República no ano que vem. 
Doria acabou saindo o vence-
dor. Um processo disciplinar 
ainda está em andamento no 
PSDB estadual para apurar a 
conduta de Bruno.

No entanto, avesso a 
questões da política partidária 
e focado nas atividades lo-
cais, Bruno revela na entrevis-
ta a seguir como analisa seu 
primeiro ano como vereador 
por Rio Preto, faz conjecturas 
sobre o próprio papel do Le-
gislativo na cidade e comenta 
sobre as ações do prefeito 
Edinho Araújo (MDB) ao longo 
da pandemia. Confira:

 Dhoje Interior: Se pu-
desse elencar dois grandes 
projetos de sua autoria 
aprovados durante no ano 
passado quais seriam e o 
por quê merecem desta-
que?

Bruno Moura: O Plano 
de Prevenção aos Impactos 

da COVID-19 e o Projeto de 
Compliance. São projetos 
totalmente inéditos, constitu-
cionais na nossa cidade e com 
certeza servem para deixar a 
nossa cidade ainda melhor, 
seja amenizando os estragos 
como o Plano de Prevenção 
aos Impactos da COVID-19 
ou, de fato, melhorando a 
cidade com o Compliance.

Dhoje Interior: Qual pro-
jeto acabou vetado pelo 
prefeito Edinho Araújo, mas 
que na sua visão deveria ter 
sido aprovado pela relevân-
cia e importância?

Bruno Moura:  Sem som-
bra de dúvidas, o Plano de 
Prevenção aos Impactos da 
COVID-19. Diferente de outros 
projetos, inconstitucionais por 
vício de iniciativa, que foram 
propostos por outros vereado-
res que isentam o munícipe 
de pagar impostos, o projeto 
que eu propus autoriza o 
Executivo a conceder parce-
lamento ou postergar o paga-
mento, podendo dar desconto 
sobre impostos municipais ou 
viabilizar uma forma de facili-
tar a retomada da economia 
dos comerciantes que foram 
prejudicados pela pandemia. 
Assim, o prefeito não respon-
de por improbidade adminis-
trativa e os trabalhadores, pais 
de família, teriam um respiro 
para superarem a crise que a 
pandemia causou.

Dhoje Interior: Em rela-
ção ao governo do prefeito 
Edinho Araújo, qual sua 
avaliação sobre as ações 
tomadas por ele ao longo 
deste ano? Houve algum 
erro político que poderia 
citar?

Bruno Moura: Eu acredi-
to que o prefeito teve vários 
acertos durante o ano, se não 
fosse um bom gestor não teria 
sido reeleito em primeiro tur-
no. Porém, o grande problema 
que senti na pele durante 
esse primeiro ano foi a falta 
de comunicação do Executi-
vo com o Legislativo. Como, 
por exemplo, os decretos de 
lockdown que foram impostos 
na nossa cidade. Eu mesmo 
só soube através dos jornais 
e, para mim, isso é frustrante. 
Como vereador, a população 
espera de mim respostas, 
mas eu não tinha como ex-

Raphael FERRARI
redacao@dhoje.com.br

ENTREVISTA

plicar por justamente ter sido 
pego de surpresa.

Dhoje Interior: Em rela-
ção ao projeto do prefeito 
que solicitava empréstimo 
de R$ 300 milhões, aprova-
do pela Câmara. Defenda 
novamente seu voto e o por 
quê acredita (ou não) que 
o valor é necessário para o 
restante do mandato?

Bruno Moura: Foi apre-
sentado um calendário de 
obras ao Legislativo, a única 
questão que eu enxergava 
como um problema é o quan-
to o município poderia se en-
dividar, mas São José do Rio 
Preto tem selo A em relação 
a isso, ou seja, paga todas as 
contas em dia e tem margem 
para assumir parcelas como a 
do financiamento.  O municí-
pio tem suporte para assumir 
uma dívida desse tamanho 
e ainda sobra um pouco da 
“margem”, diferente de outras 
narrativas que tentam empla-
car. Por isso, acho que vale a 
pena o investimento, levando 
em conta a saúde financeira 
do município e o poder de 
financiar as obras que vão 
beneficiar toda a cidade.

Dhoje Interior: Em rela-
ção a prorrogação do con-
trato do transporte coleti-
vo, aprovado pela Câmara, 
novamente defende sua vo-
tação e o por quê acredita 
(ou não) que a prorrogação 
por mais 10 anos foi bené-

fica a população?

Bruno Moura: Eu sentei 
com o secretário Martinho 
(da Fazenda) e com o Amaury 
(do Trânsito) e, no meu en-
tendimento, o correto era 
votar a favor da prorrogação 
do contrato porque várias 
cidades que fizeram licitação, 
não tinham concorrentes à 
licitação, só a empresa que já 
estava. Então, a prorrogação 
era uma forma de diminuir o 
tempo do processo.

Dhoje Interior: Sobre a 
possibilidade de o Legisla-
tivo ter o direito a emendas 
impositivas, com determi-
nado valor fixo do orçamen-
to municipal ser indicado 
por cada vereador em áreas 
pré-estabelecidas, qual é o 
seu entendimento? Favo-
rável ou não, e o por quê?

Bruno Moura: Sou a fa-
vor. Sempre que o Executivo 
executa uma obra, aparece 
um monte de “pai” para as-
sumir o “filho”. Se tampa 
um buraco, aparecem 5 ou 
6 vereadores dizendo que o 
pedido foi dele. As emendas 
facilitariam o acesso aos pro-
blemas menores da cidade, 
deixaria ainda mais sólida a 
relação dos vereadores com a 
população, podendo atender 
os pedidos, sem burocracias 
(ou até mesmo vontade) do 
Executivo, criando, também, 
um acesso onde o poder pú-
blico demora a chegar.

Divulgação Câmara de Rio Preto

Dhoje Interior: Se tives-
se 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?

Bruno Moura: Foi tudo 
muito novo esta experiên-
cia para mim, se eu tivesse 
que dar um número seria 8, 
aprendi que muitas coisas não 
dependem do Legislativo, mas 
sei que com projetos consis-
tentes e buscando atender as 
demandas da cidade, preten-
do chegar ao fim do meu man-
dato tendo a tranquilidade de 
ter feito um 10.

Dhoje Interior: Como o 
senhor acredita que a popu-
lação de Rio Preto analisa 
o trabalho atual dos 17 
vereadores?

Bruno Moura: É muito 
difícil eu opinar a respeito 
da percepção da cidade em 
relação ao serviço de outros 
vereadores, mas vejo que 
muita gente se decepcionou 
com o voto. Tento manter 
contato sempre com aqueles 
que me ajudaram a chegar até 
aqui para explicar mal enten-
dimentos e que eles possam 
entender o meu raciocínio 
sobre o por que votei e como 
votei.

Dhoje Interior: Qual será 
o principal objetivo para o 
mandato em 2022?

Bruno Moura: Meu princi-
pal objetivo é poder continuar 
dando voz para aqueles que 
foram esquecidos pela velha 
política. Um ano não é o su-
ficiente para isso, ainda há 
bairros onde a voz deles não 
são ouvidas pela Câmara. 
Meu compromisso é poder 
ajudar essas pessoas.

Dhoje Interior: Como 
analisa o papel da impren-
sa da cidade na cobertura 
dos fatos do Legislativo?

Bruno Moura: A imprensa 
possui um papel importante 
na nossa cidade, mas é difícil 
não perceber um favoritis-
mo a certos nomes. É algo 
surreal você presenciar uma 
situação e quando você vai 
ler no jornal, é descrito de 
uma forma totalmente dife-
rente daquilo que você viu. 
Como toda profissão, sempre 
tem os bons profissionais 
e aqueles que mancham a 
reputação, mas eu acho que 
estes últimos são a minoria 
na nossa cidade.

Dhoje Interior: Qual é 
a melhor virtude e o pior 
defeito de sua personali-
dade?

Bruno Moura: É um pouco 
difícil falar sobre virtudes, mas 
pela educação que recebi 
da minha mãe, eu sou um 
homem de palavra, se eu te 
falo algo eu vou cumprir. Mas, 
por eu vir de um contexto 
de projeto social de bairro 
humilde, nós já sofremos 
bastante com injustiça, com 
falsas promessas, por isso 
hoje o senso de justiça é 
muito “exaltado”, e às vezes 
isso acaba me atrapalhando 
a tomar uma decisão e até 
mesmo faz com que eu seja 
taxado de agressivo.

