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Doria visita 
região, 

desconversa 
sobre pedágios e 
nega lockdown
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Reajuste foi definido ontem 
após divulgação da inflação

Avanço da pandemia faz 
hospitais abrirem mais leitos
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COPINHA O Mirassol inicia a disputa no mata-mata nesta quarta-feira (12). O duelo será logo 
de cara contra o um dos grandes do futebol brasileiro, o Atlético-MG.                          Pág.A6
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IPTU FICA 10,06% MAIS CARO
RIO-PRETENSE PREPARE O BOLSO

CIP e ISSQN também sofrem 
correção e têm aumento 

Unidade fiscal do município 
(UFM) vai para R$ 69,29

Mulher é presa 
com 25 tijolos 
de maconha 
em ônibus

Uma denúncia anônima 
levou policiais militares de Rio 
Preto a prenderem em flagran-
te, por tráfico de drogas, uma 
jovem de 23 anos. Ela estava 
em um ônibus de viagem, que 
saiu de Cascavel (PR) com 
destino a Brasília (DF). Em sua 
bagagem foram encontrados 
25 tijolos de maconha, sendo 
19 maiores e seis menores. 
Aos pms, ela disse que pegou 
a droga em Maringá.  Pág.A6

Garoto de 
14 anos baleado 

em tentativa 
de homicídio

Um adolescente, de 14 
anos, foi baleado na noi-
te desta segunda-feira, no 
Jardim Santo Antônio, na 
Região Norte de Rio Preto.
Segundo a vítima, ele es-
tava caminhando sozinho, 
na rua 21, quando um VW 
Fox, de cor prata, passou 
e ocupantes fizeram vários 
disparos com arma de fogo.
Um dos tiros atingiu o braço 
esquerdo.   Pág.A6

"Nem Deus 
agradou a 

todos", diz Julio 
Donizete sobre 

a Câmara
Pág. A378% dos bares 

e restaurantes já 
percebem receio 

de frequentadores
Um levantamento de da-

dos feito exclusivamente ao 
DHoje mostrou que 78,4% 
dos proprietários de bares e 
restaurantes já notaram receio 
por parte dos clientes em fre-
quentarem os estabelecimen-
tos, devido ao aumento da 
contaminação pela Covid-19 
em Rio Preto.         Pág.A2

Comissão quer informações 
sobre avanço da Covid

Cedral proíbe festas 
e aglomerações até 
dia 15 de fevereiro

Pág. A3

Pág. A3

PETROBRAS
 A partir de hoje, 

depois de 77 
dias sem aumen-

tos, a Petrobras 
fará ajustes nos 
seus preços de 

venda de gasoli-
na e diesel para 

as distribuidoras.             
Pág.A4

Pesquisa mostra que bares e restaurantes já percebem 
receio de clientes em frequentar estabelecimentos

todos", diz Julio 
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 Natal Permanente de 
Jesus e Ano-Novo de 
Renovação Espiritual!

Estamos iniciando um novo 
ano e nada melhor do que 
elevarmos o nosso coração ao 
Alto com a Prece Ecumênica 
de Jesus:

Pai-Nosso
(Santo Evangelho, segundo 

Mateus, 6:9 a 13.)
Pai Nosso, que estais no 

Céu, santificado seja o Vosso 
Nome.

Venha a nós o Vosso Reino.
Seja feita a Vossa Vontade, 

assim na Terra como no Céu.
O pão nosso de cada dia 

dai-nos hoje.
Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoarmos 

aos nossos ofensores.
Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, 

porque Vosso é o Reino, e o Poder, e a Glória para sempre.
Amém!

Ó Jesus, Médico de todos os médicos, cuja Misericórdia 
nos sustenta! Alicerçados no lema da Tua Religião Divina, 
que luta “por um Brasil melhor e por uma humanidade mais 
feliz”, pregamos e celebramos aqui o Teu Natal Permanente 
e, por consequência, o Teu Ano-Novo de Renovação Espi-
ritual!

Resolvessem os governos do mundo todos os problemas 
sociais de seus povos, estes continuariam insatisfeitos, 
visto que há uma carência além da necessidade unica-
mente física: é a urgência do Alimento para o Espírito. Por 
esse motivo, o saudoso Proclamador da Religião do Amor 
Universal, Alziro Zarur (1914-1979), preconizou a Caridade 
Completa, ou seja, a Caridade Material iluminada pela Espi-
ritual. Mas ainda há muito que ensinar sobre o significado 
da Caridade autêntica, aquela descrita pelo Apóstolo Paulo 
como a maior das três virtudes teologais — Fé, Esperança 
e Caridade (Primeira Epístola aos Coríntios, 13:13) —, por-
que Caridade quer dizer Amor, e “Deus é Amor” (Primeira 
Epístola de João, 4:8).

Ninguém pode ser religioso, ó Cristo de Deus, sem amar; 
político sem respeitar, de fato, os cidadãos; cientista se não 
assimilar a razão primeira da sua Ciência, que é a melhoria 
das condições dos seus semelhantes. E assim na Filosofia, 
na Arte, no Esporte, na Economia — que considero a mais 
espiritual de todas as ciências ou arte, porquanto em suas 
mãos se encontra a correta partilha dos meios de sobrevi-
vência da criatura terrena.

Ressalto, entretanto, que, ao discorrermos sobre essa 
subsistência, ó Jesus, almejamos que todos compreendam 
quão inadiável é o reconhecimento de nossa natureza es-
piritual. Estamos corpo, mas somos eternamente Espírito.

Como escrevi em Os mortos não morrem (2018), nossa 
essência é imortal, porque “Deus é Espírito”, consoante Tu 
mesmo revelaste, Jesus, à mulher samaritana, no poço de 
Jacó: “Deus é Espírito; e importa que os Seus adoradores 
O adorem em Espírito e Verdade” (Evangelho, segundo 
João, 4:24).

José de Paiva Netto Đ Jornalista, radialista e escritor.
paivanetto@lbv.org.br — www.boavontade.com

ARTIGO 78% dos bares e restaurantes 
já percebem receio de clientes

Um levantamento de dados 
feito exclusivamente ao DHoje 
mostrou que 78,4% dos proprie-
tários de bares e restaurantes 
já notaram receio por parte dos 
clientes em frequentarem os 
estabelecimentos, devido ao 
aumento da contaminação pela 
Covid-19 em Rio Preto.

No total, foram 116 respos-
tas, onde 78,4% disseram que 
sim (ou talvez) já sentem esse 
receio e apenas 21,6% não 
notaram nenhuma diferença no 
movimento.

Paulo Silva, presidente do 
Sinhores (Sindicato da catego-
ria), conversou com o DHoje e 
disse que “não vai se manifestar 
por enquanto”.

“Não temos o que dizer, 
para a gente está tudo correndo 
normalmente, por enquanto. Se 
tiver alguma coisa que a gente 
sinta de alteração, aí podere-
mos falar. Estamos seguindo 
os protocolos e está tudo den-
tro dos conformes”, detalhou 
Paulo.

Questionado se o Sindicato 
teme um novo decreto que 
possa prejudicar a categoria 
diretamente, como já aconteceu 
no passado, com o objetivo 
de diminuir a contaminação 
da doença, Paulo se limitou a 
dizer que “não, não tenho o 
que dizer. É como eu te disse: 
pra mim tudo está correndo na 
normalidade, respeitando os 
protocolos, do jeito que tem 

Andressa ZAFALON    
redacao@dhoje.com.br
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que ser”.
No Butekário Bar e Come-

doria ,restaurante localizado no 
bairro Boa Vista, em Rio Preto, 
segundo a proprietária Larissa 
Augusto Andrade, já deu para 
sentir a diferença.

“Com certeza já podemos 
ver uma diminuição no nosso 
público. A grande maioria é bem 
cuidadosa em relação a correr 
riscos, então já estão evitando 

sair”, conta Larissa.
Sobre o receio de novo de-

creto que restrinja os frequenta-
dores de bares, Larissa detalha 
que “já estamos vendo algumas 
restrições em algumas cidades 
e tememos que chegue até aqui 
sim. Esperamos que não aconte-
ça, pois, mais uma fechamento 
ou uma restrição pode prejudicar 
mais ainda o nicho de bares e 
consequentemente, veremos 

mais lugares fechando”.
O Butekário segue as normas 

determinadas pela OMS (Organi-
zação Mundial da Saúde) e fez 
todas adequações necessárias. 
“Temos álcool em gel nas me-
sas, menor quantidade de me-
sas, uso de máscara, orientação 
de funcionários, entre outras. E 
achamos todas essas adequa-
ções muito válidas quanto à 
prevenção da doença”.

78% dos bares e restaurantes já sentem redução de clientes

MIRASSOL
Concurso para contratar professores encerra inscrições hoje

A Prefeitura de Mirassol, 
por meio do Departamen-
to Municipal de Educação, 
informou que fecha nesta 
quarta-feira (12) às 13 ho-
ras a inscrição do concurso 
público para a contratação de 
professores do ensino funda-
mental - PEF I, com 25 vagas, 
e de educação infantil - PEI, 
para cadastro reserva.

O edital do concurso está 
disponível no link https://www.
mirassol.sp.gov.br/downlo-
ads/20211228161128.pdf, 
sendo que a inscrição deve 

ser realizada pelo link do 
site http://portal.glconcursos.
com.br/edital/ver/11.

A taxa da inscrição é de 
R$ 60,00. O salário inicial 
é de R$ 2.195,17 para os 
dois cargos. fecha inscrições 
nesta quarta (12).

Da REDAÇÃO

Concurso para 
contratar professores 
encerra inscrições 
nesta quarta
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TURISMO

Museu do Folclore em Olímpia ganha 
Espaço do Artesanato em janeiro

O Museu de História e 
Folclore “Maria Olímpia” está 
com uma novidade neste 
mês de janeiro. O local agora 
conta com o Espaço do Arte-
sanato, coordenado pela As-
sociação Olímpia para Todos.

Durante todo o mês, o 
espaço estará aberto das 13h 
às 19h, com peças de sete 
artesãos olimpienses, entre 
eles brinquedos folclóricos, 

esculturas, crochê, trabalhos 
em tecido, macramê e peças 
em materiais naturais. Todos 
os artesanatos estão dispo-
níveis para comercialização.

