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Com estimativa de arre-
cadação de R$ 263 milhões 
os rio-pretenses iniciam o 
pagamento do IPTU deste ano 

a partir de março. O imposto 
sofreu reajuste de 10,06% 
em relação ao ano passado. O 
índice aplicado é o mesmo da 

inflação dos últimos 12 meses 
– o IPCA (Índice de Preços ao 
Consumidor Amplo). A prefeitu-
ra vai manter desconto de 5% 

para o pagamento em parcela 
única, à vista. Caso contrário 
pode-se optar pelo parcela-
mento em 10 vezes.    Pág.A2

Capitão do 
Weilers é 

convocado 
para a Seleção 
A Confederação Brasileira 

de Futebol Americano (CBFA) 
anunciou nesta segunda-feira 
(10) a convocação de 49 jo-
gadores para um amistoso que 
o Brasil Onças fará contra o 
Europa Warriors no dia 26 de 
março em São Paulo. Repre-
sentando o Rio Preto Weilers, 
o capitão e linha defensiva 
da equipe, Maicoul de Souza 
Alves está entre os atletas 
convocados.            Pág.A6

Tenista da 
A&O está nas 

oitavas de final 
do Brasileiro
O tenista Ryan Char Pele-

grini Rebouças, de 13 anos, 
atleta do centro de treinamen-
to Alves & Oliveira Tennis, de 
Rio Preto, está nas oitavas de 
final do Campeonato Brasilei-
ro, disputado no Sport Club 
Corinthians, em São Paulo.
Nesta quarta-feira (12), ele 
venceu Pedro Oliveira, por 2 sets 
a 0, parciais de 6/3 7/5, pela 
categoria 14 anos.      Pág.A6

Mirassol bate Atlético-MG e segue na Copinha
Pág. A6

Odélio diz que 
fiscalização 
ao Executivo  
será maior 
neste ano  

Pág. A3

Investigação 
de furto 

a joalheria 
rende prêmio 

a policiais
Pág. A4

Procura por 
testes da Covid 

na rede de 
hospitais privada 

cresce 60%
Pág. A6

RECAPE
 A prefeitura di-
vulgou resultado 
de mais uma 
empresa a ven-
cedora de con-
corrência para o 
recapeamento de 
ruas e vias públi-
cas de Rio Preto.
Desta vez, os 
bairros que terão 
suas vias recupe-
radas são o Jar-
dim Canaã e Vila 
Diniz. 
Pág.A2

GRATUITOS 
Secretaria de 

Trabalho de Rio 
Preto abriu 91 

vagas para cur-
sos profissionali-
zantes em parce-
ria com Sebrae; 

são quatro áreas, 
com novidade 

para Criação em 
Redes Sociais. 

Veja como fazer 
sua inscrição             

Pág.A2

neste ano  
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Os desafios da 
agenda do clima 

no ano novo
Acima das discussões, 

polêmicas e polarização ide-
ológica sobre a questão am-
biental, seria importante que, 
em 2022, o Brasil, assim 
como todos os países, desse 
atenção aos resultados da 
COP 26 (Conferência das 
Partes da Convenção Quadro 
das Nações Unidas sobre 
Mudança do Clima), realizada 
em Glasgow, na Escócia, em 
novembro último, para que 
pudéssemos avançar nessa 
agenda. A questão é ainda 
mais relevante se conside-
rarmos um alerta da ONU sobre o tema, que passou um 
tanto despercebido: mesmo que totalmente implementado 
o conjunto de Contribuições Nacionalmente Determinadas 
(NDC) referendado pelas nações no evento, não será possí-
vel cumprir a meta de limitar a 1,5 grau Célsius o aumento 
da temperatura global em relação aos níveis pré-industriais. 
Para isso, seria necessário reduzir em 45% as emissões de 
carbono até 2030.

A situação é mais grave, pois, efetivadas as NDC atuais, 
o volume de carbono expelido não diminuirá, podendo até 
aumentar na década em curso. É o que demonstrou análise 
apresentada pelo Programa das Nações Unidas para o Meio 
Ambiente (PNUMA). A última versão do Relatório de Lacunas 
de Emissões apontou que, a despeito dos compromissos 
e promessas feitos na COP 26, “a humanidade continua 
no caminho para um aumento catastrófico da temperatura 
bem acima dos dois graus Célsius”.

Portanto, o desafio é redobrado. Além do cumprimento 
de todas as NDC, o que já é bastante complexo, será preciso 
mais. Cabe lembrar que a indústria dos combustíveis fósseis 
continua recebendo trilhões de subsídios, segundo o Fundo 
Monetário Internacional (FMI), e que alguns países seguem 
construindo plantas de carvão. Ainda há um longo caminho 
a percorrer na luta contra as mudanças climáticas. Nessa 
jornada, todas as soluções têm um ponto congruente: o 
etanol. Os dados técnicos sobre isso são taxativos.

Um carro movido a gasolina sem adição de álcool emite 
145 gramas de dióxido de carbono (CO2) por quilômetro 
rodado; o automóvel elétrico a bateria utilizada atualmente 
na Europa, 92 gramas; e um movido 100% a etanol, apenas 
58 gramas. Além disso, a baixa emissão deste é propiciada 
pela tecnologia brasileira do motor flex, muito mais acessí-
vel ao consumidor. O etanol é quase neutro em emissões 
de gases do efeito estufa. Com as novas tecnologias da 
produção, tende em breve a se tornar neutro, ou até gerar 
emissão negativa, em especial porque sua fonte é renovável 
e os canaviais sequestram carbono da atmosfera durante 
a fase de crescimento da lavoura. O carro elétrico europeu 
utiliza energia de fonte nuclear e, em alguns casos, até 
mesmo de termoelétricas. Por isso, emite mais carbono do 
que o etanol, no cômputo de todos os processos.

Dados sobre o consumo de combustíveis, divulgados 
pela Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocom-
bustíveis (ANP), mostram que em 2020, considerando o 
anidro misturado à gasolina, e o hidratado utilizado nos 
motores, o etanol substituiu 47% de toda a gasolina con-
sumida no Brasil; em São Paulo, foram 64%. Estes índices, 
inigualados em todo o mundo, são resultado da opção dos 
consumidores propiciada pelo carro flex.

Além disso, o etanol gera emissão zero de material 
particulado. O resultado é que, segundo especialistas do 
Conselho Superior do Agronegócio da Federação das Indús-
trias do Estado de São Paulo (FIESP), em 2000 registravam-
-se na capital paulista 60 microgramas de partículas por 
metro cúbico de ar; hoje, são 19, abaixo do índice de 20 
recomendado pela Organização Mundial de Saúde (OMS). 
Nesses 20 anos, a frota existente no município cresceu 
80%, fator que torna a redução nominal dos poluentes 
ainda mais expressiva.

Muito além do discurso e das promessas, é urgente ado-
tar medidas concretas e eficazes para conter as mudanças 
climáticas, para evitar as graves consequências previstas: 
até 2050, 1,6 bilhão de habitantes das cidades estarão 
expostos a temperaturas muito elevadas e a subida do ní-
vel do mar e enchentes costeiras afetarão 800 milhões de 
pessoas. Combustíveis não fósseis e de fontes renováveis, 
fim do desmatamento ilegal, regulamentação definitiva dos 
créditos de carbono, proteção dos mananciais, bom uso e 
ocupação correta do solo e produção sustentável não são 
questões políticas, mas de sobrevivência.

 

*João Guilherme Sabino Ometto é engenheiro 
(Escola de Engenharia de São Carlos - EESC/USP), 
empresário e membro da Academia Nacional de Agri-
cultura (ANA).

ARTIGO Prefeitura deve arrecadar 
R$ 263 milhões com IPTU
Com estimativa de arrecada-

ção de R$ 263 milhões os rio-
-pretenses iniciam o pagamento 
do IPTU deste ano a partir de 
março. O imposto sofreu reajuste 
de 10,06% em relação ao ano 
passado. O índice aplicado é o 
mesmo da inflação dos últimos 
12 meses – o IPCA (Índice de 
Preços ao Consumidor Amplo).

Ao todo serão 246 mil imóveis 
tributados pela prefeitura. De 
acordo com decreto municipal 
do prefeito Edinho Araújo (MDB) 
além de impostos, taxas como 
o Imposto Sobre Serviço de 
Qualquer Natureza (ISSQN) e 
a Contribuição para Iluminação 
Pública (CIP) também sofreram 
reajuste. O valor da Unidade 
Fiscal do Município (UFM), re-
ferência para calcular os valores 
de multas aplicadas pelo mu-
nicípio em desobediência a leis 
municipais passou de R$ 62,96 
para R$ 69,29. Já o valor da CIP 
incluída na conta de luz agora é 
de R$ 20,45.