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.

Bruno Moura: 2022 será 
um ano de muito trabalho, se 
Deus permitir. Acredito que 
haverá mais diálogo do Le-
gislativo e Executivo, pretendo 
continuar representando o 
povo do único jeito que sei: 
ajudando.

Meu principal 
objetivo é poder 

continuar dando voz 
para aqueles que 
foram esquecidos 
pela velha política. 

“

”

Da REDAÇÃO
Divulgação Agência BRASIL Divulgação ALESP
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O Corpo de Bombeiros de 
Rio Preto atendeu um chamado 
de princípio de incêndio no final 
da manhã desta quarta-feira (5) 
em uma unidade da Cenemed 
localizada no Distrito Industrial .

Segundo as informações, 
o chamado ocorreu por volta 
das 11h45, mas o fogo não se 
alastrou. O incêndio foi contro-
lado rapidamente e não houve 
feridos.

“No fim da manhã desta 
quarta-feira, 05/01, a unidade 
matriz do Grupo Cene, localiza-
da em São José do Rio Preto, 
passou por uma pequena in-
tercorrência, um princípio de 
incêndio no almoxarifado, que 
brevemente foi controlado e 
ninguém se feriu. Salientamos 
que todos os nossos sistemas 
de combate a incêndio funcio-
naram perfeitamente”, informou 
o Grupo Cene por nota.

Bombeiros controlam incêndio 
em unidade do grupo Cene

Vinícius LIMA
redacao@dhoje.com.br

DISTRITO INDUSTRIAL

O governador João Doria 
anunciou nesta quarta-feira, 
5, a entrega de mais 3,1 mil 
armas de choque não letais 
para a Polícia Militar, com 
7,5 mil cartuchos. As armas 
de incapacitação neuro-
muscular e acessórios, que 
fazem parte de um amplo 
programa de modernização 
das forças de segurança 
estaduais, foram adquiridos 
sob investimento de cerca 
de R$ 20 milhões.

“Essas armas são funda-
mentais para controlar situ-
ações de risco para a polícia 
e para as vítimas, sem 
causar a morte do agressor 
e sem colocar em risco a 
população. Este equipa-
mento diminui a letalidade 
policial, sem comprometer 
a sua eficiência e faz parte 
do esforço do Governo de 
São Paulo em avançar seus 
programas de segurança, 
reduzindo a taxa de letalida-
de”, destacou Doria.

Com a distribuição das 
novas unidades, a Polícia 
Militar de São Paulo pas-
sa a contar com 7,5 mil 
armas de incapacitação 
neuromuscular, tornando-
-se a terceira maior força 
policial no mundo a utilizar 
esse tipo de equipamento 
- atrás apenas das polícias 
de Nova York (EUA) e Lon-
dres (Inglaterra). As novas 
armas foram adquiridas por 
meio de processo licitatório, 
que teve como vencedora a 
empresa Axon Eterprise INC.

Com potência de 50.000 
volts e com intensidade 
de 1,2 mA, as armas da 
marca Taser X2 permitem 
que a pessoa atingida seja 
imediatamente controla-
da. Alimentadas por dois 
cartuchos, elas possuem 
capacidade para 19 ciclos 
por segundo e possuem 
dois pontos laser de visada.

O uso desse tipo de 
arma menos letal é indi-
cado para a contenção de 
pessoas que ofereçam risco 
iminente, em alternativa ao 
uso da arma de fogo. Isso 
porque a arma de incapaci-
tação neuromuscular atinge 
os sistemas nervoso, motor 
e sensorial, causando a 
incapacitação do agressor.  
As novas tasers fazem parte 
de um amplo programa de 
modernização das forças de 
segurança estaduais.

A utilização de armas de 
incapacitação neuromuscu-
lar, que são de menor po-
tencial ofensivo, é uma das 
diversas medidas estratégi-
cas adotadas pelo comando 
da PM paulista, desde o ano 
passado, que possibilitaram 
uma importante redução 
na quantidade de mor-
tes em confronto policial. 
De janeiro a novembro de 
2021, o número de mortes 
decorrentes de oposição à 
intervenção policial reduziu 
29,5%, de 731 para 515, 
na comparação com igual 
período de 2020.

Governo 
entrega  

3,1 mil armas 
de choque 

à PM 

SÃO PAULO

Da REDAÇÃO

Homem é atacado por pitbull 
ao tentar proteger crianças 

Um homem, de 32 anos, 
foi mordido nas duas pernas 
e nas mãos por um cachorro 
da raça pitbull, na tarde des-
ta terça-feira (4), no Jardim 
Santo Antônio, na Região 
Norte de Rio Preto.

A vitima disse à polícia que 
mora na casa em que ocorreu 
o ataque e onde também re-
sidem 12 crianças. Declarou 
ainda que para protegê-las 
ficou entre os menores e o 
animal, de porte médio.

Segundo o boletim de 
ocorrência, um vizinho conse-
guiu fazer com que o cachorro 
parasse de morder a vitima 
com um pedaço de pau.

O homem foi socorrido 
até a Upa Norte para tratar 
os ferimentos e o Corpo de 

Bombeiros capturou o cão, 
que foi levado para o Centro 
de Zoonoses de Rio Preto.

O dono do cachorro ainda 
está sendo identificado. Caso 

foi registrado no Plantão 
como omissão de cautela 
na guarda de animal e lesão 
corporal e será investigado 
pelo 4º DP.

Colaborou Sarah BELLINE

RIO PRETO

Jovem vê anúncio de Iphone, 
negocia e tem prejuízo de R$ 1,7 mil

Um jovem, de 20 anos, 
caiu em um golpe, na tarde 
desta terça-feira, em Rio Preto, 
depois de ver um anúncio da 
venda de um Iphone 11, no site 
da OLX, por R$ 2,7 mil.

Colaborou Sarah BELLINE

EM SITE

Marceneiro perde 
R$ 18 mil ao comprar 

caminhão baú 
anunciado em site

Morador do Vitória Régia, 
em Rio Preto, um marceneiro, 
de 45 anos, caiu em um golpe 
de estelionato ao tentar com-
prar um caminhão baú, anun-
ciado no site da OLX por R$ 18 
mil. O caso teria ocorrido em 29 
de dezembro, mas foi registra-
do na Central de Flagrantes na 
tarde de terça-feira, 3.

Em depoimento à polícia, 
a vítima disse que conversou 
com um homem que falou que 
o veículo estava em São Paulo 
e tinha dívidas com a financeira 
que queria pegá-lo de volta.

O falso vendedor passou 
o telefone para uma mulher 

Colaborou Sarah BELLINE

GOLPE

que afirmou que o débito era 
de R$ 18 mil e que o valor do 
caminhão estava abaixo do 
praticado no mercado, pois o 
dono já havia feito parte do 
pagamento.

Segundo o boletim de ocor-
rência, a vítima enviou cópias 
de seus documentos pessoais e 
fez a transferência pedida pelos 
estelionatários.

Depois do pagamento, o 
marceneiro foi informado de 
que receberia o caminhão baú 
em três dias. Passado o prazo 
combinado, não foi realizada a 
entrega e a vítima tenta contato 
com os criminosos, mas o tele-
fone só dá caixa postal.

Taxista de 84 anos 
faz corrida até 

Araçatuba e leva 
calote de R$ 450

Um taxista, de 84 anos, foi 
vítima de um golpe dias antes 
do Natal, quando levou um 
desconhecido até Araçatuba 
e não recebeu os R$ 450 da 
corrida. O caso aconteceu 
em frente ao Aeroporto de 
Rio Preto, na tarde de 20 de 
dezembro.

Segundo avítima, o pas-
sageiro pediu para fazer uma 
transferência via Pix, pois não 
estava conseguindo fazer tran-
sações. Ele teria tentado fazer 
a transferência por três vezes e 
disse que havia dado certo na 
última tentativa. O taxista não 

conferiu a operação financeira 
e embarcou o cliente, seguindo 
viagem até Araçatuba.

Somente no terminal rodo-
viário de Araçatuba, o taxista 
pediu o número de telefone do 
golpista, pois estava descon-
fiado de que a transferência 
não havia sido realizada. Neste 
momento verificou que seu 
celular estava desligado, com 
várias ligações perdidas de seus 
familiares.