Reestruturado recente-
mente, o Museu de História 
e Folclore “Maria Olímpia” 
passou por readequação das 
salas e os visitantes poderão 
encontrar peças e objetos 
da história de Maria Olímpia, 
da fundação do município 
e do Museu, peças do Sítio 
Arqueológico Maranata, ob-
jetos antigos do cotidiano, 
uma biblioteca com livros que 
pertenciam ao acervo pessoal 
do Professor José Sant’anna, 

Da REDAÇÃO idealizador do Festival do Fol-
clore, além de diversas peças 
como cadernos, fotos, docu-
mentos pessoais, medalhas 
e honrarias, fotografias sobre 
o Festival do Folclore, os pri-
meiros anuários do Festival 
do Folclore, entre outras salas 
temáticas.

O Museu de História e 
Folclore “Maria Olímpia” está 
localizado na Rua David de 
Oliveira, 89, Centro e está 
aberto para visitação gratuita 
do público todos os dias, in-
clusive aos finais de semana, 
das 9h às 21h, respeitando 
as medidas recomendadas 
de saúde.

Museu do Folclore 
ganha Espaço do 
Artesanato neste 
mês de janeiro
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RESTRIÇÕESCOMISSÃO DA CÂMARA

 ‘Nem Deus agradou a todos’, diz Julio Donizete 
sobre trabalho da Câmara de Rio Preto

Eleito para o primeiro 
mandato na Câmara de 
Rio Preto, Julio Donizete, 
conhecido como Cabo Ju-
lio Donizete, obteve 2.535 
votos na eleição municipal 
de 2020. Começou sua 
carreira na Policia Militar em 
2000, quando ingressou 
no Centro de Formação de 
Soldados. Participou de di-
versos cursos de aperfeiço-
amento, como SAT, direção 
defensiva, patrulhamento 
policial e alto risco, sobrevi-
vência policial e explosivos.

Em 2014, foi promovido 
a cabo da Policia Militar. Re-
cebeu quatro medalhas de 
mérito pessoal, chegando 
à de 2°grau. É presidente 
da Comissão de Defesa da 
Cidadania; e membro das 
comissões permanentes 
do Legislativo de Direitos 
Humanos; Direitos da Mu-
lher e de Segurança, Usos 
e Costumes.

Assim como os vereado-
res que o precederam Julio 
Donizete concede entrevista 
ao Dhoje Interior para fa-
zer balanço das atividades 
parlamentares ao longo de 
2021. Confira:

Dhoje Interior: Se pu-
desse elencar dois gran-
des projetos de sua auto-
ria aprovados durante o 

ano passado quais seriam 
e o por quê merecem 
destaque?

Júlio Donizete: Todos 
projetos quais criamos, no 
meu ponto de vista, são de 
suma importância, porém, 
nós vereadores, não temos 
autonomia nenhuma de 
decidir, tudo é barrado no 
Executivo, mas ainda fico 
com a tese que estou lutan-
do para o povo.

Dhoje Interior: Qual 
projeto acabou vetado 
pelo prefeito Edinho Araú-
jo, mas que na sua visão 
deveria ter sido aprovado 
pela relevância e impor-
tância?

Julio Donizete: O proje-
to de lei que obriga agências 
bancárias a programarem 
os terminais eletrônicos 
de autoatendimento de 
forma que emitam com-
provante quando não for 
possível realizar uma opera-
ção. Vejo que é importante 
para que os clientes das 
agências bancárias tenham 
em mãos o comprovante 
emitido pelos terminais de 
autoatendimento, para que 
saibam de uma operação 
mal sucedida, em caso de 
não completarem um servi-
ço. Assim, o cliente terá a 
possibilidade de comprovar 
que foi ao banco efetuar o 
pagamento, mas, por erro 

Raphael FERRARI
redacao@dhoje.com.br

ENTREVISTA

do caixa eletrônico, não 
pode ser efetuada a ope-
ração. O comprovante deve 
demonstrar a data, o horário 
e o local da operação que 
não tiver sido concluída.

Dhoje Interior: Em rela-
ção ao governo do prefei-
to Edinho Araújo, qual sua 
avaliação sobre as ações 
tomadas por ele ao longo 
de 2021? Houve algum 
erro político que poderia 
citar?

Julio Donizete: Falar 
o que de um prefeito que 
foi eleito pela quarta vez 
em nossa cidade. Eu sou 
a favor da democracia, a 
democracia o colocou lá, 
sendo assim ele representa 
nossa cidade, e todos já 
sabem como é sua forma 
de governar.

Dhoje Interior: Em rela-
ção ao projeto do prefeito 
que solicitava emprésti-
mo de R$ 300 milhões, 
aprovado pela Câmara. 
Defenda novamente seu 
voto e o por quê acredita 
(ou não) que o valor é ne-
cessário para o restante 

do mandato?

Julio Donizete: O Execu-
tivo é o dono das finanças 
do município, sendo ele 
também responsável em 
fazer as obras necessárias , 
e se para fazer as 32 obras 
de grande importância para 
cidade é necessário fazer 
financiamento, não só eu, 
como mais 12 vereadores 
concordarmos,  mas irei fis-
calizar de perto a aplicação 
desse dinheiro nas obras.

Dhoje Interior: Em re-
lação a prorrogação do 
contrato do transporte 
coletivo, aprovado pela 
Câmara, novamente de-
fenda sua votação e o por 
quê acredita (ou não) que 
a prorrogação por mais 
10 anos foi benéfica a 
população?

Julio Donizete: O trans-
porte em todo mundo tem 
descontentamento, e não é 
por ser 10, 5 ou 1 ano que 
vai mudar, mas espero que 
as empresas, assim como 
tem feito, procurem sempre 
a melhoria para os usuários.

D
ivulgação

Dhoje Interior: Sobre 
a possibilidade de o Le-
gislativo ter o direito a 
emendas impositivas, 
com determinado valor 
fixo do orçamento mu-
nicipal ser indicado por 
cada vereador em áreas 
pré-estabelecidas, qual 
é o seu entendimento? 
Favorável ou não, e o por 
quê?

Julio Donizete: Comple-
tamente a favor porque o 
valor será aplicado dentro 
do município para ajudar a 
população.

Dhoje Interior: Se ti-
vesse que dar uma nota 
de 0 a 10 para o seu tra-
balho parlamentar neste 
ano de 2021, qual seria 
a nota? E o por quê?

Julio Donizete: Ainda 
bem que não tenho, se auto 
avaliar é complicado.

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

Julio Donizete:  Nem 
Deus agradou a todos, mas 
sei que todos ali dão seu 
máximo, para ajudar a po-
pulação.

Dhoje Interior: Qual 
será o principal objeti-
vo para o mandato em 
2022?

Julio Donizete: Con-
tinuar trabalhando para a 
cidade e ajudar a eleger 
um bom deputado federal 
de Rio Preto e também um 
estadual para que nosso 
município tenha represen-
tante.

Dhoje Interior: Como 
analisa o papel da im-
prensa da cidade na co-
bertura dos fatos do Le-
gislativo?

Julio Donizete: Faz seu 
papel.

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

Julio Donizete: Crer 
muito em Deus, pois sem 
ele nada seríamos. Defeito 
é acreditar muita das vezes 
que as pessoas não têm 
maldade.

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.

Julio Donizete: Sobre 
a Câmara não sei, pois 
são 17, mas espero que 
façam e deem seu melhor 
pra cidade. Quanto a mim 
estarei sempre dando o 
máximo juntamente com 
minha equipe, meus amigos 
e apoiadores para fazer o 
melhor para a minha cida-
de, cidade essa que escolhi 
para cuidar da minha família 
e viver até que Deus me 
de vida e saúde. Nunca 
foi sorte. Sempre foi Deus. 
Sozinho vou mais rápido. E 
juntos vamos mais longe.

Continuar trabalhando 
para a cidade e ajudar 

a eleger um bom 
deputado federal de 
Rio Preto e também 

um estadual para que 
nosso município tenha 

representante

“

”

O Executivo é o dono 
das finanças do 

município, sendo ele 
também responsável 

em fazer as obras 
necessárias, e se 
para fazer as 32 
obras de grande 
importância para 

cidade é necessário 
fazer financiamento, 

não só eu, como 
mais 12 vereadores 
concordarmos, mas 

irei fiscalizar de perto 
a aplicação desse 
dinheiro nas obras

“

”
Frente Parlamentar quer informações 

sobre avanço da Covid na cidade

O presidente da Câmara 
de Rio Preto, Pedro Roberto 
Gomes (Patriota,) oficializou 
nesta terça-feira, 11, convite 
para o secretário de Saúde, 
Aldenis Borin, participar de 
reunião com os vereadores 
para explicar as ações para 
conter os avanços da Co-
vid-19 no município.

A decisão foi tomada após 
reunião com os vereadores 
Renato Pupo (PSDB) e Ka-
rina Caroline (Republicanos) 
que integram a Frente Parla-
mentar de Enfrentamento ao 
Covid-19, criada no legislativo 
no início do ano passado.

A previsão é que o encon-
tro seja realizado virtualmente 
através do aplicativo Zoom. 
Foi encaminhado convite para 
o secretário definir se a reu-
nião será realizada no período 
da manhã ou da tarde. A data 
ainda será definida.

Os parlamentares querem 
informações sobre as me-
didas para conter o avanço 
das novas variantes da covid, 
assim como, as ações realiza-
das pelo município para evitar 
superlotação nos equipamen-
tos de saúde.

”Estamos acompanhando 

o crescimento dos casos po-
sitivos de covid diariamente 
e vendo surgir noticiais de 
demora excessiva para aten-
dimento na rede de saúde e 
queremos entender os esfor-
ços que estão sendo feitos 
pelo município”, afirmou 
Pedro.

Raphael FERRARI

Prefeito de Cedral proíbe festas e 
aglomerações até 15 de fevereiro 

O Prefeito de Cedral, Paulo 
Ricardo Beolchi de Lucas, mais 
conhecido como Janjão, editou 
um decreto na tarde desta ter-
ça-feira (11) proibindo emissão 
de alvarás para festas e alugu-
éis de imóveis com a finalidade 
de eventos e aglomerações.

A nova restrição passa a 
valer a partir desta quarta-feira 
(12), com validade até o dia 
15 de fevereiro, dias este que 
antecedem o carnaval 2022.

No decreto, Janjão destaca 
a que essas medidas estão 
sendo tomadas com o obje-
tivo de promover a proteção 
da saúde pública em caráter 
preventivo e assistencial.

“Considerando o aumento 
considerável de novos casos 
da Covid-19, bem como da 
influenza H3N2, determinamos 
a necessidade de ampliar o dis-
tanciamento social e reduzir a 
circulação urbana para conter a 
disseminação da Covid-19, de 
garantir o adequado funciona-

mento dos serviços de saúde e 
de preservar a saúde pública”, 
consta em trecho do decreto 
do Executivo.