Em relação ao IPTU a prefei-
tura concedeu desconto de 5% 
para o pagamento em parcela 
única, à vista, em março. Caso 
contrário pode-se optar pelo 
parcelamento em 10 vezes com 
início no dia 15 de março.

Carnês
A Albert Express Sistemas 

Gráficos LTDA. foi a vencedora de 
processo licitatório, por meio de 
pregão eletrônico, para contra-

Raphael FERRARI     
redacao@dhoje.com.br

ADMINISTRAÇÃO

Divulgação

tação de empresa especializada 
para montagem de carnês e das 
parcelas dos boletos de IPTU 
2022. A responsável pelo pregão 
é a Empresa Municipal de Proces-
samento de Dados (Empro) que 
disparou a licitação em novembro 
do ano passado.

O edital previa dois itens com 
especificações técnicas distintas 
por parte da Empro. Uma de 60 
mil unidades para montagem dos 

carnês de parcelamento para 
pagamentos de taxas de licen-
ça como o ISSQN, com capa, 
contra-capa, de 1 a 12 parcelas 
fechadas padronizadas em me-
didas pré-estabelecidas.

Outra com confecção de 250 
mil unidades para montagem 
específica do IPTU (cota única e 
parcelas).

Pela primeira especificação 
a empresa ofertou valor de R$ 

11,4 mil. Já para a segunda, com 
previsão de 250 mil unidades 
do carnê para o próximo ano, foi 
ofertado lance vitorioso de R$ 40 
mil. A empresa venceu os dois 
itens ao ofertar os menores valo-
res no pregão eletrônico. O valor 
total ofertado é de R$ 51,4 mil.

Os custos para a confecção 
dos carnês de IPTU serão pagos 
com recursos próprios da Pre-
feitura.

Prefeitura espera R$ 263 mi com IPTU; pagamento à vista terá desconto

OPORTUNIDADE
Secretaria do Trabalho abre 91 vagas para cursos profissionalizantes

A Prefeitura de Rio Preto, 
por meio da Secretaria do 
Trabalho e do Emprego, em 
parceria com o Sebrae-SP e 
o Senac-SP, vai realizar quatro 
cursos profissionalizantes e 
gratuitos ainda na segunda 
quinzena de janeiro.

As capacitações são em 
Esmaltação em Gel, Criação 
de Conteúdos para Redes So-
ciais, Técnicas de Fotografia 
Comercial com o Celular e 
Técnicas de Congelamento 
de Alimentos.

As inscrições também 
são gratuitas e podem ser 
feitas pelo site riopreto.sp.
gov.br/balcaoempregos, em 
“Inscrições em cursos”, até 
17 de janeiro ou enquanto 
houver vagas. Para o curso 
de Esmaltação, as inscrições 

terminam no dia 14, próxima 
sexta-feira.

“Os cursos são dinâmicos 
e instantâneos e têm o obje-
tivo de abrir possibilidades de 
trabalho e geração de renda, 
seja no mercado formal ou 
em iniciativas empreendedo-
ras que já existem ou podem 
ser criadas”, comenta a se-
cretária Adriana Romano.

As formações ofertadas 
são compatíveis com as ca-
racterísticas produtivas de Rio 
Preto e as demandas locais.

Os pré-requisitos para par-
ticipar de qualquer dos cursos 
é ser alfabetizado, ter a partir 
de 18 anos e, preferencial-
mente, estar em situação de 
desemprego.

Os cursos Esmaltação em 
Gel e Técnicas de Congela-
mento de Alimentos serão 
presencias, com aulas nas 

Da REDAÇÃO Divulgação

ASFALTO

Recape em dois bairros vai 
custar cerca de R$ 400 mil

A Usina do Vale Constru-
tora foi vencedora de duas 
concorrências para o reca-
peamento de ruas e vias 
públicas de Rio Preto, as 
concorrências 24 e 25 de 
2021 foram publicadas nesta 
quarta-feira, dia 12, no Diário 
Oficial do Município.

Os bairros que terão suas 
vias recuperadas são o Jardim 
Canaã e Vila Diniz.

O valor total dos contratos 
firmados com a Prefeitura de 
Rio Preto por meio da Secre-
taria Municipal de Obras foi 
de R$ 403.228,68, sendo 
R$ 151.664,58 no Jardim 
Canaã e R$ 251.228,68 na 
Vila Diniz.

Sérgio SAMPAIO
Divulgação

dependências do Senac (na 
rua Jorge Tibiriçá, 3518, na 
Vila Santa Cruz); já os de Cria-
ção de Conteúdos para Re-

des Sociais e Técnicas para 
Fotografia Comercial com 
o Celular serão online e ao 
vivo, pela mesma instituição.
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Odélio Chaves afirma que fiscalização 
ao Executivo será maior neste ano

Advogado por formação 
Odélio Chaves iniciou no ano 
passado sua jornada no mun-
do político. Candidato pela 
primeira vez nas eleições de 
2020 conseguiu uma cadeira 
na Câmara Municipal ao ob-
ter 2.269 votos nas urnas. 
Evangélico e membro da 
Igreja do Evangelho Quadran-
gular, atua no Projeto Social 
e Beneficente Casa Virtudes 
onde oferece orientação ju-
rídica gratuita à comunidade 
da região do Jaguaré e João 
Paulo II. Também realiza tra-
balho na APAE Rio Preto, já 
tendo sido membro do Rotary 
Clube.

Mesmo em seu primei-
ro mandato Odélio tem se 
destacado nas principais 
discussões do Legislativo, 
sendo sempre voz atuante 
nos momentos de votações 
polêmicas, como por exem-
plo, o projeto que prorrogou o 
contrato do transporte coleti-
vo por mais 10 anos ou o que 
permitiu financiamento de 
R$ 300 milhões ao prefeito 
Edinho Araújo.

A seguir você confere a 
entrevista concedida por 
Odélio Chaves para as pági-
nas do Dhoje Interior:

Dhoje Interior: Se pu-
desse elencar dois gran-
des projetos de sua au-
toria aprovados durante o 
ano passado quais seriam 
e o por quê merecem des-
taque?

Odélio Chaves:  O pri-
meiro projeto é o 86/2021, 
que assegura ao cônjuge ou 
convivente do consumidor 
de serviços públicos o direi-
to de solicitar a inclusão de 
seu nome na fatura mensal 
de consumo. O segundo, 
a emenda à lei orgânica 
65/2021, que insere o pará-

grafo 5º e 6º do artigo 111 
da lei orgânica do município, 
estabelecendo prazo pra 
concessão, permissão ou 
autorização de uso de bens 
públicos. Tais projetos me-
recem destaque, visto que o 
primeiro garante ao cônjuge 
ou convivente o direito a 
prova insofismável de sua re-
sidência, fundamental para a 
fruição dos direitos inerentes 
ao cidadão. Ademais, para 
aqueles que não possuem a 
certidão de casamento, tal 
documento pode servir de 
prova em juízo, a fim de ob-
ter declaração de sua união 
estável. Com relação ao 
segundo projeto, atualmente 
são concedidos cinco anos 
para concessão, permissão 
ou autorização de uso de bem 
imóvel do município, prazo in-
suficiente para a consecução 
das finalidades sociais a que 
destinados. Por essa razão, 
o projeto assegurava a dila-
ção do prazo para 10 anos, 
fazendo com que a iniciativa 
privada tenha condições de 
investir nessas instituições 

Raphael FERRARI
redacao@dhoje.com.br

ENTREVISTA

sociais de São José do Rio 
Preto com mais segurança.

Dhoje Interior: Qual pro-
jeto acabou vetado pelo 
prefeito Edinho Araújo, 
mas que na sua visão de-
veria ter sido aprovado 
pela relevância e impor-
tância?

Odélio Chaves:  Os proje-
tos referidos acima acabaram 
vetados pelo prefeito, todavia 
considero que ambos são de 
grande importância à nossa 
cidade, conforme pois já 
explicitado.

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

Odélio Chaves:  As fun-
ções cabíveis ao Executivos 
é administrar e gerenciar a 
cidade. Todo gestor toma 
suas decisões baseadas em 
estudos técnicos de sua equi-
pe. Sendo assim, creio que 
as decisões tomadas em seu 
governo basearam-se nessas 
premissas.

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 man-
dato?