O idoso disse à polícia que 
suspeita que o estelionatário 
tenha desligado seu telefone e 
que só percebeu a fraude quan-
do falou com seus parentes.

Colaborou Sarah BELLINE

NÃO PAGOU

Caminhonete desce 
rampa e fere funcionário 

Funcionário de uma con-
cessionária de veículos na 
avenida Bady Bassitt, no bairro 
Alto Rio Preto, estava traba-
lhando na manhã de terça-fei-
ra, 4, quando uma caminho-
nete o atingiu pelas costas, 
provocando fraturas em sua 
perna direita.

Ele foi socorrido pelo Res-
gate do Corpo de Bombeiros e 
levado para o Hospital de Base, 
onde passou por cirurgia.

Segundo o boletim de ocor-
rência, um manobrista que 
trabalha na revendedora levou 
o veículo de um cliente que iria 

fazer revisão até uma rampa e 
desceu do Jeep Renegade, que 
começou a se movimentar, atin-

Colaborou Sarah BELLINE

EM CONCESSIONÁRIA

A vítima se interessou e 
entrou em contato com o su-
posto vendedor que disse que 
o celular seria de outra pessoa, 
para quem estaria negociando.

Segundo o boletim de ocor-
rência, ficou combinado que o 

comprador efetuaria um PIX de 
R$ 1.700 e o restante pagaria 
no cartão de crédito.Após fazer 
a transferência, a vítima não 
conseguiu mais falar com o cri-
minoso, momento em que per-
cebeu que havia sido enganada.

gindo a vítima, um vendedor de 
57 anos, que estava em uma 
escada do prédio.

Divulgação

Divulgação

Divulgação Governo do Estado de SP
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Durante a pandemia, houve um aumento exponencial 
dos quadros tromboembólicos na população positiva para 
o Coronavírus. Além dos tradicionais fatores de risco para 
trombose venosa profunda e embolia pulmonar, a infecção 
viral também se mostrou extremamente pró-trombótica, 
agredindo de maneira impiedosa nosso sistema imunológico 
e criando um ambiente inflamatório tão intenso, capaz de 
formar micro e macro trombos em diversos segmentos da 
nossa circulação.

A trombose venosa profunda e a embolia pulmonar 
associadas à Covid-19 destacaram-se nestes últimos dois 
anos de pandemia pela elevada incidência, especialmente 
em pacientes internados em unidades de terapia intensiva, 
mas acima de tudo, pela gravidade clínica e radiológica, 
com piora rápida e irreversível do quadro respiratório inicial. 

Atualmente, não discutimos a cura clínica da infecção 
viral, uma vez que diversos sintomas inespecíficos, que 
especulamos estar associados ao Coronavírus, podem se 
manifestar tardiamente, em período compreendido entre 
3 e 6 meses após a alta hospitalar. Isto significa que os 
cuidados de higiene, as medidas sanitárias, o distancia-
mento, o uso de máscaras e, sobretudo, o acompanha-
mento médico deve ser continuado e estendido enquanto 
os sintomas suspeitos persistirem. Dentre estes, podemos 
ressaltar as dores nas pernas, o inchaço das extremidades, 
o distúrbio auditivo e olfativo, as alterações de memória e 
a queda capilar.

A embolia pulmonar, doença que recentemente abreviou 
a vida do cantor Maurílio Delmont Ribeiro, caracteriza-se 
pela obstrução das artérias pulmonares por coágulos san-
guíneos, resultando em comprometimento respiratório e 
cardíaco, com evolução indesejada em grande parte dos 
casos. Assim como apresentado pelo cantor Maurílio, o mal 
súbito decorrente do quadro embólico pulmonar pode ser 
antecedido por dores nas pernas.

As dores nas pernas, especialmente quando associadas 
a inchaço, representa a manifestação clínica da trombose 
venosa profunda, que se caracteriza pela presença de um 
coágulo de sangue que se formou na circulação venosa das 
pernas. Se o diagnóstico não for realizado precocemente e o 
tratamento anticoagulante não for instituído, a instabilidade 
do coágulo resulta em seu desprendimento da circulação 
venosa periférica, com impactação nas artérias pulmonares.

A obstrução pulmonar prejudica as trocas respiratórias, 
com redução da oxigenação sanguínea e quadro de falta de 
ar importante, que pode evoluir para insuficiência respira-
tória com necessidade de ventilação artificial. Além disso, 
ocorre a sobrecarga cardíaca em decorrência do aumento 
da pressão nas artérias pulmonares, com evolução para 
insuficiência cardíaca e parada cardiorrespiratória.

Apesar da gravidade da embolia pulmonar, seu diagnós-
tico pode ser efetuado com avaliação detalhada, através do 
check-up vascular. O exame de doppler vascular identifica 
a presença de coágulos de sangue na circulação venosa 
periférica, responsáveis pela embolia pulmonar. Além disso, 
o tratamento com anticoagulante deve ser realizado sempre 
de acordo com a recomendação do cirurgião vascular, que 
representa o profissional adequado para conduzir o trata-
mento clínico e cirúrgico da embolia pulmonar.

Manter o acompanhamento médico, em especial após 
a infecção pelo Coronavírus, é essencial para o diagnóstico 
e tratamento precoce dos quadros tromboembólicos. Se 
houver dúvidas, acesse o site www.drsthefanovascular.com.
br para maiores informações.

*Doutor em Pesquisa em Cirurgia pela Faculdade de Ci-
ências 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)

Por que a embolia pulmonar é tão 
grave e pode ser fatal?

saude@dhoje.com.brSAÚDE VASCULAR

saude@dhoje.com.brSAÚDE VASCULAR

No início da semana, a Secre-
taria de Saúde de Rio Preto fez 
uma recomendação para que a 
população utilize o serviço de tele-
medicina disponível no município 
desde 2020. O objetivo é diminuir 
as filas de espera nas unidades de 
saúde e agilizar os atendimentos.

Segundo a assessora especial 
da Saúde, Paula Sodré, o pro-
blema de lotações nas unidades 
está ocorrendo nas cinco UPAs do 
município e em seis unidades de 
saúde: Solo Sagrado, Parque In-
dustrial, Eldorado, Cidade Jardim, 
São Deocleciano e CAIC.

“As outras 21 unidades de 
saúde da cidade estão com o 
movimento normal, então a po-
pulação pode continuar sendo 
atendida nesses locais sem ter 
que aguardar um longo tempo de 
espera”, afirmou Paula.

De acordo com as informa-
ções de Saúde, a telemedicina 
realizou 320 atendimentos nos 
últimos dois dias e soma 10.200 
atendimentos desde que foi im-
plantada. Paula também explicou 
como funciona o atendimento 
através telemedicina.

“A pessoa liga, fala qual é 
a demanda e é encaminhado 

Casos respiratórios 
crescem, postos lotados
 e telemedicina até para 
agendar testes de Covid

Vinícius LIMA
redação@dhoje.com.br

Centro de Atendimento 
Respiratório será na Swift

Da REPORTAGEM

A Secretaria de Saúde de 
Rio Preto informou que o Centro 
de Atendimento Respiratório 
será instalado no Complexo da 
Swift. A data de funcionamento, 
no entanto, depende da contra-
tação dos profissionais que vão 
atuar na unidade, processo que 
já foi iniciado.

Segundo o secretário da 
Saúde, Aldenis Borim, a escolha 
da Swift foi feita com base em 
critérios técnicos, operacio-
nais, otimizando os recursos 
humanos e possibilitando maior 
conforto aos usuários. Nesta 

fase do processo de ampliação 
do atendimento a pessoas com 
sintomas gripais ou Covid-19, o 

O Governador João Doria 
anunciou nesta quarta-feira 
(5) que o Estado de São 
Paulo está pronto para ini-
ciar a vacinação das crian-
ças entre 5 e 11 anos de 
idade contra a Covid-19. A 
capacidade de imunização 
estadual permite que todas 
as 4,3 milhões de crianças 
com idade entre 5 e 11 
anos tomem pelo menos 
uma dose em, no máximo, 
três semanas.

“O Governo de São Pau-
lo já definiu e tem pronto 
o seu plano para vacinar 
todas as crianças do estado 
entre 5 e 11 anos”, decla-
rou Doria.