O prefeito ainda ressalta as 
proibições: suspensão da expe-
dição de alvará para eventos e 

festas particulares, pelo perío-
do de 35 dias; proibição, inclu-
sive, da locação de chácaras e 
assemelhados com a finalidade 
de festividades e eventos que 
gerem aglomeração, também 
pelo período de 35 dias.

Da REPORTAGEMDivulgação
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Edinho segue índice da inflação 
e reajusta IPTU em 10,06% 

O prefeito de Rio Preto, Edi-
nho Araújo (MDB), vai reajustar 
o Imposto Predial e Territorial 
Urbano (IPTU) em 10,06%. O 
anúncio foi feito nesta terça-
-feira, 11, após assinatura de 
decreto que aplica o reajuste 
do Índice Nacional de Preços 
ao Consumidor Amplo (IPCA) 
– a inflação oficial do Brasil, 
valor divulgado oficialmente pelo 
Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE).

No mesmo decreto, Edinho 
reajustou o valor da unidade 
fiscal do município (UFM) para 
R$ 69,29; a Contribuição para 
Iluminação Pública (CIP), taxas 
de licença de funcionamento 
e o Imposto Sobre Serviço de 
Qualquer Natureza (ISSQN).

Pela tabela divulgada pela 
prefeitura, o pagamento do IPTU 
poderá ser feito em cota única 
em 15/03/2022 ou em dez 
parcelas com os vencimentos 
em 15/03/2022, 18/04/2022, 
16/05/2022, 15/06/2022, 

15/07/2022, 15/08/2022, 
15/09/2022, 17/10/2022, 
16/11/2022 e 15/12/2022.

Depois de acompanhar a 
derrota do governo na tentativa 
de aprovar projeto que pretendia 
reajustar o IPTU em 12% neste 
ano – proposta rejeitada no fim 
do ano passado – Edinho  se es-
quivou do tema nos últimos dias. 
Afirmou que “imposto ninguém 
gosta” e que “não há aumento 
de IPTU”, apenas “correção”.

“O IPTU é o imposto mais 
próximo da população e ela 
sabe que pagando o IPTU está 
pagando para a Prefeitura”, diz.

Inflação alta

Em dezembro, o IPCA desa-
celerou para 0,73%, após ter 
registrado taxa de 0,95% em 
novembro. Em 2020, o IPCA 
foi de 4,52%. Foi também a 
primeira vez desde 2015 que 
a inflação ficou acima de 10%.

Mesmo tendo desacelerado 
em dezembro, a inflação do 
país no acumulado no ano fi-
cou bem cima do teto da meta 
para 2021, que era de 5,25%. 

Raphael FERRARI   
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Quando isso acontece, o Banco 
Central tem de escrever uma 
carta pública explicando as 
razões. Pelo sistema vigente, o 
IPCA poderia ficar entre 2,5% e 
5,25% para a meta ser oficial-
mente cumprida.

Foi a primeira vez desde 
2015 que a inflação oficial 
estourou o limite do sistema de 
metas. Os analistas do mercado 
financeiro estimavam uma infla-
ção de 9,99% em 2021, segun-
do a última pesquisa Focus do 
Banco Central.

Vilões do ano

A inflação de dois dígitos em 
2021 foi puxada principalmente 
pelo grupo “Transportes”, que 
apresentou a maior variação 
(21,03%) e o maior impacto 
(4,19 pontos percentuais) no 
IPCA do ano. Na sequência vie-
ram “Habitação” (13,05%), que 
contribuiu com 2,05 p.p., e “Ali-
mentação e bebidas” (7,94%), 
com impacto de 1,68 p.p. Jun-
tos, os três grupos responderam 
por cerca de 79% do IPCA de 
2021.

Edinho segue índice da 
inflação e reajusta IPTU 
em 10,06% 

Após 77 dias, 
Petrobras anuncia 
reajuste de preços

A partir desta quarta-feira, 
12, depois de 77 dias sem 
aumentos, a Petrobras fará 
ajustes nos seus preços de 
venda de gasolina e diesel 
para as distribuidoras. O 
anúncio foi feito nesta terça-
-feira, 11,  pela companhia, 
em nota à imprensa.

Segundo a empresa, os 
últimos aumentos ocorreram 
em 26 de outubro do ano 
passado. Desde então, o 
preço cobrado pela Petrobras 
para a gasolina chegou a ser 
reduzido em R$ 0,10 litro, 
em 15 de dezembro. Já o 
preço do diesel ficou estável.

Com a decisão de hoje, 
o preço médio de venda da 
gasolina da Petrobras para 
as distribuidoras passará de 
R$ 3,09 para R$ 3,24 por 
litro. “Considerando a mistura 
obrigatória de 27% de etanol 
anidro e 73% de gasolina A 
para a composição da gaso-
lina comercializada nos pos-
tos, a parcela da Petrobras no 
preço ao consumidor passará 
de R$ 2,26, em média, para 
R$ 2,37 a cada litro vendido 
na bomba. Uma variação de 
R$ 0,11 por litro”, explicou a 
companhia, na nota.

Para o diesel, o preço 
médio de venda da Petrobras 
para as distribuidoras subirá 

de R$ 3,34 para R$ 3,61 
por litro. Levando em con-
ta a mistura obrigatória de 
10% de biodiesel e 90% de 
diesel A para a composição 
do diesel comercializado nos 
postos, a parcela da Petro-
bras no preço ao consumidor 
será elevada de R$ 3,01, 
em média, para R$ 3,25 a 
cada litro vendido na bomba, 
mostrando variação de R$ 
0,24 por litro.

Abastecimento

De acordo com a Petro-
bras, esses ajustes “são im-
portantes para garantir que o 
mercado siga sendo suprido 
em bases econômicas e sem 
riscos de desabastecimento 
pelos diferentes atores res-
ponsáveis pelo atendimento 
às diversas regiões brasilei-
ras: distribuidores, importa-
dores e outros produtores, 
além da Petrobras”.

A companhia reiterou seu 
compromisso com a prática 
de preços competitivos e em 
equilíbrio com o mercado, 
acompanhando as variações 
de alta e baixa, “ao mesmo 
tempo em que evita o repas-
se imediato para os preços 
internos, das volatilidades 
externas e da taxa de câm-
bio, causadas por eventos 
conjunturais”.

Da REDAÇÃO
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Doria desconversa sobre pedágios 
na região e nega possível lockdown

Em ritmo de pré-campa-
nha eleitoral visando a eleição 
presidencial deste ano o go-
vernador João Doria (PSDB) 
anunciou nesta terça-feira, 
11, no município de Monte 
Aprazível, investimento de 
R$ 8,5 milhões destinados à 
realização de obras e cons-
truções em escolas de 12 
municípios da Diretoria de 
Ensino de José Bonifácio, na 
região de São José do Rio 
Preto, por meio do Plano de 
Ações Integradas do Estado 
de São Paulo (PAINSP). Ainda 
na cidade, Doria entregou 
uma creche escola no valor 
de R$ 1,6 milhão.

Durante coletiva de im-
prensa o governador apro-
veitou para elencar ações 
positivas do seu mandato e 
responder temas pontuais 
como a possibilidade da 
implantação de praças de 
pedágio na região de Rio 
Preto, próximo ao munícipio 
de Cedral. De acordo com 
Doria a implantação de no-
vos pedágios atende critérios 
justos para permitir que as ro-
dovias sejam as que tenham 
as melhores condições de 
trafegabilidade.

“São Paulo tem das 20 
melhores rodovias do país, 

19 são daqui e 18 delas 
pedagiadas. Atendemos as 
necessidades da população 
com estradas bem mantidas 
e com segurança no sistema 
rodoviário. Tudo isso exige 
critério e estudo debatendo e 
ouvindo também a comunida-
de, população e os prefeitos”, 
afirmou.

Sobre a possibilidade de 
novas restrições com fecha-
mento do comércio e indústria 
devido a contaminação pela 

liberada para crianças de 3 
a 11 anos. Já está fazendo a 
vacinação no Chile, no Equa-
dor com a Coronavac. Se isso 
ocorrer temos 15 milhões de 
vacinas para atender 100% 
esse público”.

Sobre uma possível alian-
ça com o ex-ministro e juiz 
Sérgio Moro (Podemos), em 
espécie de terceira via, para 
as eleições presidenciais Doria 
criticou a polarização formada 
entre o presidente Jair Bolso-
naro (PL) e Lula (PT).

“Com o Moro seguimos no 
bom diálogo e entendimento. 
Precisamos ter uma alter-
nativa que permita ao Brasil 
uma melhor via, não apenas 
a terceira via. Chega de ex-
tremismos. Chega de Lula e 
Bolsonaro. Vou enfrentar o 
Bolsonaro genocida que ele-
gemos e que é contra a vaci-
na, a saúde e que aumentou o 
desemprego. Espero estar ao 
lado de Sérgio Moro e daque-
les que como eu acreditam 
na vida, educação. A melhor 
alternativa ao Brasil”, afirmou.

Visita a região

Além da visita a Monta 
Aprazível Doria também esteve 
em Macaubal onte entregou 
um Centro de Convivência 
do Idoso (CCI) que oferecerá 
atividades socioeducativas, de 
lazer, esporte e convívio social.

Cerca de  R$ 3,8 milhões 
serão investidos na ampliação 
de creches nos municípios de 
Bálsamo, Jaci, José Bonifácio, 
Monte Aprazível, Nova Aliança, 
Planalto, Poloni, Tanabi, União 
Paulista e Urupês e Zacarias. 
O município de Nova Aliança 
também ganhará uma nova 
unidade no valor de R$3,5 
milhões.

Quatro escolas estaduais 
dos municípios de Adolfo, 
Poloni (2), e Zacarias terão a 
rede elétrica reformada para 
o processo de climatização 
do ambiente escolar, soman-
do investimento de R$ 860 
mil. Para a cidade de Tanabi, 
serão destinados mais de R$ 
170 mil para aquisição de 
notebooks e desktops.

Raphael FERRARI

nova variante ômicron, Doria 
garantiu que não existe no 
momento esta possibilidade. 
O governador afirma que 
todas as ações são tomadas 
pela orientação do Comitê 
Científico do Estado que, 
inclusive, vai dar novas infor-
mações sobre o avanço da 
doença nesta quarta-feira, 
12, durante coletiva no Palá-
cio dos Bandeirantes.