Odélio Chaves:  Votei 
favorável ao projeto, a fim de 
que haja um impulsionamen-
to em obras na cidade, pos-
sibilitando uma contrapartida 
da iniciativa privada. Penso 
que, com isso, haverá atra-
ção de investimentos, elevan-
do o número de empregos e 
arrecadação de tributos, ge-
rando melhor infraestrutura à 
cidade e melhores condições 
de vida ao rio-pretense.

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

Odélio Chaves:  Votamos 
favorável à prorrogação, visto 
que, segundo as elucidações 
e explicações do secretário 
responsável, corríamos o ris-
co de uma licitação deserta, 
tendo em vista a situação 
pandêmica que vivíamos. 
Ademais, temos a menor 
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tarifa por quilômetros roda-
dos do Estado de São Paulo. 
Dessa forma, acredito que 
seja benéfica a prorrogação 
à população, pois, segundo o 
contrato de renovação, toda 
a frota deverá ser substituí-
da, agregando serviços que 
outrora não eram disponibi-
lizados, como, por exemplo, 
ar-condicionado e Wi-Fi em 
toda a frota, dentre outros.

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

Odélio Chaves:  Ainda 
não tenho uma opinião for-
mada sobre essa temática. 
Serão realizados estudos.

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?

Odélio Chaves:  Acredito 
que foi realizado um bom 
trabalho neste primeiro ano 
de mandato, apesar dos 
percalços causados frente à 

pandemia.

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

Odélio Chaves:  Não 
posso responder por todos, 
mas, quanto a mim, creio 
que conseguimos trazer a 
pasta da política legislativa 
aquilo que prometemos: 
ética e moralidade.

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

Odélio Chaves:  Em 
2022 pretendemos aumen-
tar os trabalhos de fiscaliza-
ção, uma vez que não mais 
estaremos, assim espero, 
em um período de exceção.

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

Odélio Chaves:  A im-
prensa cumpriu o seu papel 
constitucional.

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

Odélio Chaves:  Nada a 
declarar.

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.

Odélio Chaves:  O ano 
de 2022 será marcado por 
transição, na qual a Câmara 
de São José do Rio Preto 
deverá contribuir para que 
possamos fazer com que a 
economia da cidade volte a 
crescer após os efeitos da 
pandemia, gerando emprego 
e renda a toda cidade. Além 
disso, espero que possamos 
promover leis que melho-
rem os serviços públicos 
prestados pelo município 
à sociedade rio-pretense. 
Em tempo, desejamos a to-
dos um próspero Ano Novo. 
“Porque Deus tanto amou o 
mundo que deu o seu Filho 
Unigênito, para que todo o 
que nele crer não pereça, 
mas tenha a vida eterna.” 
João 3:16.

As funções cabíveis 
ao Executivo é 
administrar e 

gerenciar a cidade. 
Todo gestor toma suas 

decisões baseadas 
em estudos técnicos 
de sua equipe. Sendo 
assim, creio que as 
decisões tomadas 
em seu governo 

basearam-se nessas 
premissas

“

”

Um grupo formado por 
tucanos que se opõem a João 
Doria (PSDB) se reuniu em 
São Paulo nesta terça-feira 
(11) para discutir os rumos 
da sigla. Participaram entre 
outros os senadores Tasso 
Jereissati (CE) e José Aníbal 
(SP), o vereador Xexéu Tripoli 
e o deputado federal Eduardo 
Cury (SP).

Foi discutida a ideia de 
lançar um candidato ao go-
verno para concorrer com Ro-
drigo Garcia (PSDB), escolhi-
do por Doria para sucedê-lo.

O nome apontado foi o 
de Paulo Serra, prefeito de 
Santo André que coordenou 
a campanha de Eduardo Leite 
(RS) nas prévias do PSDB.

Na reunião, a candidatura 
de Garcia foi descrita como 

um projeto de poder, sem 
ambições verdadeiras de 
mudança social.

Caso a ideia prospere, o 
prefeito da cidade do ABC, 
hoje tucano, seria lançado por 
outra sigla. O PSD.

No poder

Em entrevista ao Jornal 
da Cultura, da TV Cultura, o 
vice-governador de São Paulo 
falou sobre assumir o Gover-
no do Estado quando João 
Doria (PSDB) deixar o cargo 
em abril para concorrer à Pre-
sidência da República. “Esse 
dia está chegando. Me sinto 
hoje preparado, um ‘clínico-
-geral’ na gestão pública”, 
disse Rodrigo Garcia (PSDB).

“Sempre almejei em poder 
contribuir com o estado de 
São Paulo como executivo 

Raphael FERRARI na cadeira de governador”, 
completou Garcia. O vice-
-governador ressaltou que, 
desde o início de sua carreira 
na política, “já tinha clareza 
de seguir esse caminho e 
contribuir com o desenvolvi-
mento de São Paulo como 
governador.”

Garcia também falou sobre 
ter mudado de partido. Em 
2021, ele trocou o Demo-
cratas, sigla na qual se filiou 
ainda sob o nome de Partido 
da Frente Liberal (PFL), pelo 
Partido da Social Democracia 
Brasileira (PSDB). “Fui forjado 
nessa coligação do PFL, do 
Democratas, com o PSDB”, 
lembrou. Ele completou que 
a mudança não foi de lado 
político, mas apenas de “en-
dereço”.

Para governar o estado 
mais rico do país, ele carac-

Tucanos anti-Doria discutem lançar candidato ao governo do Estado

Votei favorável ao projeto, a fim de que haja 
um impulsionamento em obras na cidade, 

possibilitando uma contrapartida da iniciativa 
privada. Penso que, com isso, haverá atração 

de investimentos, elevando o número de 
empregos e arrecadação de tributos, gerando 

melhor infraestrutura à cidade e melhores 
condições de vida ao rio-pretense

”

“

terizou o investimento de R$ 
28 bilhões como “histórico”, e 
completou que “revisou a nos-
sa lei orçamentária. Consegui-
mos reduzir mais despesas 
de custeio para colocar mais 
recursos no investimento”. 
Ele também apontou que 
é “fundamental o gestor se 
colocar na pele das pessoas 
e ver como ajudar”.

“Vamos investir em obras 
de infraestrutura, em novos 
equipamentos de saúde e 
também investir em proteção 
social. Nós temos vários pro-
gramas hoje de atendimento 
à população mais carente, e 
eu tenho convicção que esses 
programas vão fazer com que 
São Paulo possa passar por 
esse período pós pandemia 
melhor, inclusive, do que o 
Brasil vem passando”, con-
cluiu.
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O Governo do Estado 
homenageou, nesta quarta-
-feira (12), três policiais civis 
da região de São José do 
Rio Preto com o certificado 
‘Policial Nota 10’.

A iniciativa, criada pela 
Secretaria da Segurança 
Pública (SSP), tem como ob-
jetivo reconhecer e estimular 
o bom trabalho policial em 
todo o Estado de São Paulo. 
A cerimônia aconteceu no 
Palácio dos Bandeirantes, 
localizado na zona oeste da 
capital paulista.

Foram homenageados os 
investigadores Luiz Fernando 
Franchetti, Vinicius Augus-
to Correia Uliana e Jorge 
Fernando Galavotti Filho, 
integrantes da Delegacia de 
Investigações Gerais (DIG) da 
Divisão Especializada de In-
vestigações Criminais (Deic) 
local. A equipe recebeu o 
certificado pela prisão de 
três autores do furto a uma 
joalheria, em um centro de 
compras da cidade, no dia 
17 de dezembro.

Segundo a SSP, as pri-
sões ocorreram após forte 
trabalho investigativo e de in-
teligência dos policiais civis, 
os quais também identifica-
ram um quarto suspeito. De 
acordo com as apurações, 
os criminosos estariam en-
volvidos em outros delitos 
semelhantes, ocorridos no 
Estado de Goiás e no Distrito 
Federal. Em São Paulo, eles 
são investigados por crimes 
em São Bernardo do Campo, 
Jundiaí, Piracicaba e Mogi-
-Guaçu.

(Colaborou – Sarah 
BELLINE)

Investigação de furto a joalheria rende 
homenagem a policiais de Rio Preto

Da REPORTAGEM
redacao@dhoje.com.br

Auxiliar tem carro furtado e ladrões 
pedem resgate para devolver veículo

O caso está 
sendo

investigado
pela Delegacia

de Investigações 
Gerais

Um auxiliar de marceneiro, 
de 34 anos, teve o carro furta-
do na noite desta terça-feira, 
11, após postar no site da OLX 
que queria vendê-lo. Segundo 
a vítima, os criminosos en-
traram em contato e pediram 
que levasse o veículo até o 
Poupatempo para que dessem 
uma olhada.