A capacidade da va-
cinação infantil em São 
Paulo é de cerca de 250 
mil crianças por dia, além 
dos jovens e adultos que já 
vêm sendo imunizados nos 
645 municípios contra a 
Covid-19. Há 5,2 mil locais 
de vacinação disponíveis 
em todo o estado, número 
que deverá ser ampliado 

SP tem plano para 
vacinar faixa etária 

em 3 semanas

DEFINIDO

PANDEMIA

para um médico específico. Por 
exemplo, se é uma mãe ligando 
para falar dos sintomas de uma 
criança, é encaminhada para 
um pediatra. Essa consulta 
é cadastrada no prontuário 
eletrônico, onde todos os pro-
fissionais de saúde conseguem 
ver. Em caso de necessidade 
de atestado ou receita médica, 
o arquivo é enviado pelo e-mail 
ou WhatsApp do paciente”, ex-
plicou Paula.

No caso de suspeita de Co-
vid-19, é possível agendar pela 
telemedicina a realização de um 
teste na UBS da Vila Toninho. “A 
pessoa informa o horário que é 
mais adequado para ela e pode 

ir fazer o teste. A telemedicina 
também pode ajudar pacientes 
que estão em dúvida se podem 
comer ou tomar determinado 
remédio. Ressaltamos, no en-
tanto, que não é um serviço para 
os casos de urgência médica”, 
comentou Paula.

Atualmente o serviço de te-
lemedicina conta com 24 profis-
sionais que atuam de segunda a 
sexta das 7h às 17h. Os telefones 
para contato são 0800 7722 123 
e 0800 77 05870, sendo este 
último aberto recentemente para 
lidar com a demanda de ligações.

Rede particular
O aumento de casos suspeito 

de influenza e Covid-19 também 

está sendo refletido na rede par-
ticular, com aumento na demanda 
de exames. O Ultra-X Medicina 
Diagnóstica de Rio Preto informou 
que superou nos três primeiros 
dias uteis deste ano a quantidade 
de exames realizados em todo o 
mês de dezembro de 2021.

Como os sintomas de gripe 
(influenza) e Covid-19 são muito 
parecidos (coriza, tosse, febre e 
dor de garganta), o exame garan-
te o diagnóstico e o tratamento 
corretos.

“É necessário fazer o diag-
nóstico diferencial entre as duas 
doenças para garantir o tratamen-
to mais adequado”, afirmou a 
médica especialista em patologia 
clínica Maria Gabriela. “No caso 
da influenza, há medicamentos 
disponíveis e efetivos para o trata-
mento, o que ainda não é possível 
com a Covid”, completou.

A Unimed também registrou 
aumento. Na semana de 21 a 
27 de dezembro, foram realizados 
3.056 atendimentos de pacientes 
com síndrome respiratória nos 
Prontos Atendimentos Adulto e 
Infantil da Unimed Rio Preto. Já 
na semana de 28 de dezembro a 
3 de janeiro, foram 4.154 atendi-
mentos, um aumento de 35,93%, 
equivalente a um atendimento a 
cada cerca de dois minutos.

Saúde inclui crianças 
de 5 a 11 anos na 

vacinação
Agência BRASIL

O governo federal anunciou 
nesta quarta-feira (5) a inclusão 
de crianças de 5 a 11 anos no 
plano de operacionalização de 
vacinação contra a covid-19. As 
primeiras doses de vacinas con-
tra a doença deverão chegar ao 
Brasil no dia 13 de janeiro. Está 
prevista uma remessa de 1,2 
milhão de doses do imunizante 
da Pfizer - o único aprovado até o 
momento pela Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária (Anvisa).

O Brasil receberá, no pri-
meiro trimestre de 2022, 20 
milhões de doses pediátricas 
destinadas a este público-alvo, 
que é de cerca de 20,5 milhões 
de crianças. O Ministério da 
Saúde receberá, ainda em ja-
neiro, um lote de 3,74 milhões 
de doses de vacina.

O esquema vacinal será 
com duas doses, com intervalo 
de oito semanas entre as apli-
cações. O tempo é superior ao 
previsto na bula da vacina da 
Pfizer. Na indicação da marca, 
as duas doses do imunizante 
poderiam ser aplicadas com três 
semanas de diferença.

Segundo o Ministério da Saú-
de, será preciso que a criança vá 
vacinar acompanhada dos pais 
ou responsáveis ou leve uma 
autorização por escrito.

O Ministério também reco-
mendará uma ordem de priori-
dade, privilegiando pessoas com 
comorbidades e com deficiências 
permanentes; indígenas e qui-
lombolas; crianças que vivem 
com pessoas com riscos de 
evoluir para quadros graves da 
covid-19; e em seguida crianças 
sem comorbidades.

BRASIL

sistema de drive-thru, previsto 
para o Recinto de Exposições, 
não será ativado.

Segundo a Saúde, o Centro 
de Atendimento Respiratório da 
Swift vai possibilitar a ampliação 
no atendimento aos pacientes 
com sintomas gripais ou Covid, 
feito atualmente em todas as uni-
dades de saúde – UBSs e UPAs. 
No local haverá consultas mé-
dicas, realização de testes para 
Covid  e atestados, se necessário.

A unidade da Swift vai fun-
cionar das 8h à meia noite.

A Saúde ainda informa que 
todas as UBS estão abertas 
para atendimento ao público. 
Algumas delas registram movi-
mento pequeno, principalmente 
na parte da tarde. Portanto, 
pacientes que procuram as 
UPAs podem ter atendimento 
mais rápido nas UBSs de alguns 
bairros.

com postos volantes em 
escolas da rede estadual.

São Paulo ainda aguarda 
o envio de imunizantes pedi-
átricos da Pfizer por parte do 
Ministério da Saúde, aprova-
do desde 16 de dezembro 
pela Anvisa (Agência Nacio-
nal de Vigilância Sanitária).

A meta de São Paulo 
é vacinar 4,3 milhões de 
crianças, com priorida-
de para 850 mil delas 
com comorbidades, de-
f ic iências, indígenas e 
quilombolas. O Governo do 
Estado também aguarda 
resposta da Anvisa ao novo 
pedido do Instituto Butan-
tan para uso da Coronavac 
na imunização infantil. Há 
12 milhões de doses desta 
vacina prontas para uso na 
campanha.

A Secretaria de Estado 
da Saúde também já adqui-
riu 9 milhões de seringas e 
agulhas que serão usadas 
na vacinação infantil. O 
Estado também iniciou a 
distribuição de 4,5 milhões 
de cartões de vacinação es-
pecíficos para o público com 
idade entre 5 e 11 anos.

Agência BRASIL

Vinícius LIMA

Divulgação Agência BRASIL
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O Mirassol não tomou co-
nhecimento do Confiança-SE 
nesta quarta-feira (5) a apli-
cou um goleada de 7 a 0 pela 
segunda rodada da Copa São 
Paulo de Futebol Júnior.

O primeiro gol saiu aos 25 
minutos, com Moreira man-
dando uma bomba de fora da 
área. Moreira ainda marcou o 
segundo aos 40 minutos, des-
sa vez um golaço. Após receber 
a bola na ponta esquerda, ele 
driblou três jogadores do Con-
fiança e mandou para o fundo 
da rede.

O camisa 6 do Mirassol 
seguiu inspirado no segundo 

Mirassol atropela o 
Confiança e vence 

com goleada de 7 a 0 
Vinícius LIMA
redacao@dhoje.com.br

Casos de Covid-19 levam a adiamento de jogos 
marcados para sexta na Superliga

Marcelo Cortes

A Confederação Brasileira 
de Vôlei (CBV) confirmou o 
adiamento de mais duas par-
tidas previstas para sexta-feira 
(7) pela rodada inaugural do 
returno da Superliga Feminina: 
Sesc RJ Flamengo contra Sesi 
Bauru, e o compromisso do Va-
linhos, que receberia o Minas.

As mudanças ocorrem após 
o registro de casos do novo 
coronavírus (Covid-19). Atra-
vés de nota oficial, o Sesc RJ 
Flamengo confirmou que seis 
atletas (Monique, Gabiru, Mile-

na, Milka, Valquíria e Yonkaira 
Peña) e quatro integrantes da 
comissão técnica testaram 
positivo para covid-19.

Também através de comu-
nicado o Country Club Valinhos 
informou que atletas do elenco 
profissional também foram in-
fectadas. O clube, porém, não 
revelou os nomes e a quanti-
dade das pessoas que estão 
com o vírus. A CBV ainda não 
definiu as novas datas para a 
realização das partidas.