“Não fazemos populismo 
com a pandemia. Não há 
neste momento nenhuma 
indicação e necessidade de 
fechamentos e restrições ao 
comércio e setores produtivos 
do agronegócio e indústria. 
Há cautela e recomendação 
para que usem máscaras o 
tempo todo. Significa estar 
protegido para esta quarta 
onda que é a ômicron”, disse.

Doria criticou a falta de 
empenho do governo fede-
ral em agilizar a vacinação 
em crianças. O governador 
lembrou que a vacina já 
foi aprovada pela Anvisa e 
que o Estado de São Paulo 
está apto a vacinar todo o 
universo das crianças com a 
Coronavac.

“Há uma expectativa de 
que nesta semana a Anvisa 
vai deliberar se permite ou 
não que a Coronavac seja 

VISITA
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Quantas vezes já ouvimos alguém dizer que existem tra-
gédias anunciadas? Seriam situações óbvias quanto ao risco 
de algo não correr bem, de ocorrer insucesso ou mesmo 
uma catástrofe. 

Uma tragédia anunciada significa correr riscos sem que 
haja nenhuma justificativa plausível para isto. Vários episódios 
na história do Brasil e do mundo, que resultaram em desfe-
chos trágicos, confirmaram uma máxima muito conhecida: 
“a soberba precede a ruína”.

Os relatos acerca do naufrágio do Titanic, em 1912, 
demonstram claramente que houve excesso de confiança 
quanto à suposta inabalável estrutura do navio. Um grande 
pedaço de gelo afundou o suntuoso navio. No dia 31 de 
dezembro de 1988, na baía da Guanabara, a embarcação 
Bateau Mouche afundou graças a uma infraestrutura niti-
damente inadequada e precária e as muitas vidas perdidas 
representaram a tragédia já prevista. Quando a presunção e 
a soberba predominam, certamente os desfechos não serão 
agradáveis.

Acredito que poucos questionem o quanto as festas de 
Carnaval de 2020 foram determinantes na disseminação do 
coronavírus no Brasil. Embora não houvesse ainda o estado 
de calamidade pública em fevereiro de 2020, as festas de 
Carnaval, caraterizadas por excessiva aglomeração e contato 
físico, foram verdadeiros gatilhos para um vírus e para uma 
pandemia que ainda se organizavam para mudar a história 
de vida das pessoas. 

Já estamos em 2022, o terceiro ano da pandemia do 
coronavírus, muitas pessoas ainda necessitando de vacina-
ção e estamos cogitando realizar as festas de Carnaval. O 
Carnaval é uma tradição brasileira e ninguém irá mudar isto.

O Carnaval não é só festa, também é um negócio muito 
amplo, que movimenta muitos setores, ou seja, sabemos 
que a realização desta festa implica aspectos comerciais 
imensuráveis. 

A questão crucial é que a pandemia do coronavírus ainda 
não acabou. Todos nós queremos que ela acabe, todos nós 
queremos acordar e ler nos jornais que a pandemia acabou, 
tal como quando uma grande guerra acaba.

Não é possível querer o fim da pandemia e também que-
rer que tenhamos festas de Carnaval. Por um motivo muito 
simples: novamente a tragédia anunciada.

Realizar as festas de Carnaval em 2022 seria anunciar, 
de forma antecipada, que iremos enfrentar e vivenciar uma 
grande tragédia. Uma festa de aglomeração e de contato 
físico não cabe neste atual momento. Esta clara concepção 
acerca do risco que correremos é o que me motiva a destacar 
que o Carnaval é fundamental para nossa saúde.

Fundamental não como festa em si, mas como exemplo 
incontestável de uma tragédia anunciada, de um cenário te-
nebroso de altíssimo risco que, como tal, pode ser prevenido 
se houver bom senso e responsabilidade. 

Mas existem diferenças, quanto ao risco, de realizar as 
festas de Carnaval em locais fechados e ao ar livre? Sim, 
certamente existe esta distinção, provavelmente com maior 
risco no caso das festas de rua. Entretanto, qual seria a lógica 
de insistir em realizar as festas de Carnaval, simplesmente 
por existir uma situação de um risco supostamente menor? 
Diante da iminência de uma tragédia, com risco de vida e 
sobrecarga dos hospitais, justificaria apostar em risco menor?

Todos nós já estamos vendo que a situação da pandemia 
apresentou uma piora recente, causada pelas variantes como 
a ômicron e também pela falta de precaução durante as 
festas de fim ano. Ainda que esta variante ômicron aparente-
mente não ofereça letalidade, sua capacidade de incrementar 
a transmissão do coronavírus é muito significativa. 

Paralelamente, estamos também enfrentando uma verda-
deira pandemia da gripe influenza H3N2, que não está sendo 
simples de controlar e tem causado lotações nos hospitais 
públicos e privados.

Nesta conjuntura de pandemias, temos acompanhado 
uma outra realidade que se destaca - muitas pessoas con-
taminadas simultaneamente pelo coronavírus e influenza 
H3N2 - o chamado “flurona”. 

Considerando estas contaminações simultâneas, basta 
incentivarmos a aglomeração e o contato físico para gerar 
uma verdadeira explosão de casos de flurona. Diante de tudo 
isto, ainda estamos cogitando realizar festas de Carnaval em 
2022?

Para quem ainda não percebeu, estamos numa nova fase 
da pandemia ou das pandemias - mais de um vírus presente 
nas gotículas respiratórias, muitas variantes de cada vírus 
sendo sazonalmente descobertas, a estrutura de saúde 
pública e privada ameaçada por um “arrastão” de casos 
que cada vez mais aumenta, a busca pela vacinação sendo 
retomada em caráter emergencial. 

O Carnaval de 2022 será fundamental para a nossa saúde, 
será um marco em melhorar as perspectivas ou eventualmen-
te sepultar as esperanças de um ano mais leve. O Carnaval 
de 2022 será uma mudança de paradigma, não pela festa 
em si e suas nuances lúdicas, mas por estar anunciando, 
desde os primórdios de 2022, a tragédia que poderemos 
estar vivenciando.

Viva o Carnaval de 2022, pois, sem ele, talvez não es-
tivéssemos aqui neste texto avaliando riscos e tendo medo 
da catástrofe que pode aflorar nas ruas, salões de clubes e 
sambódromos.

Prof. Dr. Edmo Atique Gabriel - Cardiologista com es-
pecialização em Cirurgia Cardiovascular, orientador de 
Nutrologia e Longevidade e coordenador da Faculdade 
de Medicina da Unilago - www.coracaomoderno.com.br

saude@dhoje.com.brSAÚDE CARDIO
A importância do Carnaval 
para a nossa saúde (ou do 

cancelamento dele)
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Com aumento na demanda 
de casos de Covid-19 e influen-
za, hospitais da região de Rio 
Preto estão ampliando os leitos 
de enfermaria. Segundo a Se-
cretaria de Estado de Saúde, a 
região já conta com 241 leitos 
de UTI e 258 de enfermaria 
exclusivos para atendimento 
da Covid-19, sendo que mais 
23 estão sendo abertos.

Em acordo com o Depar-
tamento Regional de Saúde 
(DRS XV), o Hospital de Base 
ampliou o número de leitos de 
enfermaria Covid. Foram 10 
novos leitos inaugurados que já 
começaram a funcionar nesta 
terça-feira (11).

Com isso, o HB passa a 
contar com 40 leitos de en-
fermaria Covid, sendo que 36 
deles já estão ocupados. Já 
nas UTIs são 41 vagas, com 13 
pacientes internados (31,7% 
de ocupação). O hospital aten-
de 102 municípios com uma 
população estimada em 2 mi-
lhões de habitantes na região.

O Hospital da Criança e 
Maternidade (HCM) também 

Hospitais da região já 
ampliam leitos após 

avanço da Covid 

informou que vai ampliar 10 
leitos de UTI, mas para a ala 
não-Covid. A previsão é de que 
as novas vagas sejam entregues 
na segunda quinzena de feve-
reiro. Atualmente o HCM conta 
com 45 leitos de enfermaria 
pediátrica (64% de ocupação 
nesta terça-feira) e 30 leitos de 
UTI (100% de ocupação).

A Santa Casa de Tanabi abriu 

Vinicius LIMA         
redacao@dhoje.com.br
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mais oito leitos de enfermaria 
nesta terça-feira (11), ficando 
agora com 15 leitos no total. 
Segundo a administração do 
hospital,  apesar do alto número 
de positivados com Covid-19 
na cidade nos últimos dias, as 
internações estão controladas. 
A Santa Casa de José Bonifácio 
também abrirá mais cinco leitos 
de enfermaria.

Por nota, a Secretaria de 
Saúde de Rio Preto informou 
que os leitos da unidade de 
saúde do Fraternidade serão 
reativados após o Centro de 
Atendimento na Swift começar 
a funcionar e o atendimento 
na telemedicina ser reforçado. 
Atualmente a taxa de ocupação 
de leitos de UTI Covid na região 
está em 34,5%.
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O Ministério da Saúde 
decidiu reduzir de dez para 
sete dias o período reco-
mendado de isolamento para 
pacientes com covid-19. Em 
entrevista coletiva dada no 
início da noite de hoje (10), 
o ministro Marcelo Queiroga 
anunciou a nova recomen-
dação do governo. Segundo 
a atualização do guia de vigi-
lância epidemiológica para a 
covid-19 da pasta, caso não 
haja mais sintomas no sétimo 
dia, a pessoa pode sair do 
isolamento.

Existe ainda uma possibili-
dade de encurtar ainda mais 
o tempo de isolamento. Caso 
no quinto dia o paciente não 
tenha mais nenhum sintoma 
respiratório, não apresente 
febre e esteja há 24 horas 
sem usar medicamento an-
titérmico, ele pode fazer um 
teste rápido de covid-19. Se 
o teste der negativo para o 
vírus, ele também está libe-
rado.

Se, no entanto, o teste 
der positivo, o paciente deve 
aguardar até o fim dos dez 
dias de isolamento. Para 
quem chegou ao sétimo dia 
e ainda tiver com sintomas 
do vírus, a recomendação é 
manter o isolamento, no mí-
nimo, até o décimo dia e sair 
apenas quando os sintomas 
acabarem.

Governo reduz 
para 7 dias 

isolamento de 
pacientes

Agência BRASIL
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Falta de profissionais adia abertura 
de Centro Respiratório na Swift

A Secretaria de Saúde de 
Rio Preto divulgou uma nota 
informando que a abertura 
do Centro de Atendimento 
Respiratório da Swift, prevista 
para ocorrer nesta quarta-fei-
ra (12), foi adiada para nova 
data, ainda nesta semana. 
Segundo a pasta, o adiamento 
foi necessário por conta das 
dificuldades para a contrata-
ção de profissionais da saúde.