De acordo com o boletim 
de ocorrência, quando chegou 
no local combinado encontrou 
dois homens e uma mulher 
que começou a falar que tinha 
pago o valor de R$ 3,2 mil 
para uma pessoa que estava 
conversando sobre o mesmo 
automóvel.

A vítima disse que ela teria 
que ter transferido o valor para 
ele e não para uma terceira 
pessoa, momento em que 
começou uma discussão.

Um dos homens que acom-
panhava a mulher aproveitou 
a confusão, entrou no carro 
e saiu dirigindo, deixando o 

auxiliar em choque.
Assim que a vítima falou 

para sua família o que tinha 
acontecido, seus filhos co-
meçaram a postar nas redes 
sociais sobre o furto.

Instantes depois, recebe-
ram uma ligação de um núme-
ro privado, alegando que para 
devolver o veículo teria que 
fazer um Pix no valor de R$ 
1,5 mil e após o pagamento 
iriam abandonar o automóvel 
em uma rodovia.

O caso será investigado 
pelo 5º DP de Rio Preto. Até o 
momento, não há pistas sobre 
os marginais.

(Colaborou – Sarah 
BELLINE) 

Da REPORTAGEM

Motociclista fica 
ferido após colidir em 

poste de avenida

Um autônomo, de 23 anos, 
ficou ferido após bater em um 
poste de luz, na tarde desta 
terça-feira,11, na Avenida de 
Maio, em Rio Preto.

Ele foi socorrido e levado 
pela Unidade de Resgate do 
Corpo de Bombeiros para a 
UPA Jaguaré.

Segundo o boletim de ocor-
rência, quando os policiais 
militares chegaram ao local 
do acidente a moto da vítima 
já havia sido removida por 
familiares.

O caso segue sendo in-
vestigado pela Polícia Civil 
rio-pretense.

(Colaborou –  Sarah 
BELLINE) 

Da REPORTAGEM

Motociclista fica 
ferido após 
colidir em poste 
de avenida
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Investigação de furto a joalheria rende homenagem a policiais de Rio Preto

Na manhã desta quarta-
-feira, 12, durante a Opera-
ção Égide da Polícia Rodoviá-
ria Federal, uma das equipes 
estava em deslocamento 
para o norte do Paraná pela 
SP 276 quando, nas proxi-
midades de Chavantes/SP, a 
18km de Ourinhos, resolveu 
abordar um Hyundai Azera, 
cor preta, o qual não obede-
ceu o sinal de parada empre-
endendo fuga.

As demais equipes da PRF 
do Estado de São Paulo e Pa-
raná foram avisadas, porém, 
durante o acompanhamento 
tático o condutor arremessou 

o veículo contra uma viatura 
da corporação causando da-
nos que impossibilitaram con-
tinuar o acompanhamento.

O veículo que empreendeu 
fuga, também danificado, 
acabou parando a aproxima-
damente meio quilômetro à 

Da REPORTAGEM

Divulgação

Divulgação

ACIDENTE

CHAVANTES

HONRARIA  ESTADUAL

EM CASA

Um policial militar, de 33 
anos, registrou boletim de 
ocorrência do furto de sua 
arma. Segundo ele, na noite 
desta terça-feira, 11, foi pro-
curar a pistola, calibre 40, pois 
voltaria a trabalhar hoje, 12, e 
não a encontrou.

Segundo a vítima, guardou 
a arma no dia 22 de dezembro, 
em um armário do seu quarto, 
dentro de uma caixa.

O caso será investigado 
pelo 7º DP de Rio Preto. (Co-
laborou – Sarah BELLINE) 

PM vai trabalhar 
e descobre 

que teve arma 
furtada

Da REPORTAGEM

INSEGURANÇA

Divulgação

PRF apreende tabletes 
de maconha em carro e 

traficante foge
frente, mas o condutor fugiu, 
não sendo localizado até o 
momento.

De acordo com a PRF ao 
realizarem a vistoria no ve-
ículo foi encontrada grande 
quantidade de tabletes de 
maconha, tanto no porta-ma-
las, como também no banco 
traseiro.

A apresentação da ocor-
rência está em andamento 
pela DISE de Ourinhos, não 
tendo ainda a quantidade do 
entorpecente apreendido, 
mas estima-se quase meia 
tonelada.

(Colaborou – Sarah 
BELLINE) 

O caso está 
sendo

investigado
pela Delegacia

de Investigações 
Gerais
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Por mais que se discuta sobre a relação entre a infecção 
pelo Coronavírus e a possível evolução para trombose, pro-
vavelmente nunca vamos esgotar este assunto e, como a 
cada dia que passa, novas informações são divulgadas pela 
mídia, o assunto ainda é atual e merece nossa atenção.

            No começo da pandemia, inúmeros pacientes 
internados em unidades de terapia intensiva apresentaram 
quadros clínicos compatíveis com trombose em diversos 
segmentos do corpo. De maneira descontrolada, o fenô-
meno trombótico manifestava-se como trombose venosa 
profunda, embolia pulmonar, trombose arterial, infarto do 
miocárdio e derrame cerebral.

            Não havia naquele momento defesas imuno-
lógicas que fossem capazes de controlar a atividade viral 
e seu impacto sobre nosso organismo. A tempestade 
inflamatória, resultado do confronto entre o Coronavírus 
presente no aparelho respiratório e o sistema imunológico 
despreparado, representava o ponto de partida para a for-
mação de micro e macro trombos no sistema circulatório. 
Associado a este ambiente hostil, as comorbidades como 
hipertensão arterial sistêmica, diabetes mellitus, obesidade 
e alterações cardiológicas, contribuíram para a falência de 
múltiplos órgãos e a coagulação intravascular disseminada.

 Com o advento da vacina e a expansão do plano 
de vacinação nacional, houve uma queda significativa nas 
internações hospitalares e no número de mortes em de-
corrência da infecção pelo Coronavírus. Algumas dúvidas, 
entretanto, ainda permanecem a respeito da eficácia da 
vacina em prevenir a contaminação viral e em seu potencial 
de evitar complicações circulatórias.

 Durante muito tempo, foi divulgado uma possível 
relação entre a vacinação e a formação de trombos. Até o 
momento, não houve comprovação científica consistente 
que possa garantir que se uma pessoa receber a vacina, 
inevitavelmente irá evoluir com trombose venosa ou arterial. 
As evidências, entretanto, são taxativas em destacar que o 
risco trombótico da Covid-19 é expressivamente maior que 
um possível risco trombótico associado a vacina. Portanto, 
exceto naqueles pacientes com elevado risco de trombose 
em decorrência de suas comorbidades clínicas, a vacinação 
não deve ser postergada e nem proscrita.

 Por outro lado, estar vacinado não significa que 
a pessoa não possa contaminar-se com o Coronavírus e 
não impede a transmissão viral. Engana-se, porém, quem 
acredita que isto pode representar falha ou ineficácia da 
ação da vacina. Como em todo processo orgânico, ocorre 
uma redução temporal na cobertura imunológica vacinal, 
exigindo doses de reforço. Portanto, completar o esquema 
vacinal proposto com duas doses e receber a dose de re-
forço são fundamentais para a proteção imunológica.

 Com estas informações, é possível compreender o 
porquê, no momento, a maioria das pessoas internadas por 
Covid são aqueles que ainda não foram vacinados ou não 
receberam a segunda dose da vacina. Além disso, com a 
queda temporal na proteção imunológica, quem mantém a 
exposição ao vírus, aglomerando-se ou não se protegendo, 
está vulnerável a complicações circulatórias, como trombo-
se venosa profunda, embolia pulmonar, trombose arterial, 
infarto do miocárdio e derrame cerebral.

 Manter os cuidados de higiene, usar máscaras, 
evitar aglomerações e manter o acompanhamento médico 
representam medidas necessárias para proteger o sistema 
circulatório, reduzindo o risco de eventos tromboembólicos. 
O check-up vascular constitui a melhor forma de avaliar a 
nossa circulação, diagnosticando a trombose e permitindo 
seu tratamento imediato. Em caso de dúvidas, acesse o 
site www.drsthefanovascular.com.br.

*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)

Quem já se vacinou 
ainda pode pegar Covid e 

evoluir com trombose?

saude@dhoje.com.brSAÚDE VASCULAR

saude@dhoje.com.brSAÚDE VASCULAR

Tanabi, cidade que fica a 
40 km de Rio Preto, atingiu, 
nesta semana, a pior média 
móvel de contaminação por 
coronavírus de todo o período 
de pandemia.