Na última segunda-feira (3) 
a CBV já havia adiado o jogo 
entre Fluminense e Osasco.

Agência BRASIL

VÔLEI

“Kingsman – A Origem” 
chega aos cinemas

Os primeiros lançamentos 
do ano chegam nos cinemas 
de Rio Preto nesta semana. O 
principal deles é “Kingsman – A 
Origem”, terceiro filme da fran-
quia de espionagem. No novo 
longa, um grupo de criminosos 
se reúne para roubar milhões 
e cabe a agência de espiões 
“The Kings’s Man” detê-los. 
Ambientado no início do século 
XX, o filme promete explorar 
as origens da organização de 
espionagem.

Outro lançamento é o longa 
“Festival do Amor”, que acom-
panha um crítico de cinema que 
viaja para Espanha, convencido 
por sua esposa, uma assesso-

ra de imprensa de um jovem 
cineasta francês (Louis Garrel), 
para acompanhar o festival de 
cinema de San Sebastian. O 
círtico sente ciúmes da relação 
de sua esposa com o diretor 
francês e desconfia que os 
dois tem um caso. Porém, ele 
mesmo se vê interessado em 
uma jovem espanhola. Esses 
relacionamentos extraconjugais 
acabam influenciando consi-
deravelmente a dinâmica do 
casamento dos dois.

Os filmes “Turma da Mônica: 
Lições”, “Sing 2” e “Homem-A-
ranha: Sem Volta para Casa” 
seguem em cartaz para os mais 
jovens. Abaixo a programação 
dos cinemas de Rio Preto para 
a semana de 06/01 até 12/01.

Vinícius LIMA

RIO PRETO

IGUATEMI

O Festival do Amor (Duração: 1h33min)
2D Legendado: 14h10 e 18h

Kingsman – A Origem (Duração: 2h12min)
2D Legendado: 16h20, 19h15 e 22h

Turma da Mônica – Lições (Duração: 1h31min)
2D Nacional: 15h15, 17h30 e 20h

Sing 2 (Duração: 1h49min)
2D Dublado: 14h, 14h45, 16h30, 17h15, 19h e 19h45

Matrix Ressurrections (Duração: 2h28min.)
2D Legendado: 22h15

Homem-Aranha: Sem Volta para Casa (Duração: 2h28min)
Macro XE 3D Legendado: 15h30, 18h30 e 21h45

3D Legendado: 17h45 e 21h
3D Dublado: 14h30

2D Legendado: 15h, 20h15 e 21h30

PLAZA AVENIDA

Kingsman – A Origem (Duração: 2h12min)
2D Dublado: 16h15, 19h10 e 22h

Turma da Mônica – Lições (Duração: 1h31min)
2D Nacional: 13h50 (somente sábado e domingo), 14h20, 16h30, 

18h40 e 20h45

Sing 2 (Duração: 1h49min)
2D Dublado: 14h10, 14h45, 16h40 e 17h30

Matrix Ressurrections (Duração: 2h28min.)
2D Dublado: 15h, 18h30, 19h, 21h45 e 22h15

Homem-Aranha: Sem Volta para Casa (Duração: 2h28min)
3D Dublado: 14h, 15h, 17h15, 18h15, 20h30 e 21h30

2D Dublado: 20h

RIOPRETO SHOPPING

Kingsman – A Origem (Duração: 2h12min)
VIP Legendado: 21h45

VIP Dublado: 19h
2D Dublado: 16h40, 19h20 e 22h

Turma da Mônica – Lições (Duração: 1h31min)
VIP 2D Nacional: 13h40

2D Nacional: 13h e 14h40

Sing 2 (Duração: 1h49min)
VIP 2D Dublado: 14h30 e 16h45

3D Dublado: 14h
2D Dublado: 15h, 17h15 e 19h30

Matrix Ressurrections (Duração: 2h28min.)
2D Dublado: 21h45

Homem-Aranha: Sem Volta para Casa (Duração: 2h28min)
VIP 2D Legendado: 21h30

VIP 2D Dublado: 15h40 e 18h30
3D Dublado: 19h e 22h

2D Dublado: 13h30, 15h, 16h10, 16h20, 18h, 19h10, 21h e 22h
 

SHOPPING CIDADE NORTE

Kingsman – A Origem (Duração: 2h12min)
2D Dublado: 21h

Turma da Mônica – Lições (Duração: 1h31min)
2D Nacional: 16h20

Sing 2 (Duração: 1h49min)
2D Dublado: 13h20, 13h30 e 15h45

Matrix Ressurrections (Duração: 2h28min.)
2D Dublado: 18h

Homem-Aranha: Sem Volta para Casa (Duração: 2h28min)
2D Dublado: 14h30, 17h30, 18h30, 20h30 e 21h30

COPINHA

tempo. Aos 12 minutos, Ga-
briel Tota avançou pela direita e 

rolou para trás. Moreira chegou 
finalizando e marcou o seu ter-

Corinthians estreia com vitória nos 
acréscimos; veja resultado dos jogos

Maior vencedor da história 
da Copa São Paulo de Fute-
bol Júnior, com dez títulos, o 
Corinthians estreou na edição 
2022 na noite desta terça-feira 
(4), com vitória sobre o Resen-
de-RJ, por 2 a 1, no estádio 
Martins Pereira, em São José 
dos Campos. O gol da vitória 
corintiana saiu apenas aos 47 
minutos do segundo tempo.

Com a bola rolando, o Co-
rinthians foi mais incisivo nos 
minutos iniciais e poderia ter 
aberto o placar. Aos 16, a zaga 
do Resende bateu cabeça, Fe-
lipe Augusto invadiu a área e 
finalizou cruzado, obrigando o 
goleiro Pedro a defender com 
a ponta dos dedos.

Mas o Resende não se 
intimidou, equilibrou as ações 
e também foi ao ataque em 
busca do primeiro gol. Aos 
23 minutos, Brendom, que já 
passou pela base corintiana, 
apareceu em ótima condição 
na área, mas finalizou em cima 
do goleiro Gobetti, que defen-
deu com o rosto.

Antes do intervalo, o Corin-
thians desperdiçou sua melhor 
chance na partida. Aos 54 mi-
nutos, Kelven aproveitou con-
fusão na pequena área, girou 
sobre a marcação e finalizou 
por cima do travessão, num 
lance incrível e que manteve 
o placar sem gols antes do 
segundo tempo.

Na etapa final, o Corinthians 

seguiu com mais posse de bola, 
mas teve dificuldades para pas-
sar pela marcação adversária. 
Ainda assim o time paulista 
enfim abriu o placar. Aos 11, 
Keven passou pela marcação 
no lado direito e chutou forte. 
O goleiro até espalmou, mas a 
bola parou no fundo das redes.

A vantagem no placar fez o 
Corinthians ter mais tranquili-
dade em campo, inclusive com 
a comissão técnica apostando 
na entrada de jogadores que 
já jogaram profissionalmente, 
caso do meia Guilherme Biro e 
atacante Rodrigo Varanda.

Rodrigo Varanda, que fez 
dez jogos pelo time profissional 
no ano passado sob o comando 
do então técnico Vagner Manci-
ni, teve ótima chance de fazer o 
segundo gol do Corinthians aos 
32 minutos, quando recebeu 
ótima passe e finalizou forte, 
no travessão.

Em desvantagem, o Resen-
de foi para o tudo ou nada na 

Da REDAÇÃO

TIMÃO

reta final do segundo tempo e 
conseguiu o empate. Caio foi 
derrubado por Reginaldo na 
área e o árbitro marcou pênalti. 

Bismarck cobrou aos 45 minu-
tos e deixou tudo igual.

Contudo, o Corinthians não 
se abalou e buscou a vitória nos 
acréscimos. Aos 47, Matheus 
Araújo recebeu cruzamento 
rasteiro da esquerda e finalizou 
de primeira, no canto, garan-
tindo os três pontos para o os 
paulistas.