A secretaria recomenda 
que os pacientes que preci-
sarem de atendimento podem 
dispor de toda rede de UBSs 
e da Telemedicina, que está 
sendo reforçada com novas 
linhas de atendimento, evi-
tando as UPAs, que registram 
maior demora nos procedi-
mentos.

“Importante registrar que, 
neste momento, a prioridade 
da Secretaria da Saúde é 
colocar em funcionamento 

o Centro de Atendimento da 
Swift e reforçar o atendimento 
da Telemedicina”, diz a nota.

Os telefones para entrar 

em contato com o serviço de 
telemedicina são 0800 7722 
123 e 0800 77 05870, de se-
gunda a sexta, das 7h às 17h.

Vinicius LIMA         Divulgação

Com 123 profissionais afastados, 
Saúde faz mudanças no atendimento

A Secretaria de Saúde 
de Rio Preto anunciou mu-
danças nos atendimentos da 
UPA Jaguaré e na farmácia 
da UBS Central. As medidas 
foram tomadas por conta do 
alto número de profissionais 
afastados com síndromes 
gripais e casos confirmados 
de Covid-19, que já somam 
123 até esta terça-feira (11).

A partir desta terça-feira 
(11) estará suspenso, tem-
porariamente, o atendimento 
da especialidade de Pediatria 
na UPA Jaguaré. Segundo a 
Saúde, a medida deve-se a 
dificuldade em manter a es-
cala de profissionais, tendo 
em vista os afastamentos por 
sintomas respiratórios e casos 
positivos de Covid-19, além 
dos pedidos de demissão, 
sem oferta para contratação 

no mercado de trabalho.
A população será orienta-

da para que procurem outras 
Unidades de Saúde para o 
atendimento.

A partir do dia 13/01 o 
atendimento da Farmácia da 
UBS Central passará a ser 
realizado pela Farmácia Mu-
nicipal, que está localizado na 
Biblioteca, em frente à UBS 
Municipal. O acesso é pela 
Avenida Philadelpho Manoel 

Gouvea Neto, através do Ter-
mina Rodoviário.

De acordo com a Saú-
de, a mudança é necessária 
para otimização dos recur-
sos humanos e garantia de 
atendimento de qualidade 
pelas farmácias municipais. A 
Farmácia Municipal funciona 
de segunda a sexta-feira das 
8h00/20h00 e aos sába-
dos, domingos e feriados das 
8h00/14h00.

Da REDAÇÃO         Divulgação
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ESTELIONATO

A mais nova vítima do ‘golpe 
do empréstimo para parente’ é 
uma faxineira rio-pretense, de 
54 anos. Ela recebeu uma 
mensagem pelo WhatsApp, 
na tarde desta segunda-feira, 
10, supostamente de seu filho 
pedindo dinheiro para pagar 
algumas contas.

Acreditando que a solicita-
ção era verdadeira, fez duas 
transferências bancárias, sen-
do uma no valor de R$ 480 e 
outra de R$ 1.010.

Segundo o boletim de ocor-
rência, o estelionatário disse 
que estava com problemas em 
seu celular e que o aparelho 
estava em uma assistência 
técnica para conserto, por isso 
estava mandando mensagem 
de outro número.

O caso, registrado como 
estelionato na Central de Fla-
grantes, será investigado pela 
Polícia Civil de Rio Preto.

(Colaborou –  Sarah 
BELLINE) 

Faxineira pensa 
que golpista 
é seu filho e 

tem prejuízo de 
quase R$ 1,5 mil
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Garoto de 14 anos é baleado 
em tentativa de homicídio

Um adolescente, de 14 
anos, foi baleado na noite 
desta segunda-feira, no Jar-
dim Santo Antônio, na Região 
Norte de Rio Preto.

Segundo a vítima, ele es-
tava caminhando sozinho, na 
rua 21, quando um VW Fox, 
de cor prata, passou e ocu-
pantes fizeram vários disparos 
com arma de fogo.

Um dos tiros atingiu o bra-
ço esquerdo do menor, que 
pediu ajuda para populares 
e foi socorrido até a UPA do 
bairro.

Mais tarde, a vítima foi 

transferida para o Hospital da 
Criança e Maternidade, onde 
ficou internada.

O caso, registrado como 
tentativa de homicídio na 
Central de Flagrantes, será 
investigado pelo 4º DP.

(Colaborou –  Sarah 
BELLINE)

Da REDAÇÃO   
redacao@dhoje.com.br

VIOLÊNCIA

Vítima foi transferida 
para o Hospital da 
Criança e Materni-
dade

Arquivo DHOJE

COPINHA

Mirassol encara o Galo no início do mata-mata 
O Mirassol inicia a disputa 

no mata-mata da Copa São 
Paulo de Futebol Júnior nesta 
quarta-feira (12). O duelo será 
logo de cara contra o um dos 
grandes do futebol brasileiro, 
o Atlético-MG. Por ter ficado 
na liderança do grupo, o Leão 
terá a vantagem de continuar 
jogando em Bálsamo nesta 
segunda fase.

A equipe na região chega 
na fase eliminatória depois de 
conquistar 3 vitórias. A primei-
ra foi na estreia por um a zero 
diante do Taguatinga. Depois, 
uma goleada por 7 a 0 diante 
do Confiança. Por fim, com 
um time misto, o Leão bateu 

o Sport por 3 a 2 depois de sair 
perdendo por dois a zero.

O Atlético-MG ficou na se-
gunda posição do grupo 4 em 
Lins, somando seis pontos. A 
equipe mineira estreou com 
vitória por 3 a 1 diante do Des-
portivo Aliança-AL e depois ba-
teu o Andirá-AC por um a zero. 
Este segundo jogo repercutiu 
nacionalmente por conta da 
substituição do goleiro Tomate 
do Andirá, que saiu de campo 
chorando após ser substituído 
no momento da cobrança de 
um pênalti do Galo.

No último jogo da fase de 
grupos, o Atlético-MG foi der-
rotado por um a zero pelo 
Linense, sendo ultrapassado 
pelo time da casa e perdendo a 

liderança da chave. O destaque 
da equipe é o meio-campista 
Rubens, que marcou três dos 
quatro gols anotados pelo alvi-
negro na competição.

A entrada no estádio é 
gratuita, mas é necessário 
apresentar o comprovante de 
vacinação.

Vinicius LIMA

MIRASSOL X ATLÉTICO-MG
COPA SÃO PAULO DE FUTEBOL 
JÚNIOR
DIA: 12/01
HORÁRIO: 18H
LOCAL: ESTÁDIO MANOEL 
FRANCISCO PEREIRA (BÁL-
SAMO)
TRANSMISSÃO: YOUTUBE

Ficha técnica

NO CPP

Um agente penitenciário, 
de 53 anos, estava fazendo 
ronda no CPP (Centro de Pro-
gressão Penitenciária) de Rio 
Preto, localizado na rodovia 
BR-153, na tarde desta segun-
da-feira, 11, quando encontrou 
uma sacola com 12 celulares e 
mais de um quilo de maconha.

Segundo o boletim de ocor-
rência, o funcionário público 
achou o acessório ao lado 
de uma caçamba de lixo de 
reciclável.

Além dos aparelhos, foram 
apreendidos 23 chips de te-
lefone, sete fones de ouvido, 
quatro caixas de som portátil, 
nove carregadores de celulares 
e dois tabletes de maconha, 
totalizando um quilo e dezoito 
gramas da droga.

Os objetos foram levados 
até o Plantão Policial e o caso 
será investigado pelo 3º DP 
rio-pretense.

(Colaborou –  Sarah 
BELLINE) 

Sacola com 12 
celulares e mais 

de um quilo 
de maconha é 

apreendida

Da REDAÇÃO
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GPS

Rastreador de celular 
ajuda PM a prender 
acusado pelo roubo

Policiais militares de Rio 
Preto receberam um chama-
do, na noite desta segunda-
-feira,10, de que uma vítima 
estaria rastreando os celulares 
roubados no período da tarde 
e teria conseguido localizá-los.

Segundo o boletim de 
ocorrência, a guarnição abor-
dou o suspeito, que estava 
em uma bicicleta motorizada, 
na Avenida Alberto Olivieri, no 
Jardim Vetorazzo.

Num primeiro momento, o 
acusado negou o crime. Com 
o rastreamento, os telefones 
foram achados em um imóvel 
da rua Valdemar Alves Siquei-
ra, no bairro Cecap.

O assaltante foi enca-
minhado ao Plantão, onde 
conseguiu abrir as algemas e 
tentou fugir. Após ser autuado 
em flagrante por roubo, foi 
removido para a carceragem 
local.

(Colaborou – Sarah 
BELLINE)

Da REDAÇÃO 
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Passageira de ônibus com destino 
a Brasília é presa com maconha

Uma denúncia anônima 
levou policiais militares de Rio 
Preto a prenderem em flagran-
te, por tráfico de drogas, uma 
jovem de 23 anos. Ela estava 
em um ônibus de viagem, que 
saiu de Cascavel (PR) com 
destino a Brasília (DF). Em sua 

bagagem foram encontrados 
25 tijolos de maconha, sendo 
19 maiores e seis menores.

De acordo com o boletim 
de ocorrência, o informante 
disse que o veículo passaria 
pela cidade por volta das 
22h30. O ônibus foi abordado 
em um posto de combustíveis, 
no Jardim Primavera.

Da REDAÇÃO Aos pms, a passageira con-
fessou que pegou os entorpe-
centes em Maringá, no Paraná. 
Após ser autuada por tráfico, 
a acusada foi encaminhada à 
carceragem local, onde ficou à 
disposição da Justiça.

(Colaborou –  Sarah 
BELLINE)

Divulgação

Polícia registra casos de notas 
falsas em Jales e Rio Preto

A Polícia Federal apreendeu, 
na manhã desta terça-feira, 
11, dezenas de cédulas falsas 
de Reais em uma chácara, na 
zona rural de Marinópolis, na 
região de Jales.

Em investigação conduzida 
pela PF de Jales, um mandado 
de busca e apreensão expe-
dido pela Justiça Federal foi 
cumprido na residência de um 
comerciante de hortifruti.

Segundo a corporação, as 
investigações apontaram que 
as notas falsas estariam sendo 

distribuídas pelo acusado na 
região.