Até então, o pior índice 
tinha sido no dia 16 de junho 
de 2021, quando a média 
móvel foi de 38,14 em 7 dias; 
já nesta última semana, que 
compreende do dia do dia 6 
ao dia 12 de janeiro de 2022, 
a média móvel subiu para 
47,71. Ou seja, esse número 
diz respeito a média de novos 
casos diariamente dentro de 
uma semana.

Tanabi tem um pouco mais 
de 26 mil habitantes e conta 
com quase 22 mil notifica-
ções (83,88% da popula-
ção), desse número, 6.047 
pegaram a doença; 95 estão 
em investigação e isolados 
em casa. Ainda deste total, 
5.471 foram curados, mas 
450 pessoas ainda continuam 
em isolamento domiciliar. Não 
há nenhum tanabiense inter-
nado em hospital e a cidade 
registrou, até o momento, 
126 óbitos.

O mês de janeiro de 2022 
ainda nem acabou e já regis-
tra mais casos do que o mês 
de abril de 2021, quando a 

Tanabi atinge pior média 
móvel de Casos de Covid

Andressa ZAFALON
redacao@dhoje.com.br

Estado  inicia pré-cadastro de 
crianças na plataforma Vacina Já

Da REPORTAGEM

O governo de SP disponibili-
zou o pré-cadastro para vacina-
ção do público infantil, na faixa 
etária de 5 a 11 anos, contra 
COVID-19. Pais e responsáveis 
podem realizar desde ontem  o 
cadastramento no site “Vacina 
Já”. A estimativa é de que 4,3 
milhões de crianças comecem 
a ser vacinadas assim que as 
doses forem liberadas pelo 
Ministério da Saúde.

“Temos 4,3 milhões de 
crianças nessa faixa etária para 
serem atendidas pelo programa 
estadual de imunização. Já 
imprimimos e distribuímos 4,5 
milhões de carteirinhas de vaci-
nação para esse público. Além 
disso, preparamos e treinamos 
os profissionais que farão a 

logística dos mais de 5 mil pon-
tos de vacinação, além de 268 
escolas públicas estaduais que 
também estarão presentes na 
imunização de crianças entre 5 
e 11 anos”, disse o Governador 
João Doria.

O pré-cadastro é opcional e 
não é um agendamento, mas 

A Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (Anvi-
sa) informou nesta terça-
-feira, 11, que solicitou 
ao Instituto Butantan 
novos esclarecimentos 
para avaliar o pedido de 
uso da vacina contra a 
covid-19 CoronaVac em 
crianças.

O Instituto Butantan 
entrou com a solicitação 
de autorização de uso em 
caráter emergencial do 
imunizante, fabricado em 
parceria com a farma-
cêutica chinesa Sinovac, 
em pessoas com idades 
entre 5 e 11 anos ainda 
em dezembro. A Anvisa 
vem mantendo reuniões 
para analisar esse reque-
rimento.

Ontem, a Anvisa rece-
beu do Instituto Butantan 

Anvisa pede 
informações ao 

Butantan sobre uso 
da CoronaVac 

NA INTERNET

NA PANDEMIA

cidade ainda estava no ápice 
da situação pandêmica. Fo-
ram 427 casos registrados 
em abril de 2021 e em janeiro 
de 2021, com apenas 12 dias 
calculados, já são 445 casos 
confirmados da doença. Se 
pensar proporcionalmente, 
Tanabi atingirá 1.150 casos 
até o final de janeiro.

Visando essa possibilita-
de negativa, a Secretaria de 
Saúde da cidade se mostra 
preocupada com o ‘boom’ 
de casos neste início de ano 
e atribui o número alto de 
contaminação às festas. “Ta-
nabi é a cidade das festas”, 

disse a Secretária da Saúde, 
Soraya Carvalho Teixeira. “As 
festas de fim de ano são com 
certeza as maiores responsá-
veis pelo aumento do número 
de casos das síndromes gri-
pais (covid, entre outros)”, 
afirmou.

Soraya considera a situa-
ção preocupante e informou 
que a DRS (Diretoria Regional 
de Saúde) já comunicou so-
bre possíveis faltas de vagas 
nos hospitais da região. “A 
população tem colaborado 
pouco, já que estamos lidan-
do com uma variante que se 
propaga com alta velocidade 

e, mesmo depois de tanto 
tempo de pandemia, a maio-
ria da população ainda não se 
conscientizou da gravidade da 
doença e os danos causados 
aos pacientes que possuam 
doenças crônicas e as crian-
ças que ainda não foram 
vacinadas”, destaca.

Questionada pelo DHoje 
se pensam na possibilidade 
de editar um novo decreto 
restringindo alguns setores, 
Soraya disse que sim. “Vem 
sendo cogitado e discutido 
o decreto de acordo com os 
preceitos dos governos regio-
nais e estadual”.

EM CRIANÇAS

agiliza o atendimento nos locais 
de imunização, evitando filas e 
aglomerações. Para cadastrar 
os filhos, os pais ou respon-
sáveis devem acessar o link 
(https://www.vacinaja.sp.gov.
br/), clicar no botão “Crianças 
até 11 anos” e preencher o 
formulário online.

Caso não consigam realizar 
o pré-cadastro, os pais não 
precisam se preocupar, pois a 
vacinação também será feita 
mesmo sem ele, com reali-
zação do cadastro completo 
presencialmente na unidade 
de vacinação. A prioridade da 
imunização será para crianças 
com comorbidades.

“Estamos prontos para ini-
ciar a campanha de vacinação 
do público infantil desde o dia 
16 de dezembro. Toda logística 
está organizada, as carteirinhas, 
seringas e outros materiais já 
foram distribuídos para início da 
imunização de crianças entre 5 
e 11 anos, com prioridade para 
as crianças com comorbidades. 
Aguardamos o envio do Minis-
tério da Saúde, previsto para 
o dia 13 de janeiro, para 24 
horas depois distribuirmos as 
doses dos imunizantes”, afir-
mou a coordenadora do Plano 
Estadual de Imunização (PEI), 
Regiane de Paula.

respostas a questiona-
mentos feitos diante das 
informações apresenta-
das pela instituição de 
pesquisa paulista. Entre 
eles estavam pontos so-
bre um estudo sobre o 
imunizante conduzido em 
crianças no Chile.

A Anvisa enviou pedi-
dos de esclarecimentos 
adicionais sobre o estudo 
que segundo o Butantan 
atestaria a efetividade 
do uso do imunizante no 
público pretendido. Uma 
nova reunião foi marcada 
para esta quinta-feira 
(13) para discutir os da-
dos e eventuais compro-
missos no caso de apro-
vação da autorização.

Até o momento, ape-
nas os imunizantes da 
Pfizer tem uso em crian-
ças autorizado pela An-
visa.

Da REPORTAGEM

Divulgação

Divulgação 

Divulgação
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Tenista da A&O está 
nas oitavas de final 

do brasileiro

O tenista Ryan Char Pele-
grini Rebouças, de 13 anos, 
atleta do centro de treinamen-
to Alves & Oliveira Tennis, de 
Rio Preto, está nas oitavas de 
final do Campeonato Brasilei-
ro, disputado no Sport Club 
Corinthians, em São Paulo.

Nesta quarta-feira (12), 
ele venceu Pedro Oliveira, por 
2 sets a 0, parciais de 6/3 7/5, 
pela categoria 14 anos, garan-
tindo vaga na próxima rodada 
do torneio. Nas oitavas, nesta 
quinta-feira, ele enfrenta Ni-
colas Fugita, não antes das 
19h30. Se as chuvas derem 
uma trégua, Ryan deve estrear 

nas duplas nesta quinta-feira 
também.

Após o seu compromisso 
em São Paulo, Ryan já viaja, 
no domingo (16), para São 
Carlos, onde disputa a Copa 
São Paulo, e na outra sema-
na joga a terceira etapa do 
Brasileiro, em São Bernardo 
do Campo.

“Hoje estive bem em qua-
dra. Consegui me manter 
bem focado. É seguir firme. 
Gostaria de agradecer todo o 
apoio que recebo do centro de 
treinamento, do Ed, Thiago, e 
do pessoal da Smel, da pre-
feitura, do Fábio Marcondes, 
pelos incentivos”, afirmou o 
atleta.

Da REDAÇÃO

EM SÃO PAULO

colas Fugita, não antes das 
19h30. Se as chuvas derem 
uma trégua, Ryan deve estrear 

feitura, do Fábio Marcondes, 
pelos incentivos”, afirmou o 
atleta.