O Corinthians saiu de cam-
po com a vitória e também a 
liderança do Grupo 15, com 
três pontos, beneficiado com 
o empate entre São José-SP e 
River-PI, por 1 a 1, na partida 
preliminar.
Confira abaixo os resultados 
de terça-feira:

Votuporanguense 6 x 1 Monte Azul
Tanabi 2 x 2 Guarani

Matonense 0 x 1 Fast-AM
Manthiqueira 1 x 3 XV de Piracicaba

União Suzano 1 x 1 Ituano
Jaguariúna 0 x 6 Red Bull Bragantino

Guarulhos 0 x 0 Flamengo-SP
Mauaense 1 x 2 Mauá

Juventus 1 x 1 Portuguesa Santista
Fortaleza-CE 6 x 0 Concórdia-SC

CRB-AL 0 x 3 Canaã-BA
Atlético-GO 3 x 2 Volta Redonda-RJ

Avaí-SC 9 x 0 Santana-AP
ABC-RN 1 x 1 Fluminense-PI
Vitória-BA 0 x 1 São José-RS

Fluminense-RJ 1 x 0 Jacuipense-BA
Vila Nova-GO 2 x 0 Aquidauanense-MT

Osasco Audax-SP 2 x 0 Santo André-SP
União Mogi-SP 0 x 0 Portuguesa-SP
Francana-SP 1 x 1 Ponte Preta-SP
Joinville-SC 1 x 0 Camaçariense-BA

São José-SP 1 x 1 River-PI
Internacional-RS 2 x 0 São Raimundo-RR

Juventude-RS 2 x 1 Confiança-PB
Corinthians 2 x 1 Resende-RJ

ceiro gol no jogo. O quarto gol 
do Leão veio aos 28 minutos, 
com Tota mandando para o 
fundo da rede após tentar fazer 
um cruzamento na direita.

Aos 33 minutos, Itallo arris-
cou um chute de fora da área e 
marcou mais um golaço para o 
Mirassol. Kauan marcou o sex-
to gol aos 38 minutos, depois 
de completar um cruzamento 
rasteiro que veio da direita. O 
golpe final do Leão foi aos 42 
minutos, com Kauan receben-
do na ponta direita e dando o 
passe para M. Souza chegar de 
trás e marcar.

O Mirassol volta a jogar em 
Bálsamo neste sábado (8), às 
13h15, diante do Sport Recife 
no encerramento da primeira 
fase da Copinha.

Leo Roveroni
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EDITAL DE LEILÃO DE TÍTULOS PATRIMONIAIS 
 

O CLUBE MONTE LÍBANO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, nos termos do Art. 
15º, parágrafos 1º e 2º e artigo 112, parágrafo único do Estatuto Social, comunica a 
quem possa interessar, que em 24/01/2022, segunda-feira, às 17:00 horas, na sede 
social da cidade na Rua Siqueira Campos, nº 2943, Centro, estará promovendo leilão 
dos títulos patrimoniais, série A, a seguir especificados: 

 
Títulos objeto do art. 15º, parágrafos 1º e 2º, e art. 112, parágrafo único: 
 

1465 1549 1710 1730 2198 2253 2304 2380 2475 2505 

2521 2539 2551 2610 2798 2910 2934 3085 3104 3182 

3215 3233 3234 3270 3302 3317 3378 3387 3406 3507 

 
Os interessados na compra deverão apresentar proposta, por escrito, em 

envelope lacrado, endereçado ao Clube Monte Líbano, com o nome do remetente, até o 
dia 24/01/2022, às 17:00 horas, na secretaria do clube na Rua Siqueira Campos, 
nº 2943, centro, ou através do e-mail: secretaria@montelibanoriopreto.com.br, que 
serão abertas e classificadas em seguida. 

 
O valor mínimo para o lance será de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos 

reais), à vista, já incluso o valor da taxa estatutária de transferência. Será adotado 
critério de sorteio para desempate, ficando a cargo do comprador o pagamento da taxa 
de custeio e outras contribuições devidas ao clube a partir de 01 de fevereiro de 2.022, 
independente da aprovação da proposta de associado pela Diretoria, com vencimento 
no dia 10/02/2.022. 

 
Nos termos do disposto no artigo 21, parágrafo 5º do Estatuto Social, não 

serão aceitas propostas de pessoas que tenham passivo com a associação. 
 
O clube reserva-se o direito de não aceitar propostas que não consultem os 

seus interesses. 
 

  São José do Rio Preto, 20 de dezembro de 2021. 

 
 

José Nadim Cury      Luiz Geraldo Mazzoni Junior 
     Presidente                        Diretor Secretário 
 
 
Paulo Cesar Caetano Castro    Manoel Francisco da Silveira 
 Diretor de Assuntos Jurídicos               Diretor Financeiro 

 EXTRATO DO CONTRATO ADM 57/2021

PREGÃO PRESENCIAL Nº 71/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 104/2021
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MONTE APRAZÍVEL
CONTRATADA: AUTO REITIFICA MINAS LTDA
CNPJ sob nº 64.943.087/0001-13
OBJETO: contratação de empresa especializada para pres-
tação de serviço de retifica completa do motor de uma am-
bulância “Peugeot 1.6, ano 2018/2019 – Placa DDA-4881”.
VIGÊNCIA: Este contrato entrará em vigor a partir da data 
de sua assinatura, com vigência para 6 meses, até 29 de 
junho de 2022.
VALOR GLOBAL: R$27.000,00 (Vinte e sete mil reais).
Monte Aprazível, 29 de dezembro de 2021.
MARCIO LUIZ MIGUEL – Prefeito Municipal

ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS, ARQUITETOS E 
AGRÔNOMOS DE   SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

CONVOCAÇÃO

A Diretoria da Associação dos Engenheiros, Arquitetos e 
Agrônomos de São José do Rio Preto, CONVOCA todos os 
Associados em pleno gozo de seus direitos,  para Assem-
bléia Geral Ordinária, a ser realizada no dia 19 de janeiro 
de 2022 às 19:00 horas, em sua Sede Social, Rua Dr. Raul 
Silva 1417 – Nova Redentora, conforme Capítulo VI Das 
Assembléias Artigos 40º e 42º  do Estatuto em vigor, para 
tratar da seguinte Ordem do Dia: 1- Relatório Financeiro 
2021 e Proposta Orçamentária 2022.

Engº Cesar Antônio Vessani
Presidente

PORTARIA Nº 6833 DE 04 DE JANEIRO DE 2022.
Exonera o servidor RICARDO SANTOS FRAGNAN, do 
cargo em comissão de livre nomeação e exoneração, de 
Assistente Legislativo de Gabinete, Referência C-4, lotado 
no Gabinete do Vereador Robson Leandro Ricci, a partir de 
04 de janeiro de 2022.

VEREADOR PEDRO ROBERTO GOMES 
Presidente da Câmara Municipal

Aviso de revogação
PREGÃO PRESENCIAL nº: 111/2021   Processo nº: 
177/2021
A Prefeitura de Potirendaba, torna publico para os interessa-
dos a revogação do PREGÃO PRESENCIAL nº: 111/2021, 
que tem como objeto aquisição de ITENS para serem utiliza-
dos nas OFICINAS DE CORTE E COSTURA, com entrega 
parcelada, pelo período de 12 (doze) meses, descritas no 
Termo de Referência anexo ao presente Edital, por motivos 
de serem constatados vícios que acarretaram em irregulari-
dades e ilegalidades no proc. Licitatório, com fundamento no 
artigo 49, da 8.666/93, e sumula 473 do STF. Informações: 
licitação@potirendaba.sp.gov.br ou 17 -3827 -9206
Potirendaba, 05 de janeiro de 2022, Gislaine M. Franzotti – 

Prefeita Municipal

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 Comar-
ca de São José do Rio Preto, os documentos exigidos no artigo 1525 
do Código Civil brasileiro para habilitação de casamento:

CRISTIANO DONIZETE DA SILVA VIEIRA e DAYANNE SATO 
MOREIRA. Ele, de nacionalidade brasileira, policial militar, solteiro, 
nascido em São José do Rio Preto, SP, no dia 03 de dezembro de 
1987, filho de FERNANDO VIEIRA e de IVETE APARECIDA DA 
SILVA VIEIRA. Ela, de nacionalidade brasileira, terapeuta ocupacio-
nal, divorciada, nascida em São José do Rio Preto, SP, no dia 26 
de junho de 1989, filha de CARLOS FERNANDO MOREIRA e de 
MARCIA MITORI SATO MOREIRA. 