O suspeito não estava no 
local no momento da apreensão 
do dinheiro falso. A esposa foi 
ouvida pela autoridade policial 
e liberada. As investigações vão 
prosseguir.

Rio Preto - Um frentista, 
de 36 anos, recebeu uma nota 
falsificada de R$ 100 na tarde 
desta segunda-feira, 10. A 
vítima trabalha em um posto 
localizado entre Rio Preto e 
Talhado.

Segundo o boletim de ocor-

rência, um motorista pagou 
R$ 120 pelo abastecimento e 
como havia bastante movimen-
to no estabelecimento o funcio-
nário não conferiu as cédulas.

Apenas quando foi entregar 
o dinheiro para o caixa é que o 
frentista descobriu que a nota 
de maior valor não era verda-
deira. De acordo com a vítima, 
o condutor já abasteceu outras 
vezes no posto.

No Plantão rio-pretense, o 
caso foi registrado como moeda 
falsa e será investigado pelo 
3º DP. (Colaborou – Sarah 
BELLINE )

Da REDAÇÃO 
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SINDICATO DO COMERCIO VAREJISTA DE SÃO JOSE 
DO RIO PRETO – SINCOMERCIO 

EDITAL
VENCIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL 
2022

O SINDICATO DO COMERCIO VAREJISTA DE SÃO JOSE 
DO RIO PRETO – SINCOMERCIO, com base nos municí-
pios Adolfo,  Américo de Campos, Ariranha, Bady Bassitt, 
Buritama, Cedral, Cosmorama, Fernando Prestes, Floreal, 
General Salgado, Guapiacu, Ibirá, Icem, Ipiguá, José Boni-
fácio, Macaubal, Mendonça, Monte Aprazível, Nhandeara, 
Nova Aliança, Nova Granada, Palestina, Pindorama, Pla-
nalto, Potirendaba, Santa Adélia, São José do Rio Preto, 
Tabapuã, Tanabi, Uchoa e Urupês, informa a todas as 
empresas integrantes da categoria econômica do comércio 
varejista e lojista em geral. Em Adolfo, Floreal, Icem e Men-
donça, comércio varejista e lojista em geral, com exclusão 
das categorias econômicas do comércio varejista de car-
nes frescas; de carvão vegetal e lenha; de fl ores e plantas 
ornamentais; de gêneros alimentícios; de material médico, 
hospitalar e científi co; de material elétrico e aparelhos eletro-
domésticos; de material ótico, fotográfi co e cinematográfi co; 
de pneumáticos; de peças e acessórios para veículos: de 
produtos farmacêuticos; de veículos automotores usados; 
dos feirantes e das empresas distribuidoras de gás liquefeito 
de petróleo e em Guapiacu, Bady-Bassitt e Ipiguá, comércio 
varejista e lojista em geral, com exclusão das categorias eco-
nômicas do comércio varejista de carnes frescas; de carvão 
vegetal e lenha; de fl ores e plantas ornamentais; de gêneros 
alimentícios; de material médico, hospitalar e científi co; de 
material elétrico e aparelhos eletrodomésticos; de material 
ótico, fotográfi co e cinematográfi co; de peças e acessórios 
para veículos; de produtos farmacêuticos; de veículos auto-
motores usados; dos feirantes e das empresas distribuidoras 
de gás liquefeito de petróleo , informa  que o vencimento da 
contribuição sindical patronal relativa ao exercício de 2022 
ocorrerá no dia 31 de janeiro de 2022, de acordo com a 
tabela progressiva por faixa de capital social, nos termos dos 
artigos 578 e seguintes da Consolidação das Leis do Traba-
lho – CLT, observada as alterações promovidas pela Lei nº 
13.467/2017. Informações sobre valores da tabela e guias 
de recolhimento poderão ser obtidas através dos telefones 
(17) 3211-4141, por e-mail scvriopreto@yahoo.com.br ou por 
meio do site www.sincomercioriopreto.com.br. 
São Jose do Rio Preto(SP), 12 de janeiro de 2022.

Ricardo Eladio Di Lorenzo Arroyo 
Presidente

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

1. MATHEUS CORRÊA CEZAR e NATÁLIA DA PAZ 
LOPES, sendo ELE fi lho de CLEBER CORRÊA CEZAR e 
de ELIANA CARDOSO DO AMARAL CEZAR e ELA fi lha de 
NILDO TORRES LOPES e de ELIETE APARECIDA DA PAZ 
LOPES;

2. RENAN POIATE VILLAR e RAFAELA FERNANDA 
PALHARES, sendo ELE fi lho de JOSÉ ANTONIO MERINO 
VILLAR e de MARIA TERESA POIATE VILLAR e ELA fi lha 
de VALTER PALHARES e de ANDREIA CRISTINA RODRI-
GUES PALHARES; brasileiros, residentes neste 3º subdistri-
to. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o em 
Cartório (R. São Paulo, 2200 – Tel: 3202-9090). 11/01/2022.
 

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

Renata Comunale Aleixo
Oficial

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

__________________________________________________________________________________
EDITAL DE PROCLAMAS

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

DIEGO GRECCHI BARRIONUEVO DE OLIVEIRA e MARIANI ROBERTA PONZANI. Ele, 
brasileiro, natural de Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, nascido aos vinte e dois (22) de julho de um mil 
novecentos e oitenta e oito (1988), com trinta  e três (33) anos de idade, encarregado de açougue, solteiro, filho de 
JOSÉ MARCOS BARRIONUEVO DE OLIVEIRA e de dona MARISILVIA BENTA GRECHI DE OLIVEIRA. 
Ela, brasileira, natural de Magda, Estado de São Paulo, nascida aos  dezesseis (16) de janeiro de um mil 
novecentos e oitenta e nove (1989), com trinta  e dois (32) anos de idade, do lar, divorciada, filha de SEBASTIÃO 
ROBERTO PONZANI e de dona LUZIA IZABEL TARDIOLLI PONZANI.

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

São José do Rio Preto - SP, três (03) de dezembro de dois mil e vinte e um (2021).
Renata Comunale Aleixo
Oficial

ERRATA – O edital abaixo deveria ter sido publicado no dia 
04 de dezembro de 2021, mas por um erro de programação 
não foi publicado. Segue a publicação:  

Balcão de Empregos 
394 vagas nesta terça

 
O Balcão de Empregos de São José do Rio Preto desta 
segunda-feira (10) está oferecendo 394 oportunidades 

de trabalho. As principais delas são: vendedor (32), 
operador de marketing (26), telemarketing (20), monta-
dor de formas metálicas (10), consultor comercial (10), 
açougueiro (9), auxiliar de carga e descarga (8), auxiliar 

técnico de enfermagem (8), entre outras. Os interes-
sados em alguma das vagas podem se cadastrar no 

Balcão de Empregos através do site da Prefeitura www.
riopreto.sp.gov.br/balcaoempregos e se candidatar as 

vagas oferecidas enviando os currículos.
Filtros:  Relatório diário do dia 10/01/2022. Apenas vagas ativas (novas e reativadas).

Relatório de VagasBalcão de Empregos

CARGO QTDE. VAGAS SEXO TIPO
AÇOUGUEIRO PERMANENTEINDIFERENTE9
AJUDANTE DE MOTORISTA TEMPORÁRIAMASCULINO2
AJUDANTE DE PADARIA PERMANENTEMASCULINO1
AJUDANTE DE REBARBAÇÃO PERMANENTEMASCULINO3
AJUDANTE GERAL PERMANENTEMASCULINO1
AJUDANTE GERAL - SERVIÇOS DE CLIMATIZAÇÃO PERMANENTEMASCULINO1
AJUDANTE GERAL CONSTRUÇÃO CIVIL PERMANENTEINDIFERENTE6
ALMOXARIFE PERMANENTEMASCULINO1
ALMOXARIFE PERMANENTEINDIFERENTE1
ANALISTA CONTABIL PERMANENTEINDIFERENTE1
ANALISTA DE SUPORTE PERMANENTEINDIFERENTE1
ANALISTA HELP DESK PERMANENTEINDIFERENTE1
ANALISTA SUPORTE PERMANENTEINDIFERENTE1
ARMADOR PERMANENTEMASCULINO3
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO FINANCEIRO PERMANENTEINDIFERENTE1
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO FINANCEIRO PERMANENTEINDIFERENTE1
ASSISTENTE CONTABIL PERMANENTEINDIFERENTE1
ASSISTENTE DE LOGISTICA PERMANENTEMASCULINO1
ASSISTENTE DE TI TEMPORÁRIAMASCULINO1
ASSISTENTE DEPARTAMENTO PESSOAL PERMANENTEINDIFERENTE1
ASSISTENTE FATURAMENTO PERMANENTEINDIFERENTE1
ASSISTENTE FINANCEIRO PERMANENTEINDIFERENTE1
ASSISTENTE FINANCEIRO PERMANENTEINDIFERENTE1
ATENDENTE PERMANENTEINDIFERENTE1
ATENDENTE PERMANENTEFEMININO1
ATENDENTE PERMANENTEINDIFERENTE2
ATENDENTE BALCÃO PIZZARIA PERMANENTEFEMININO1
ATENDENTE DE SHOPPING/ÁREA ALIMENTAÇÃO PERMANENTEINDIFERENTE1
ATENDENTE FAST FOOD PERMANENTEINDIFERENTE1
ATENDENTE FAST FOOD PERMANENTEINDIFERENTE2
ATENDENTE FAST FOOD - VAGA PCD PERMANENTEINDIFERENTE2
AUX ADM PERMANENTEMASCULINO1
AUX DE LIMPEZA PERMANENTEINDIFERENTE1
AUXILIAR  TECNICO (A) ENFERMAGEM PERMANENTEINDIFERENTE8
AUXILIAR ADMINISTRATIVO PERMANENTEFEMININO1
AUXILIAR ADMINISTRATIVO PERMANENTEINDIFERENTE1
AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE ALMOXARIFADO PERMANENTEMASCULINO1
AUXILIAR ADMINISTRATIVO (DELIVERY) PERMANENTEINDIFERENTE1
AUXILIAR ADMINISTRATIVO E-COMMERCE PERMANENTEINDIFERENTE1
AUXILIAR DE  CARGA E DESCARGA PERMANENTEMASCULINO8
AUXILIAR DE AÇOUGUE PERMANENTEINDIFERENTE4
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO PERMANENTEMASCULINO1
AUXILIAR DE APLICADOR TECNICO PERMANENTEINDIFERENTE2
AUXILIAR DE CAIXA PERMANENTEINDIFERENTE2
AUXILIAR DE COBRANÇA COM EXPERIENCIA. PERMANENTEINDIFERENTE1
AUXILIAR DE CONFEITARIA PERMANENTEINDIFERENTE1
AUXILIAR DE COZINHA PERMANENTEINDIFERENTE1
AUXILIAR DE COZINHA PERMANENTEINDIFERENTE3
AUXILIAR DE DEPARTAMENTO PESSOAL (PCD) PERMANENTEINDIFERENTE2
AUXILIAR DE DEPÓSITO PERMANENTEINDIFERENTE2
AUXILIAR DE ENFERMAGEM PERMANENTEMASCULINO2
AUXILIAR DE ESCRITORIO / COBRANÇA COM EXPERIENCIA. PERMANENTEINDIFERENTE2
AUXILIAR DE LAVANDERIA PERMANENTEINDIFERENTE2
AUXILIAR DE LAVANDERIA PERMANENTEINDIFERENTE1
AUXILIAR DE LIMPEZA PERMANENTEINDIFERENTE1
AUXILIAR DE LIMPEZA PERMANENTEINDIFERENTE1
AUXILIAR DE LIMPEZA PERMANENTEINDIFERENTE1
AUXILIAR DE LIMPEZA PERMANENTEINDIFERENTE1
AUXILIAR DE LIMPEZA PERMANENTEINDIFERENTE1