ESPORTE

Capitão do Weilers é convocado para a 
Seleção Brasileira de futebol americano

A Confederação Bra-
sileira de Futebol 
Americano (CBFA) 

anunciou nesta segunda-fei-
ra (10) a convocação de 49 
jogadores para um amistoso 
que o Brasil Onças fará con-
tra o Europa Warriors no dia 
26 de março em São Paulo. 
Essa será o primeiro jogo da 
seleção desde 2017.

Representando o Rio Pre-
to Weilers, o capitão e linha 
defensiva da equipe, Maicoul 
de Souza Alves está entre os 
atletas convocados. “Ainda 
não caiu a ficha. Eu trabalho 
como psicólogo também e 
estava com vários atendi-
mentos, Um dos pacientes 
acabou faltando e foi nesse 
intervalo que consegui ver 
na TV que havia sido convo-
cado. Foi muita felicidade, 
tanto para mim quanto para 
os meus familiares”, contou.

Maicoul tem 33 anos e 
nasceu em Uberlândia, mas 
mora em Rio Preto desde os 
dois anos. Ele joga no Rio 
Preto Weilers há 10 anos e 
falou sobre como foi o pe-
ríodo da pandemia, em que 
as competições oficiais de 
futebol americano não foram 
realizadas.

“Foi tudo muito complica-

do, tivemos que fazer apenas 
as atividades dentro de casa. 
Depois, com a flexibilização 
consegui voltar para a acade-
mia, tomando todos os cuida-
dos. Também assisti muitos 
vídeos sobre futebol americano 
nesse período, para manter a 
mente aberta. Retornamos aos 
treinos no campo no fim do ano 
passado, o que foi muito bom 
para retomar o condicionamen-
to físico”, afirmou o atleta.

Campeão paulista e da 
Liga BFA Acesso em 2019, o 
Weilers volta a participar de 
competições em 2022. “Con-
quistamos dois títulos impor-
tantes em 2019 e 2020 tinha 
tudo para ser mais um ano 
sensacional, mas infelizmente 
acabou tendo a pandemia. 
Estamos trabalhando bastante 
para conseguir mais resultados 
positivos nesse ano”, comen-
tou Maicoul.

Além de Maicoul, a linha 
defensiva da Seleção conta 
com:  Bruno Sherman (João 
Pessoa Espectros); Ramon 
Verdugo Junior (Timbó Rex); 
Marcus Tulio Lucas “Tuleba” 
(Galo FA); Andrey Luís Pereira 
(Timbó Rex); Túlio Inácio de 
Albuquerque (João Pessoa 
Espectros); Breno Ribeiro “DK” 
(Galo FA) e Junior De Souza 
Briele (Cologne Centurions, 
Alemanha).

Vinicius LIMA

Vale lembrar que o time 
rio-pretense também tem no-
mes na comissão técnica da 
seleção. Alexandre Ribeiro é 
o treinador de running backs, 
enquanto Ester Alencar será 
treinadora dos quarterbacks. 
O Weilers ainda conta com 

treinador Heitor Medeiros da 
seleção brasileira de flag em 
sua comissão.

A lista de jogadores convo-
cados para as demais posições 
pode ser conferida no perfil 
oficial da CBFA no Instagram 
(@cbfaoficial).

Divulgaçãodo, tivemos que fazer apenas 
as atividades dentro de casa. 
Depois, com a flexibilização 
consegui voltar para a acade-
mia, tomando todos os cuida-
dos. Também assisti muitos 
vídeos sobre futebol americano 
nesse período, para manter a 
mente aberta. Retornamos aos 
treinos no campo no fim do ano 
passado, o que foi muito bom 
para retomar o condicionamen-
to físico”, afirmou o atleta.

Campeão paulista e da 
Liga BFA Acesso em 2019, o 
Weilers volta a participar de 
competições em 2022. “Con-
quistamos dois títulos impor-
tantes em 2019 e 2020 tinha 
tudo para ser mais um ano 
sensacional, mas infelizmente 
acabou tendo a pandemia. 
Estamos trabalhando bastante 
para conseguir mais resultados 
positivos nesse ano”, comen-
tou Maicoul.

Além de Maicoul, a linha 
defensiva da Seleção conta 
com:  Bruno Sherman (João 
Pessoa Espectros); Ramon 
Verdugo Junior (Timbó Rex); 

Divulgação

RIO PRETO

Um levantamento feito pelo 
DHoje registrou que em 2022 
os hospitais particulares de Rio 
Preto registraram um aumento 
de até 127% na procura por 
testes para Covid-19, só nos 
primeiros 10 dias de janeiro.

Com os casos da doença 
aumentando, consequente-
mente é porque a procura 

Procura por testes de Covid 
cresce 60% nos hospitais privados 

pelos testes também aumen-
taram e isso reflete nos casos 
positivos. Segundo a OMS (Or-
ganização Mundial da Saúde), 
quanto mais se testa, mais 
positivados se encontra.

Até o dia 10 de janeiro de 
2022, os três maiores comple-
xos hospitalares realizaram, no 
total, 11.832 testes para a Co-
vid-19, contra 7.405 no mesmo 
período do ano passado, um 

aumento de 60%.
A Unimed foi a operadora 

que mais registrou aumento 
em Rio Preto. Foram 2.217 
testes em 2021 e 5.032 em 
2022, um aumento de 127%; 
em segundo lugar ficou o HB 
com 2.943 testes em 2021 e 
4.269 em 2022, aumento de 
45%; em terceiro lugar o Austa 
com aumento de 12,9%, sendo 
2.245 testes em 2021 e 2.534 
em 2022. Vale ressaltar que 

estes números dizem respeito 
à apenas os 10 primeiros dias 
de janeiro de cada ano.

A Unimed ainda informou 
que, atualmente, está com 
29 colaboradores afastados 
com confirmação da Covid-19 
e outros três aguardando re-
sultados dos exames, porém, 
este número ainda não reflete 
uma dificuldade no atendimen-
to dos pacientes. “Estamos 
trabalhando com realocação 

de colaboradores e abertura 
de novas vagas, No momento, 
temos seis vagas em aberto”, 
detalhou a assessoria da ope-
radora.

No Hospital de Base (HB), 
a assessoria informou que teve 
500 funcionários afastados e 
destes, 278 confirmados para 
Covid-19. Os outros 222 cola-
boradores foram afastados por 
influenza, gripe ou algum outro 
sintoma gripal.

“Nosso RH não está con-
tratando atualmente e não 
há falta de profissionais por 
causa da contratação de 907 
novos colaboradores no ano 
de 2021, por isso, nós não 
demitidos e mantivemos o 
quadro de colaboradores”, ex-
plica a assessoria do complexo 
hospitalar.

O Austa não informou de-
talhes sobre os funcionários 
afastados no hospital.

Andressa ZAFALON
redacao@dhoje.com.br

COPINHA

Mirassol vence Atlético-MG de virada e está na terceira fase 

O Mirassol mostrou sua 
força ao eliminar um dos 
candidatos ao título da Copa 
São Paulo de Futebol Júnior. 
De virada, o time ganhou do 
Atlético-MG, por 3 a 1, em 
Bálsamo, no início da noite 
desta quarta-feira (12), e 
avançou à 3ª fase.

A partida correspondeu a 
expectativa criada pelos dois 
times. O Atlético-MG precisou 
de apenas 15 minutos para 
abrir o placar com Daniel 
Borges, de cabeça. O Mirassol 
não se abateu e só não empa-

tou na sequência porque Kauan 
desperdiçou pênalti.

O time paulista continuou in-
sistindo e empatou aos 41 com 
gol contra de Luís Fernando. Ain-
da nos acréscimos do primeiro 
tempo, Pedro Rinaldi virou com 
um chute forte de fora da área.

Na etapa final, o Mirassol 
conseguiu ampliar aos 21 mi-
nutos em cobrança de pênalti 
de Danilo. O Atlético-MG ainda 
tentou buscar o empate e viu 
Guilherme Santos desperdiçar 
um pênalti.

Na próxima fase, o Mirassol 
vai enfrentar o Sport-PE, que 
ganhou do Linense por 2 a 0, em 

Lins, também nesta noite. Outro 
paulista a entrar em campo foi 
o Velo Clube, derrotado pelo 
Falcon-SE, por 3 a 1.