LUCAS MARIANO STEFANINI e JULIANA PEREIRA GOULART. 
Ele, de nacionalidade brasileira, analista comercial, solteiro, nascido 
em São José do Rio Preto, SP, no dia 23 de fevereiro de 1988, filho 
de ROBERTO STEFANINI e de CONCEIÇÃO APARECIDA DA SILVA 
STEFANINI. Ela, de nacionalidade brasileira, auxiliar administrativo, 
solteira, nascida em São José do Rio Preto, SP, no dia 16 de agosto 
de 1988, filha de VALDECI PEREIRA GOULART e de CASSILDA 
BRAVO DOS SANTOS GOULART. 

RAFAEL LUÍS MATHEUS e JULIANA CHAINÇA FUZARO. Ele, de 
nacionalidade brasileira, publicitário, solteiro, nascido em Catanduva, 
SP, no dia 12 de outubro de 1988, filho de PEDRO MATHEUS NETO 
e de DIVA SERAFIM. Ela, de nacionalidade brasileira, advogada, sol-
teira, nascida em São José do Rio Preto, SP, no dia 27 de fevereiro 
de 1995, filha de JOÃO RENATO FUZARO e de ELIANE CHAINÇA 
FUZARO. 

ARTHUR DE OLIVEIRA XAVIER e POLIANNE NUNES MIR. Ele, 
de nacionalidade brasileira, empresário, solteiro, nascido em São 
José do Rio Preto, SP, no dia 02 de setembro de 1992, filho de JOSÉ 
RENATO ANTUNES XAVIER e de GISELI FLORIANO DE OLIVEIRA 
XAVIER. Ela, de nacionalidade brasileira, empresária, solteira, nasci-
da em São José do Rio Preto, SP, no dia 08 de abril de 1993, filha de 
ROBSON MIR e de SELMA APARECIDA NUNES MIR. 
  
Assim, lavra-se o presente edital de proclamas para que seja afixado 
neste 1º Registro Civil em lugar de costume e publicado pela impren-
sa local.  
Se alguém souber de impedimento, oponha-o na forma da lei.
São José do Rio Preto, 04 de janeiro de 2022
David Yamaji Valença, Oficial.

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

TO
Rua Tiradentes nº 3355, Centro. 

Tel: (17) 3214-5330

Certifica-se que apresentaram ao Oficial do Registro Civil das Pesso-
as Naturais da sede do município e comarca de Santo André, Estado 
de São Paulo os documentos exigidos no Código Civil Brasileiro para 
habilitação de casamento:

LEONAN RODRIGUES GASPAR e AMANDA PASTI SANTOS

LEONAN RODRIGUES GASPAR, de nacionalidade brasileira, 
autônomo, solteiro, nascido em São José do Rio Preto, SP, no dia 03 
de abril de 2000, residente e domiciliado a Rua Oscar Donega, Nº 
355, Parque Residencial Cristo Rei, São José do Rio Preto, SP, filho 
de MARCOS GASPAR DA SILVA e de ANA PAULA RODRIGUES 
GASPAR. 

AMANDA PASTI SANTOS, de nacionalidade brasileira, autônoma, 
solteira, nascida em Santo André, SP, no dia 08 de dezembro de 
1998, residente e domiciliada a Avenida Queiros Filho, Nº 2227, Vila 
Humaita, Santo André, SP, filha de ARMANDO ALVES DOS SANTOS 
e de ANDRÉA CORRÊA PASTI DOS SANTOS. 

Assim, se alguém souber de impedimento, oponha-o na forma da lei.
São José do Rio Preto, 05 de janeiro de 2022.
David Yamaji Valença, Oficial.

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 Comar-
ca de São José do Rio Preto, os documentos exigidos no artigo 1525 
do Código Civil brasileiro para habilitação de casamento:

GABRIEL DE ALMEIDA CORREIA e FERNANDA BORGES DE 
ABREU. Ele, de nacionalidade brasileira, autônomo, solteiro, nascido 
em São Paulo, SP, no dia 22 de maio de 1989, filho de ANESIO COR-
REIA e de ANA MARGARIDA COSTA PINTO DE ALMEIDA. Ela, de 
nacionalidade brasileira, educadora física, solteira, nascida em Monte 
Aprazível, SP, no dia 27 de setembro de 1988, filha de LEONILDO 
CARLOS DE ABREU e de MARGARETH APARECIDA BORGES DE 
ABREU. 
Assim, lavra-se o presente edital de proclamas para que seja afixado 

EDITAIS DE PROCLAMAS – Silvio Augusto Pellegrini de Oliveira, 
Oficial do 3º Cartório de Registro Civil Pessoas Naturais de São José 
Rio Preto, SP, faz saber que pretendem casar, apresentando os do-
cumentos exigidos pelo art. 1525 do Cód. Civil, os pretendentes:
1. GILSON RODRIGUES OLIVEIRA e ALINE FERREIRA DA 
SILVA, sendo ELE filho de JOSÉ MARIA RODRIGUES OLIVEIRA 
e de MARIA MADALENA RODRIGUES OLIVEIRA e ELA filha de MA-
NUEL DE JESUS DA SILVA e de REGINA HELENA FERREIRA DA 
SILVA;
2. RENAN FERNANDO CASTRO SILVA e POLIANA SILVA 
MACHADO, sendo ELE filho de LUIZ FERNANDO CASTRO SILVA e 
de MARLENE MARIA DA SILVA CASTRO e ELA filha de ROMILDO 
MACHADO e de FÁTIMA REGINA SILVA MACHADO;
; brasileiros, residentes neste 3º subdistrito. Se alguém souber de al-
gum impedimento, oponha-o em Cartório (R. São Paulo, 2200 – Tel: 
3202-9090). 04/01/2022.

EDITAIS DE PROCLAMAS – Silvio Augusto Pellegrini de Oliveira, 
Oficial do 3º Cartório de Registro Civil Pessoas Naturais de São José 
Rio Preto, SP, faz saber que pretendem casar, apresentando os do-
cumentos exigidos pelo art. 1525 do Cód. Civil, os pretendentes:
1. VINÍCIUS BUENO DE OLIVEIRA e ISABELLA GARCIA 
COSTA, sendo ELE filho de GEOVANI ALVES DE OLIVEIRA e de 
ROSEMEIRE AMATE BUENO DE OLIVEIRA e ELA filha de PIERRY 
DARLAN BARBOSA COSTA e de ROSELI DA SILVA GARCIA BAR-
BOSA COSTA;
2. BENJAMIM FRANKLIN PEREIRA DE BARROS e BAR-
BARA VIRGINI MACRI BUVOLINI, sendo ELE filho de BENJAMIM 
PEREIRA DE BARROS e de NEIVA PERPÉTUA DE BARROS e ELA 
filha de CELSO ROBERTO BUVOLINI e de APARECIDA MACRI;
3. JEAN CARLOS ARCANJO e JÉSSIKA KARINA PICOLI 
ARCANJO, sendo ELE filho de ADAUTO ARCANJO e de VANI 
ARAUJO e ELA filha de MAUCI PICOLI e de MÉRCIA SARDIM 
PICOLI;
4. PAULO SÉRGIO CASAGRANDE e MARIANGELA RO-
DRIGUES DA CUNHA, sendo ELE filho de RUBENS CASAGRAN-
DE e de MARIA APARECIDA QUINTILIANO CASAGRANDE e ELA 
filha de ANTONIO ALVES DA CUNHA e de IVETE RODRIGUES 
MAXIMO CUNHA;
; brasileiros, residentes neste 3º subdistrito. Se alguém souber de al-
gum impedimento, oponha-o em Cartório (R. São Paulo, 2200 – Tel: 
3202-9090). 05/01/2022.

neste 1º Registro Civil em lugar de costume e publicado pela impren-
sa local.  
Se alguém souber de impedimento, oponha-o na forma da lei.
São José do Rio Preto, 05 de janeiro de 2022
David Yamaji Valença, Oficial.
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MANOEL CARLOS (Mane-
zinho) Lemos, pecuarista, pas-
sou o Réveillon com os amigos 
empresários rio-pretenses, 
Binho Neves, Alexandre Perin, 
entre outros, em Natal, apro-
veitando os lugares badalados, 
restaurantes, dunas, muito sol, 
e as ondas do mar.

 
MARIA MENEZES, sua filha, 

Sônia Maria Menezes Marti-
nez, mais o genro, Julio Marti-
nez, passaram o Réveillon, no 
Restaurante Panorâmico do 
Automóvel Clube, que tem no 
comando a chef de cozinha do 
Don León. Sônia Menezes co-
meçou a contagem regressiva 
da festa de seu aniversário no 
próximo dia 26, para come-
morar entre amigas e alguns 
amigos íntimos, no Varanda 
do Golfe.  