Vagas Ativas

USUÁRIO: RNSANTOS - DATA EMISSÃO: 10/01/2022 08:10

CARGO QTDE. VAGAS SEXO TIPO
AUXILIAR DE LIMPEZA MASCULINO TEMPORÁRIAMASCULINO1
AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO PERMANENTEINDIFERENTE1
AUXILIAR DE MECANICO PERMANENTEMASCULINO1
AUXILIAR DE MONITORAMENTO PERMANENTEINDIFERENTE1
AUXILIAR DE MONTADOR DE FORMAS METALICAS PERMANENTEMASCULINO5
AUXILIAR DE PADARIA PERMANENTEINDIFERENTE2
AUXILIAR DE PRODUÇÃO PERMANENTEMASCULINO1
AUXILIAR DE PRODUÇÃO DE PERSIANAS (FÁBRICA) PERMANENTEMASCULINO1
AUXILIAR DE PRODUCAO (IPIGUA) PERMANENTEINDIFERENTE1
AUXILIAR DE VENDAS - MIRASSOL-SP PERMANENTEMASCULINO1
AUXILIAR ENFERMAGEM PERMANENTEINDIFERENTE1
AUXILIAR OPERACIONAL PERMANENTEMASCULINO1
AUXILIAR SERVICOS GERAIS PERMANENTEMASCULINO1
AUXILIAR TECNICO ALARME/SEGURANÇA ELETRONICA PERMANENTEINDIFERENTE1
AUXILIAR T.I PERMANENTEINDIFERENTE1
AUXLIAR DE PRODUÇÃO / CORTE A LASER PERMANENTEMASCULINO1
AZULEJISTA PERMANENTEMASCULINO3
BABÁ PERMANENTEINDIFERENTE2
BABÁ PERMANENTEINDIFERENTE2
BABÁ PERMANENTEFEMININO1
BALCONISTA PARA PADARIA PERMANENTEINDIFERENTE2
CAIXA / VENDEDORA PERMANENTEFEMININO1
CAMAREIRA  DE   HOTEL PERMANENTEFEMININO1
CARGA E DESCARGA A GRANEL TEMPORÁRIAMASCULINO1
CARPINTEIRO PERMANENTEMASCULINO2
COLORISTA DE VEICULOS PERMANENTEINDIFERENTE1
COMERCIAL PERMANENTEINDIFERENTE2
CONFEITEIRO (A) PERMANENTEINDIFERENTE1
CONFERENTE PERMANENTEINDIFERENTE1
CONSULTOR COMERCIAL PERMANENTEINDIFERENTE1
CONSULTOR DE VENDAS PERMANENTEINDIFERENTE10
CONSULTOR DE VENDAS EXTERNA PERMANENTEINDIFERENTE1
CONSULTOR DE VENDAS INTERNO PERMANENTEINDIFERENTE2
CONSULTOR(A) VENDAS DE CONSORCIOS PERMANENTEINDIFERENTE2
CORTADEIRA PERMANENTEINDIFERENTE1
COSTUREIRA PERMANENTEINDIFERENTE1
COSTUREIRA COM EXPERIÊNCIA PERMANENTEINDIFERENTE1
COZINHEIRA PERMANENTEFEMININO1
COZINHEIRA(O) PERMANENTEINDIFERENTE3
CUIDADOR DE IDOSOS PERMANENTEINDIFERENTE1
CUIDADORA INFANTIL PERMANENTEFEMININO3
DEPARTAMENTO FINANCEIRO PERMANENTEINDIFERENTE1
EDUCADOR FÍSICO PERMANENTEINDIFERENTE2
EMPREGADA DOMÉSTICA PERMANENTEFEMININO1
ENCARREGADO DE CAIXA PERMANENTEINDIFERENTE1
ENCARREGADO DE LIMPEZA PERMANENTEINDIFERENTE1
ENCARREGADO DE OBRAS TEMPORÁRIAMASCULINO1
ENFERMEIRO(A) PERMANENTEINDIFERENTE2
ENGENHEIRO EM ELÉTRICA/ ENG. AUTOMAÇÃO MECATRÔNICA PERMANENTEINDIFERENTE1
ESCRITA FISCAL PERMANENTEINDIFERENTE1
ESTAGIÁRIA EM PEDAGOGIA PERMANENTEFEMININO1
ESTAGIÁRIO DE ENGENHARIA CIVIL PERMANENTEINDIFERENTE5
ESTAGIÁRIO ENGENHARIA PERMANENTEINDIFERENTE1
ESTAGIO  PCP PERMANENTEMASCULINO2
ESTAGIO EM ADMINISTRAÇÃO PERMANENTEINDIFERENTE1
ESTÁGIO EM RH PERMANENTEINDIFERENTE1
ESTÁGIO LOGISTICA TEMPORÁRIAINDIFERENTE1
ESTÁGIO (PEDAGOGIA OU LETRAS) PERMANENTEINDIFERENTE1
ESTOQUISTA PERMANENTEMASCULINO1
ESTOQUISTA PERMANENTEINDIFERENTE1
ESTOQUISTA/ENTREGADOR PERMANENTEINDIFERENTE2
FATURISTA PERMANENTEINDIFERENTE1
FISCAL DE LOJA PERMANENTEINDIFERENTE2
FOTOGRAFO PERMANENTEINDIFERENTE1
GERENTE COMERCIAL PERMANENTEINDIFERENTE1
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CARGO QTDE. VAGAS SEXO TIPO
GESSEIRO PERMANENTEMASCULINO5
GESTOR DE PCP PERMANENTEMASCULINO1
GESTOR DE TRÁFEGO PERMANENTEINDIFERENTE1
JARDINEIRO / SERVIÇOS GERAIS - 2X POR SEMANA PERMANENTEMASCULINO1
JOVEM APRENDIZ - FAST FOOD PERMANENTEINDIFERENTE1
LOCALIZADOR DE VEÍCULOS PERMANENTEINDIFERENTE2
MARCENEIRO PERMANENTEMASCULINO1
MECÂNICO A DIESEL PERMANENTEMASCULINO2
MECANICO DE MANUTENCAO PERMANENTEMASCULINO1
MECANICO DE MANUTENÇÃO PERMANENTEMASCULINO1
MECANICO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL PERMANENTEMASCULINO1
MEIO OFICIAL - MECANICO PERMANENTEMASCULINO2
MEIO OFICIAL DE MARCENARIA PERMANENTEMASCULINO1
MESTRE DE OBRAS TEMPORÁRIAMASCULINO1
MONTADOR PERMANENTEMASCULINO2
MONTADOR DE AUTOMOVEIS COM EXPERIENCIA PERMANENTEINDIFERENTE1
MONTADOR DE FORMAR METALICAS PERMANENTEMASCULINO10
MONTADOR EXTERNO PERMANENTEMASCULINO2
MOTOBOY PERMANENTEINDIFERENTE1
MOTORISTA PERMANENTEMASCULINO1
MOTORISTA PERMANENTEINDIFERENTE1
MOTORISTA PERMANENTEMASCULINO1
MOTORISTA ENTREGADOR TEMPORÁRIAMASCULINO1
OPERADOR DE CAIXA PERMANENTEINDIFERENTE26
OPERADOR DE CAIXA/ATENDENTE PERMANENTEINDIFERENTE1
OPERADOR DE CENTRO DE  USINAGEM PERMANENTEMASCULINO2
OPERADOR DE DOBRA PERMANENTEMASCULINO2
OPERADOR DE DOBRA DE CHAPA PERMANENTEMASCULINO2
OPERADOR DE DOBRA E CORTE DE TUBO PERMANENTEMASCULINO1
OPERADOR DE E-COMMERCE PERMANENTEINDIFERENTE2
OPERADOR DE ESTACIONAMENTO PERMANENTEMASCULINO3
OPERADOR DE RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO JUNIOR PERMANENTEINDIFERENTE1
OPERADOR DE TELE  ATENDIMENTO PERMANENTEFEMININO3
OPERADOR DE TELEMARKETING PERMANENTEINDIFERENTE10
PADEIRO COM EXPERIÊNCIA PERMANENTEMASCULINO1
PINTOR PERMANENTEINDIFERENTE1
PINTOR A PO PERMANENTEMASCULINO1
PINTOR AUTOMOTIVO PERMANENTEINDIFERENTE1
PRENSISTA PERMANENTEMASCULINO1
PRENSISTA PERMANENTEINDIFERENTE1
PREPARADOR DE PINTURA AUTOMOTIVA PERMANENTEFEMININO1
PROFESSOR DE FÍSICA PERMANENTEINDIFERENTE1
PROFISSIONAL PARA SETOR DE ASSISTENCIA TECNICA PERMANENTEMASCULINO1
PROMOTOR DE VENDAS PERMANENTEINDIFERENTE1
PROMOTOR DE VENDAS PERMANENTEINDIFERENTE1
PROMOTOR DE VENDAS (PESSOA COM DEFICIÊNCIA) PERMANENTEINDIFERENTE2
REPOSITOR PERMANENTEMASCULINO1
REPOSITOR DE MERCEARIA PERMANENTEINDIFERENTE1
REPOSITOR FLV (FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS) PERMANENTEINDIFERENTE2
SECRETÁRIA PERMANENTEFEMININO1
SECRETARIA ACADEMICA PERMANENTEFEMININO1
SERVÇOS GERAIS PERMANENTEMASCULINO3
SERVENTE PERMANENTEMASCULINO5
SERVICE DESK PERMANENTEMASCULINO1
SERVIÇOS GERAIS PERMANENTEMASCULINO1
SIMULADOR DE CREDITO PERMANENTEINDIFERENTE2
SOLDADOR PERMANENTEINDIFERENTE1
SUPERVISOR COMERCIAL PERMANENTEINDIFERENTE1
SUPERVISOR DE TELEVENDAS PERMANENTEINDIFERENTE1
SUPERVISOR DE VENDAS VAREJO PERMANENTEINDIFERENTE1
SUPORTE COMERCIAL PERMANENTEFEMININO2
TÉCNICO EM ELETRÔNICA PERMANENTEMASCULINO2
TÉCNICO FARMACIA PERMANENTEINDIFERENTE1
TECNICO PARA ASSSITENCIA TECNICA PERMANENTEMASCULINO1
TELEMARKETING ATIVO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS (COM PERMANENTEINDIFERENTE10
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SOCIAL Jornal
São José do Rio Preto, quarta-feira 
12 de janeiro de 2022