Confira os jogos desta 
quarta-feira:

11h
Novorizontino-SP 2 x 1 Cas-

tanhal-PR
XV de Piracicaba-SP 1 x 3 

Taubaté-SP
Botafogo-RJ 0 (9) x (8) 0 

São José-RS
11h30
Fortaleza-CE 1 (3) x (4) 1 

Resende-RJ
15h

Votuporanguense-SP 2 (5) x 
(3) 2 Guarani-SP

Vila Nova-GO 0 x 2 Bahia-BA
Fluminense-RJ 3 x 1 Fran-

cana-SP
Nova Iguaçu-RJ 1 (3) x (5) 1 

Ferroviária-SP
Athletico-PR 1 (1) x (3) 1 

América-MG
17h15
Grêmio-RS 2 x 0 Santa 

Cruz-PE
18h
Mirassol-SP 3 x 1 Atlético-

-MG
Linense-SP 0 x 2 Sport-PE
Falcon-SE 3 x 1 Velo Clu-

be-SP

Da REDAÇÃO Divulgação

EDUCAÇÃO
Secretaria convoca 70 

estagiários de Pedagogia
A Secretaria de Educa-

ção de Rio Preto está con-
vocando 70 estagiários de 
Pedagogia que foram classi-
ficados no Processo Seletivo 
Simplificado conforma edital 
10/2021, que foi publicado 
em 29 de dezembro de 
2021.

Os convocados devem 
comparecer a sede da Se-
cretaria na Rua General Gli-

cério – 3947 – Vila Imperial 
nesta quinta-feira, dia 13.

A Secretaria vai receber 
35 dos convocados as 9h 
e os outros 35 às 14h, os 
nomes e o horário estão 
na listagem que consta no 
edital: sme-convocacao-
-03-2022-ed10-2021-Pe-
dagogia (1)

Disponibilidade - O can-
didato deverá ter disponibili-
dade de horário para cumprir 
carga horária de 25 (vinte e 

cinco) horas semanais.
O candidato que compa-

recer terá o prazo máximo 
de 10 (dez) dias úteis a 
partir da data de publica-
ção desta Convocação (dia 
12/01/2022), para o envio 
dos documentos abaixo re-
lacionados, excepcionalmen-
te, para o e-mail: setordees-
tagio@riopreto.sp.gov.br

O não comparecimento 
na data estipulada será con-
siderado desistente.

Sérgio SAMPAIO

Divulgação
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SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

A-7Jornal
São José do Rio Preto, quinta-feira
13 de janeiro de 2022

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO-SP 
RUA SILVA JARDIM, 3357 – Centro – CEP 15010-060 

FONE (17) 3214-7777 | FAX (17) 3214-7788 - www.riopreto.sp.leg.br 
 
 
 
 
 

 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
 
EXTRATO DE ADITIVO 
PROCESSO Nº 01/2022 
ADITIVO CONTRATUAL Nº 01/2022 
SEGUNDO ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 01/2020 
Contratada: TELEFÔNICA BRASIL S/A. 
Objeto: Prorrogação do prazo de vigência e reajuste do valor do Contrato nº 01/2020. 
Vigência: 11 de janeiro de 2022 a 10 de janeiro de 2023. 
Data da assinatura:  06 de janeiro de 2022. 
Valor do aditivo: R$ 9.154,80 (nove mil, cento e cinquenta e quatro reais e oitenta centavos). 
Recursos orçamentários: 3390.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica. 
Base Legal: Artigos 57, inciso II, e 55, inciso III, da Lei nº 8.666/93. São José do Rio Preto, 10 
de janeiro de 2022.Ver. PEDRO ROBERTO GOMES - Presidente da Câmara Municipal 
de São José do Rio Preto 
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
 
AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2022 
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL 
PROCESSO SICOM Nº 21/2022 
OBJETO: Contratação de empresa especializada para análise dos circuitos elétricos de 
média e baixa tensão, elaboração de documentação técnica e propositura de eventuais 
adequações das instalações elétricas da Câmara Municipal de São José do Rio Preto, 
conforme escopo apresentado no Termo de Referência. 
O recebimento das propostas dar-se-á até o dia 26/01/2022, às 10h, e abertura a partir das 
10h02min.  
O edital na íntegra e demais informações encontram-se à disposição no PORTAL DE 
COMPRAS, endereço: https://compras.empro.com.br/. Esclarecimentos: (17) 3214-7777 
ramal 7811 e 7812.E-mail: licitacao@riopreto.sp.leg.br. São José do Rio Preto, 12 de janeiro 
de 2022. Ver. Pedro Roberto Gomes Presidente da Câmara Municipal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

ATEM – ASSOCIAÇÃO DO TRABALHADORES  
EM EDUCAÇÃO MUNICIPAL  

CNPJ: 20.216.042/0001-71  
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA 
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA  

Em nome do Colegiado da Associação dos Trabalhadores em 
Educação Municipal, com CNPJ 20.216.042/0001-71 e denominado 
como ATEM, em conformidade com o Estatuto Social, convoca todo o 
quadro de sócios para a realização da Assembleia Geral Extraordinária 
no dia 14 de janeiro (sexta-feira) de 2022 a ser realizada na rua São 
Luiz, Nº353, Jardim Europa no município de São José do Rio Preto, às 
18horas, em primeira chamada com número estabelecido em estatuto 
da entidade, e às 18horas e 30 minutos, em segunda chamada com 
qualquer número de sócios, com a seguinte pauta: 1). Autorizar a 
entidade ajuizar a ação judicial para garantir aos filiados das 
cidades de Potirendaba/SP, Bady Bassitt/SP e Nova Aliança/SP os 
direitos descritos na lei federal 11.738/2008; 2). Autorizar a 
entidade ajuizar a ação judicial para garantir aos filiados da cidade 
de Potirendaba/SP o adicional noturno; 3). Autorizar a entidade 
ajuizar a ação judicial para a destinação de 70% dos recursos do 
FUNDEB das cidades de Potirendaba/SP, Bady Bassitt/SP e Nova 
Aliança/SP para a Remuneração dos Profissionais da Educação. 

 
São José do Rio Preto, 10 de janeiro de 2022.   
Fabiano de Jesus   

 Presidente.    

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

RIO PRETO
Rua Tiradentes nº 3355, Centro. 

Tel: (17) 3214-5330

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

TIAGO ZAGHI DE ARAUJO e GESA GIOVANA SABINO 
PENNER. Ele, de nacionalidade brasileira, torneiro mecâni-
co, divorciado, nascido em Nova Granada, SP, no dia 11 de 
agosto de 1989, fi lho de ANTONIO ALVES DE ARAUJO e de 
SUELI ZAGHI. Ela, de nacionalidade brasileira, técnica em 
farmácia, solteira, nascida em São José do Rio Preto, SP, 
no dia 29 de março de 1990, fi lha de HUGO PENNER e de 
GENI SABINO. 

CÍCERO LUIZ DOS REIS SILVA e ANDRÉA FINOCHIO 
SABINO. Ele, de nacionalidade brasileira, administrador, di-
vorciado, nascido em Patrocínio, MG, no dia 15 de janeiro de 
1986, fi lho de HUMBERTO LUIZ DA SILVA e de ELIZABETH 
DOS REIS SILVA. Ela, de nacionalidade brasileira, jornalista, 

solteira, nascida em São Paulo, SP, no dia 05 de julho de 
1985, fi lha de ANTONIO JOSÉ SABINO e de ANA MARIA 
NEVES FINOCHIO SABINO. 

ANDRÉ CABRAL DOS SANTOS e BRENDA ALANA DOS 
REIS MENDONÇA. Ele, de nacionalidade brasileira, barbei-
ro, solteiro, nascido em São José do Rio Preto, SP, no dia 30 
de agosto de 1989, fi lho de JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS 
e de INÊS APARECIDA CABRAL DOS SANTOS. Ela, de na-
cionalidade brasileira, engenheira civil, solteira, nascida em 
São José do Rio Preto, SP, no dia 26 de fevereiro de 1993, 
fi lha de JOSÉ ANTONIO MENDONÇA e de MAGALI APARE-
CIDA DOS REIS. 

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

São José do Rio Preto, 11 de janeiro de 2022
David Yamaji Valença, Ofi cial.

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

RIO PRETO
Rua Tiradentes nº 3355, Centro. 

Tel: (17)3214-5330

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

JOAO BERNARDINO DE ARAUJO e MARIA DO SOCOR-
RO OLIVEIRA. Ele, de nacionalidade brasileira, agricultor, 
solteiro, nascido em Jardim, CE, no dia 18 de dezembro de 
1972, residente e domiciliado a Pedro Dorio Sobrinho, Nº 
644, JARDIM OURO VERDE, São José do Rio Preto, SP, 
fi lho de ANTONIO MANOEL BERNARDINO e de MARIA 
ANTONIA DE ARAUJO. Ela, de nacionalidade brasileira, 
agricultora, solteira, nascida em ITU, SP, no dia 03 de julho 
de 1959, residente e domiciliada a Pedro Dorio Sobrinho, Nº 
644, JARDIM OURO VERDE, São José do Rio Preto, SP, 
fi lha de JOSÉ LIVINO DE OLIVEIRA e de IZAURA LUIZA DO 
SOCORRO. 