 
FELIZ ANO NOVO. Co-

meça o ano conhecendo o 
lindo espaço da Bodega Km 
06 - Empório & Hortifruti, na 
vicinal de Eng. Schmitt, onde 
você encontra uma variedade 
de produtos e frutas, legumes. 
No mesmo local, um bonito 
Espaço Café com muitas delí-
cias! Além de peças de mesa 
posta, para decoração, porce-
lanas. No comando a elegante 
empresária Elisangela Rocha.

 
OS APAIXONADOS por 

bons descontos já podem co-
memorar.  O Shopping Iguate-
mi Rio Preto, inicia campanha 
“PromoLovers”, com descon-
tos de até 50%, de 10 a 23 de 
janeiro.

 
COLÔNIA DE FÉRIAS. A 

programação do Plaza Ave-
nida Shopping conta também 
com uma Colônia de Férias 
prá lá de especial e divertida. 
Ela será realizada em dois 
períodos: de 12 a 15 de janei-
ro e de 19 a 22. Sempre das 
14h às 18h serão realizadas 
atividades como oficinas, ca-
marim de pinturas, gincanas, 
contação de histórias, teatro de 
fantoches entre outras. Todas 
as atividades serão realiza-
das com ajuda de monitores 
especializados e irão seguir 
os protocolos de segurança 
necessários.

 
PODERÃO PARTICIPAR 

crianças de 5 a 12 anos.  Para 
isso, basta inscrever gratuita-
mente os pequenos por meio 
dos links abaixo para partici-
par das atividades no período 
desejado. Uma vez inscritos, 
eles já podem se preparar para 
a diversão! 

Detalhes
não tão pequenos...

Bernardino de Campos, 3145
Telefone: 3232-4822

Riopreto Shopping Center 
Telefone: 3227-3211

Kiberamarp

Mais um aniversário
A primeira dama do Clube Monte Líbano, a cirurgiã dentista Dra. 
Célia Regina Moreno Cury, comemorou mais um aniversário na 
quarta-feira, dia 29 de dezembro, ao lado dos familiares e do 
querido marido, o médico Dr. Nadim Cury, Provedor da Santa Casa 
de Rio Preto e Presidente do Clube Monte Líbano. Parabéns, e 
Feliz Ano Novo.

Tel. (17) 3233-4888

Idade redonda 
Márcia Vançan reúne sua imensa galera de amigos para comemorar 
mais um aniversário (65 anos), com um jantar na noite de hoje no 
Automóvel Clube. Para deixar à noite comemorativa mais animada e 
divertida, seu filho, o cantor Seu Moço (Ricardinho Vançan) preparou 
um repertório musical todo especial. Ela pede aos convidados 1kg de 
alimento não perecível, para ajudar a Campanha “Marmitas do Bem”.       

DiáriodoBob
Hoje é o Dia dos Santos Reis. Segundo a tradição cristã, seria aquele em que Jesus Cristo, recém-

-nascido recebera a visita de “alguns magos do oriente” que, segundo o hagiológio, foram três Reis 
Magos (Melchior, Gaspar e Baltazar). É o dia que se encerram pra os católicos os festejos natalícios, 
sendo também o dia em que são desarmados os presépios e por consequência a retirada de todos 
os enfeites natalícios. A reforma do teto do piso superior da rodoviária, onde funcionava o Shopping 
Azul, fechado desde o dia 23 de fevereiro do ano passado pós incêndio de grandes proporções, já 
está em plena execução. Não é uma obra para 30 dias, mas para 300 dias ou mais. O local onde 
hospedava os camelôs, se é que podemos chama-los assim, vai ganhar cara nova e integrar o novo 
terminal urbano que, segundo o prefeito Edinho Araújo vai ser uma outra grande obra desta gestão. 
Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Explicando melhor, Marco Vinholi que, com apenas 37 
anos, ocupa a cadeira de Secretário de Desenvolvimento Regional do Estado de São Paulo, licenciado 
da cadeira de deputado estadual, nascido em São Paulo, com 37 anos apenas, viu com surpresa 
na semana passada seu nome veicular como possível candidato a vice para compor com Rodrigo 
Garcia, candidato ao governo de São Paulo pelo PSDB. É sabido que uma chapa “puro sangue”, 
aquela que é formada com candidatos de um único partido, não é, e não pode se consagrar, diante 
de um quadro tão significativo, como deverá ser nas eleições do ano que vem. Vinholi sabe disso 
e, pela experiência que tem, deve ser um dos coordenadores da campanha do atual vice-governador. 
Acordo selado. Seguindo pelo mesmo caminho, Rodrigo Garcia e o União Brasil assumiram compro-
misso de estarem juntos na eleição de outubro. Rodrigo conversa também com o MDB. Esses dois 
partidos, porém, gostariam de indicar o candidato a vice na chapa, ou quem sabe, ao Senado. Quando 
os acordos acontecem entre as partes, nada é impossível. Não nos esqueçamos e nem podemos 
deixar de lado a possibilidade de José Luiz Datena também entrar no páreo. Contagem regressiva. 
Faltam apenas 9 dias para Orlando 

Bolcone deixar de lado o tratamento de VICE, para assumir a cadeira de prefeito de Rio Preto. 
Edinho Araújo resolveu tirar férias. Sósias, mas cada um na sua. É impressionante (não sei se vocês 
são experts em descobrir pessoas parecidas uma com a outra), como o secretário Amaury Hernan-
des, tem semelhança visual com o grande cantor e compositor Michael McDonald, criador da versão 
original da música “What A Foll Believes”. Podem conferir. E pra terminar...obstrução no intestino dos 
outros é refresco. (Esta coluna é publicada com exclusividade para o jornal DHOJE às terças, 
quintas e sábados) Ponto e basta!

henriforne@gmail.com

C/ Luizinho BUENO 

GolpedeMestre  
TRÊS REGRAS DA VIDA. (1) SE VOCÊ NÃO FOR ATRÁS DO QUE QUER, 
NUNCA VAI TER. (2). SE VOCÊ NÃO PERGUNTAR, A RESPOSTA VAI SER 
SEMPRE NÃO. (3). SE NÃO DER UM PASSO A FRENTE, NUNCA SAÍRA DO 
LUGAR Sorria, beba muita água e seja feliz!

Cargo de presidente
Cristina Betts assumiu o cargo 
de presidente da Iguatemi S.A. 
dando sequência ao plano 
de sucessão que faz parte 
do processo de evolução da 
governança corporativa do Grupo 
Jereissati. A executiva, que atuava 
como co-CEO desde outubro 
de 2021, está na companhia 
desde 2008, dos quais 13 
anos foi CFO, responsável pela 
área de finanças e Relações 
com investidores. Atualmente, 
Cristina também é membro do 
Conselho de Administração da 
B3 S.A, do Comitê de Finanças 
da Votorantim Cimentos e do 
Conselho Fiscal da Rumo S.A

Mariângela Del Campo Maset e sua mamãe, 
Isménia Del Campo, que ganhou idade nova, dias 

atrás. Parabéns da coluna

Ganhadores 
A campanha “A Luz do Natal Está 
no Plaza”, acaba de sortear o 
último prêmio. Ao longo do mês 
de dezembro, foram distribuídas 
quatro motos Elétricas Gloov P2-r 
1500w, e um pacote de viagem 
all inclusive para o Pratagy Beach 
Resort Maceió com ingressos 
para o Aqua Park. As ganhadoras 
das motos foram Neuza da Silva 
Tosta, Adriana Ribeiro da Silva, 
Aline Viana Teixeira e Naiara 
Moretto. E quem vai curtir férias 
no Pratagy Beach Resort Maceió 
será Emi Shimizu Orsati. Para 
concorrer, bastava juntar R$ 
300 em notas e cupons fiscais 
de compras feitas nas lojas do 
Plaza Avenida Shopping e trocar 
por um número da sorte.

Neto Affini e esposa, Fabiana, 
mais a linda filhota, na ceia 
de Natal em sua residência, 

no Condomínio Damha 3

O médico Dr. Jorge Seba 
e Carol Degani Seba, 

empresária da moda, em 
tarde de confraternização de 
seus funcionários da clínica 
e da loja Maison Degani, no 

Espaço Algodoeira