AGRO-PECUÁRISTAS 
RECEBEM MINISTRO  

Os problemas causados pelo departamento de marketing do 
Bradesco junto aos agro-pecuaristas, o que parece, ainda 
continuam  provocando muita animosidade fazendo espocar 
manifestações contra o banco. Segunda-feira, aconteceu no 
Agromonte, empresa de Eloi Gonçalves e Ênio Agrelli, um evento 
realizado pela G. Agro, a partir de meio-dia, denominado “Segunda-
feira com Carne”, numa nítida investida contra a manifestação do 
Bradesco. Foi um almoço que reuniu uma significativa parcela da 
nata da pecuária de nossa cidade para uma “Queima do Alho” 
cardápio estradeiro, realizada pela comitiva Água Limpa, de Milton 
Liso e palestra do ex-ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles 
sobre “Os mitos agro ambientais do Brasil. A loja Agromonte, 
instalada num prédio de 1929, na rua Pedro Amaral, próximo do 
terminal rodoviário, ressurgiu poderosa depois de um incêndio 
causado em 2018 por um curto-circuito no setor de câmaras frias, 
que a destruiu totalmente, causando um prejuízo de R$ 10 milhões 
com queima de estoques de produtos e equipamentos. Destinada 
à comercialização de insumos agrícolas e veterinários- ferramentas, 
rações, sal, herbicidas, medicamentos veterinários, defensivos 
agrícolas e vacinas -é hoje a maior do setor em Rio Preto.

     O empresário e 
pecuarista Allimzinho 
Bassitt viajou com a mulher, 
Lena Villa e os filhos para 
diazinhos de férias na 
Serra da Canastra, onde 
comemora o aniversário 
amanhã.

     Cláudia e Cristina 
Bassitt, irmãs de Allimzinho, 
que amanhã deveriam 
seguir para uma circulada 
europeia com Omar, Igor, 
Enzo e Catarina, filhos de 
Cláudia, cancelaram a 
viagem preocupados com a 
pandemia.

      Recupera-se bem,para 
alegria dos amigos,a chef 
de cuisine Mari Angeles,do 
Don León,que há 4 dias teve 
problemas de saúde.

     Um dos bares que está 
fazendo grande sucesso 
na região dos Dahmas 
é o Odin Gastropub, na 
Avenida Miguel Dahma. 
Suas cervejas, coquetéis, 
e apetizers têm recebido 
muitos elogios. Confira.

     Toco Prado de Carvalho 
é o anfitrião deste sábado. 
Recebe o grupo do Koxixo 
em sua casa, no Condomínio 
Quinta do Golfe. 

    O humorista Lucas Neto 
deverá se apresentar em Rio 
Preto dia 3 de abril, trazido 
pela EV7, mas ainda sem 
local definido.

    Karabet Bagdassaryan 
abre sua casa amanhã, para 
um jantar em torno do seu 
consórcio. 

    A empresa EV7 deverá 
trazer a Rio Preto, dia 30 de 
abril, a atriz Maitê Proença 
para uma apresentação no 
Teatro Paulo Moura.

     Dia 15 de janeiro o 
prefeito Edinho Araújo e a 
primeira dama D. Maria Elza, 
viajam de férias.

    Anotem: o presidente 
Bolsonaro só marcará sua 
vinda a Rio Preto para a 
inauguração do trecho da 
BR-153 quando Tarcisio de 
Freitas estiver confirmado 
como candidato ao Governo 
de São Paulo.

     Este ano, faz 25 anos 
que morreu a princesa 
Diane, a Lady Di (1997). 

    O cirurgião plástico 
Ivanzinho Rollemberg acaba 
de adquirir um avião, para 
facilitar seu deslocamento 
entre Rio Preto e suas três 
clínicas paulistanas.

    Quem também está de 
brinquedinho novo, um 
jatinho, é o empresário 
Waldemar Verdi Jr, O Deco, 
em sociedade com seu filho 
Juliano e seu amigo Lirio 
Parisotto, ex-marido de Luiza 
Brunet e dono das lojas Casa 
& Video do Rio de Janeiro. 

      O Grupo Raça Negra se 
apresenta dia 21 de janeiro, 
às 21 horas, no Clube de 
Tênis de Catanduva.

     A cantora Marina Lima é 
a atração do Teatro Sesc, dia 
28 de janeiro às 21 horas. 
Ingressos a R$ 30 e R$15.  

    A Feijoada MJ e Cacildis, 
marcada para o dia 25 de 
junho no clube de campo 
Monte Líbano, acena aos 
convidados com um show de 
Alexandre Pires.

    O grupo Cia. Barbixas de 
Humor, formado por Daniel 
Nascimento, Anderson 
Bizzocchi e Elidio Sanna, se 
apresenta dia 26 de março 
no Teatro Paulo Moura. 
Há 100 anos,de 11 a 18 
de fevereiro de 1922, 
aconteceu a Semana de Arte 
Moderna,marco de nossa 
arte do Século XX.

NA TELINHA
O “Faustão na Band” estreia no 
dia 17, segunda-feira próxima.
Serão duas horas diárias,de 
20h30 às 22h40 e terá a cada 
noite um jeitão diferente,mas 
não será ao vivo. O programa de 
estreia, que será apresentado 
no dia 17:a “Pizza com Faustão” 
reunirá Alcione, Paulinho da 
Viola, Martinho da Vila e Zeca 
Pagodinho.

CANCELADO I
O prefeito de Votuporanga, Jorge Seba, anunciou sexta-feira 
passada por uma live oficial, o cancelamento do carnaval Oba! 
Festival, que este ano comemoraria 15 anos e cujos segundos 
lotes dos camarotes que custavam de R$ 750 a R$ 1850 (Café 
de la Musique) já estavam esgotados.O line-up do evento nos 
quatro dias de folia, anunciava Gusttavo Lima, Os Barões da 
Pisadinha, Ivete Sangalo, Wesley Safadão, Luisa Sonza, Israel e 
Rodolfo, Gustavo Mioto, Banda Eva, Batom na Cueca, A Zorra, 
Cat Dealers, entre outros. 

CANCELADO II 
São mais de 70 cidades do Estado que cancelaram o 
carnaval diante da nova onda do Covid, preocupadas com 
o isolamento sanitário. Na nossa região, as cidades de 
Catanduva, Fernandópolis, Olímpia, José Bonitáfio, Jales, 
Potirendaba, Ibirá, Nova Granada, Novo Horizonte, além de 
Ribeirão Preto. 

PRESENÇA
A Lide Noroeste Paulista, 
comandada pela batuta precisa 
de Marcos Scaldelai,traz a Rio 
Preto dia 1º.de fevereiro, o ex-
juiz, ex- ministro da Justiça e 
pré-candidato a presidente da 
República(Podemos),Sérgio Moro.
Será um almoço-debate. O local 
ainda não foi definido.

Titular da Cadeira N° 22 da ARLEC- Academia Rio-pretense de Letras e Cultura

COMPRA E VENDA   

Aquele prédio que pertenceu a Claudia Bassitt e construído no 
terreno onde existia o campo do Rio Preto E.C e já abrigou o INPS, 
acaba de ser vendido para a Prefeitura, que ali deverá construir 
uma creche. O setor imobiliário fala em R$ 9 milhões.
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Acompanhe o blog: www.thejournal.com.br/blog 

FÉRIAS NA NEVE
Matheus Costantini, Eduardo 
Lemos Prado de Carvalho e 
Claudinho Tarraf embarcaram 
sexta-feira para a Suiça 
levando toda a família. Por 
lá, permanecem com suas 
mulheres e filhos, esquiando 
em Chamonix-Mont Blanc, o 
pico mais alto dos Alpes,durante 
15 dias, y compris o dia 22 em 
que Eduardo comemora mais 
um aniversário.E aproveitam 
para curtir a tríplice fronteira da 
França,Suiça e Itália entre Aiguille 
du Midi e o Point Helbronner, 
uma das mais belas paisagens 
do mundo. 
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DOSE DUPLA
O Cineasta Reinaldo Volpato 
foi contemplado  com dois 
prêmios do programa de editais 
do Proac/Expresso/Lei Aldir 
Blanc da Secretaria  Estadual 
da Cultura. No primeiro edital 
Volpato foi premiado entre os 
melhores diretores por histórico 
de realização audiovisual. Num 
outro  edital do mesmo programa 
cultural do governo Paulista, a 
produtora  Taus Audiovisuais, de 
Reinaldo Volpato, é premiada 
para exibição do fi lme de 
longa -metragem “Estranhas 
Cotoveladas”, dirigido também 
por Volpato, nas principais 
cidades onde foi rodado, Rio 
Preto, Botucatu e Pardinho.

LINE-UP 
Apesar de toda a preocupação com a realização de eventos por 
causa da nova onda do Covid, Paulo Emilio Azevedo Marques 
continua trabalhando firme para a realização do Rio Preto Rodeo 
Country Bulls. O line-up está assim definido: dia 14 de julho, 
quinta-feira, Gusttavo Lima; dia 15, Zé Neto e Cristiano e o Dj 
Jetleg. No sábado, 16 sobem ao palco as duplas Jorge e Matheus 
e Israel e Rodolfo. E no domingo, para uma homenagem a Marília 
Mendonça, a dupla Maiara e Maraísa. 