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

São José do Rio Preto, 10 de janeiro de 2022.
David Yamaji Valença, Ofi cial.

Balcão de Empregos 
394 vagas nesta quarta

 
O Balcão de Empregos de São José do Rio Preto desta 
quarta-feira (12) está oferecendo 394 oportunidades de 
trabalho. As principais delas são: vendedor (32), opera-
dor de marketing (26), telemarketing (20), montador de 
formas metálicas (10), consultor comercial (10), açou-
gueiro (9), auxiliar de carga e descarga (8), auxiliar téc-
nico de enfermagem (8), entre outras. Os interessados 

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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São José do Rio Preto, quinta-feira

Roberto
 Toledo

Em primeira mão
Fabrício Assunção, Arthur 
Ribeiro e Victor Miranda, 
estão programando o badalado 
evento “Pé na Areia”, para o 
dia 19 de fevereiro, com show 
especial do cantor Matheuzinho 
e amigos convidados. O evento 
será no Recinto de Exposições 
de Rio Preto. Início das vendas 
de convites, neste final de 
semana. Agora, vai depender 
das restrições das novas regras 
para eventos com grandes 
aglomerações até lá.  

Tel. (17) 3233-4888

Expondo no 
Iguatemi 
O Shopping Iguatemi São José 
do Rio Preto promove uma 
experiência imersiva inspirada 
na obra de um dos maiores 
artistas do mundo a exposição 
Van Gogh estará no Shopping 
Iguatemi São José do Preto de 
14 de janeiro a 13 de fevereiro, 
trazendo parte do universo do 
pintor. A entrada é gratuita e 
com agendamento prévio.

DiáriodoBob
Confissão pública. Campos Machado, veterano petebista, padrinho político do rio-pretense 

Marcelo Gonçalves, homem de rádio, hoje distante de microfones, jura de pés juntos que muda 
de partido, mas não deixe de apoiar Rodrigo Garcia, ao governo de São Paulo. A afinidade do 
veterano Campos Machado com Geraldo Alckmin é histórica, mas quando Rodrigo entra na dis-
puta, o atual presidente estadual do AVANTE, seu novo partido político, está pronto para pular a 
cerca e esquecer Alckmin, para abraçar a candidatura de Rodrigo Garcia ao governo paulista. Tira 
teima. Nessa onda de tomo ou não tomo a vacina da vida, como diz o governador João Dória, é 
bom lembrar que ninguém questionou, duvidou e nem sequer ligou para a bula sobre o efeito do 
Viagra, lançado também pelo mesmo laboratório. Não custa nada lembrar aos incautos duvido-
sos! Código de postura. Não custa nada lembrar os fiscais da saúde sob a égide do secretário 
Aldenis Borin, que as aglomerações fantasiosas do carnaval devem ser proibidas em ambientes 
fechados e insolentes. Precisamos ter paciência para entender e obedecer a ciência, mas, a 
libertação tão desejada vem fazendo alguns foliões confundir paciente com paciência. E na dúvi-
da, o mais conveniente é rasgar a fantasia. Fim do recesso. Kelvin Kaiser, presidente da ACIRP 
manda recado aos seus pares de diretoria, confirmando que, no próximo dia 24, se encerrara o 
período sabático dos seus congregados. Formaturas online. Alunos da UNORP/UNIPOS vão ter 
sim suas cerimonias de formatura. A confirmação vem do big Boss Elias Kassis. Via link digital, 
todos os concluintes aprovados já anunciaram que, mesmo a distância, querem ter o gostinho do 
diploma em mãos. Quem avisa amigo é. A direção do Shopping Iguatemi cumpriu a palavra e 
o seu estacionamento agora é pago, acabou a graça! Mas, em tempo cabe aqui uma pergunta: 
e os funcionários que trabalham no complexo? O  patrão ou o empregado é que tem que arcar 
com o “VALET PARKING”? Existe uma tolerância de 15 minutos e se estiver dentro do prazo, 
o “freguês” deve colocar o ticket na cancela sem precisar validar, mas caso tenha estourado 
o tempo, será preciso estacionar novamente o carro e pagar nos guichês dentro do shopping. 
Ponto e basta! (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  
Com muita sabedoria, estudando muito, pensando muito, procurando compreender tudo 
e todos, um homem consegue, depois de mais ou menos quarenta anos de vida, aprender 
a ficar calado. SORRIA, BEBA MUITA ÁGUA E SEJA FELIZ!

Fique sabendo...
Dividida entre São Paulo e 
Minas, a cantora Glaucia 
Nasser está com um projeto 
autoral chamado “Um punhado 
de samba”, que traz a poesia do 
samba, numa pequena seleção 
em que ela interpreta grandes 
compos i to res.  O pro je to 
pode ser conferido em suas 
plataformas digitais, através do 
Instagram e do Youtube.

Colònia de férias
A programação do Plaza Avenida 
Shopping, conta também com 
uma Colônia de Férias prá lá 
de especial e divertida. Ela 
está sendo realizada em dois 
períodos: começou ontem, 
e vai até dia 15 de janeiro, 
e de 19 a 22. Sempre das 
14h às 18h serão realizadas 
atividades como oficinas, 
camarim de pinturas, gincanas, 
contação de histórias, teatro de 
fantoches entre outras. Todas 
as atividades serão realizadas 
com ajuda de monitores 
especializados e irão seguir 
os protocolos de segurança 
necessários.
Fique por Dentro
A Altitude Escalada de Rio Preto 
promove no próximo dia 30 de 
janeiro, às 10 horas, com o 
paulista Felipe Ho Foganholo, 
22 anos, um treino master 
para os amantes do esporte 
radical. Ele é 13 vezes campeão 
brasileiro e atleta da seleção 
brasileira. No treino com o 
atleta, os escaladores têm a 
oportunidade de uma troca 
de experiências e uma forma 
de compartilhar as técnicas e 
treinos utilizados por ele. As 
inscrições para a aula master 
já estão abertas. A taxa é 
de R$ 70,00. Informações e 
Inscrições pelo telefone (17) 
3216-2738.

Gente do bem
O Barretos Country Thermas Park deu início nesta segunda-feira 
a uma campanha de arrecadação para ajudar famílias atingidas 
pela forte chuva que causou grandes estragos em Barretos na 
última quinta-feira. Além de instalar ponto de coleta para a 
campanha #solidarizabarretos, em parceria com o Fundo Social de 
Solidariedade, o complexo de lazer bonificará com 1 ingresso (valor 
da entrada inteira) a cada 5 itens doados, desde alimentos não-
perecíveis (exceto sal) a itens de higiene e limpeza. Os ingressos 
poderão ser utilizados para day-use no parque até sexta-feira, dia 
14 de janeiro, no mesmo dia em que se encerra a campanha de 
arrecadação. Filipe Rezende, vice-presidente do GR GROUP, que 
administra o Barretos Country Thermas Park, explica que o objetivo 
da campanha é assistir a população de Barretos, especialmente 
as famílias diretamente atingidas.

Inauguracão
Tendo como sócio, o humorista 
Carlinhos Maia, a mais famosa 
hamburgueria do país está 
chegando com força total na 
noite desta quinta-feira, dia 
13, a partir das 19h30, no 
coração da Redentora, em Rio 
Preto. Evento fechado só para 
convidados. Merci, Frederico 
(Fred) Tebar pelo convite.

Posso perguntar?
Será que o patrão pode me 
obrigar a voltar ao trabalho 
presencial? Será que ele 
pode exigir o comprovante de 
vacinação contra a covid-19? 
Será que ele pode impor o uso 
da máscara de proteção? Essas 
e outras dúvidas passam pela 
cabeça de muitos trabalhadores 
que estão voltando às empresas 
presencialmente. Repostas.

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

(EQUIPAMENTO DE PROTEÇO INDIVIDUAL,/
SINALIZAÇO E FERRAMENTAS

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

Os advogados Paulo Melo e Jaciara Melo em badalada 
festa no country do Monte Líbano. Foto Arnaldinho 

Mussi  

Alice SouzaNetinho e  Maria Cecília Egêa em 
confraternização do Consórcio do Bem.  Alice 
Netinho retornou com sua família da Ilha da 

Madeira, Portugal, nesta semana 


