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Sophia, de 9 anos, foi
a primeira criança 
vacinada em Rio Preto 

Sophia Lopes Torres, de 9 
anos, foi a primeira criança ser 
vacinada contra a Covid-19 
em Rio Preto. Acompanhada 
dos pais Odair Lopes e Cris-
tiane Torres a primeira dose 
foi aplicada na manhã desta 
segunda-feira, 17, na UBS da 
Vila Elvira. O prefeito em exer-
cício Orlando Bolçone (DEM) , 
o secretário de Saúde Adenis 
Borim e a coordenadora da 
Vigilância Epidemiológica, An-
dreia Negri, acompanharam a 
vacinação.   Pág.A5

Mirassol 
enfrentará 
Grêmio na 
Copinha

A Confederação Brasileira 
de Futebol (CBF) realizou o 
sorteio da primeira fase da 
Copa do Brasil 2022 nesta 
segunda-feira, dia 17. O Mi-
rassol vai enfrentar o Grêmio 
(RS) e o Novorizontino encara 
o Tuna Luso (PA). Com a dis-
puta sendo em jogo único, o 
time melhor ranqueado será 
o visitante, mas conta com a 
vantagem do empate. Pág.A6

Tenista da A&O 
fatura título no 
Brasileiro em 

São Paulo
A semana foi de vitórias 

para os tenistas da Alves & 
Oliveira Tennis. Neste domingo 
(16), a tenista Laura Lisboa 
Dib Vieira, de 15 anos, ficou 
com o título na categoria 16 
anos na segunda etapa do 
Campeonato Brasileiro Infanto 
Juvenil, disputada no Sport 
Club Corinthians, em São 
Paulo.    Pág.A6

Centro Respiratório confirma 
608 casos de Covid em 3 dias

Pág. A5 Pág. A5

Homem cospe 
em vigia após 

ser repreendido 
sem máscara
Segundo o boletim de ocor-

rência, o vigia disse que só 
estava seguindo os protocolos 
de combate à pandemia da 
Covid-19 e neste momento o 
suspeito começou a agredí-lo 
com socos, arremessando ob-
jetos e cuspindo dizendo que 
estava com a doença e era 
para ele pegar. O caso acon-
teceu no terminal.     Pág.A4

Procon fiscaliza preço de testes em farmácias e hospitais
Pág. A2

Ricci aponta 
"certa falta de 
planejamento" 
no combate 
à pandemia
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AJUDA
Uma carga de rou-
pas e alimentos 
foi enviada para as 
vítimas das enchen-
tes dos estados da 
Bahia e Minas Ge-
rais neste domingo 
(17). Os itens foram 
arrecadados pela 
Polícia Rodoviária 
Federal (PRF) junto 
à sociedade. Apro-
ximadamente 700 
quilos de roupas e 
alimentos integra-
ram as doações fei-
tas em Rio Preto e 
região.         
Pág.A4

Saúde diz que mantém 
consultas e cirurgias eletivas
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Desafios para o 
Brasil retomar o rumo

A tragédia brasileira está em 
cartaz há décadas. O país patina 
no desenvolvimento e só vê au-
mentar as desigualdades sociais, 
com a população cada vez mais 
pobre e desassistida dos servi-
ços públicos essenciais para lhe 
garantir uma vida digna: saúde, 
educação, saneamento básico, 
habitação e segurança. Proble-
mas que voltarão a ser tema em 
2022, ano eleitoral, com os can-
didatos repetindo as promessas 
de sempre, cada qual com suas 
propostas salvadoras.

A título de reflexão, podemos 
dividir em três atos a tragédia que 
assola o Brasil. No primeiro ato 
temos a corrupção como protagonista; no segundo, o custo do 
funcionalismo público e, no terceiro ato, tomam a cena os gastos 
tributários da União. Eis os principais problemas e, por mais pa-
radoxal que possa parecer, também as soluções.

A recorrente justificativa dos gestores públicos de que os re-
cursos nunca são suficientes para o atendimento das demandas 
não pode ser aceita como verdade absoluta. O enfrentamento 
das três questões mencionadas poderia mudar esse quadro. A 
corrupção, por exemplo, consome de 1,38% a 2,3% do Produto 
Interno Bruto (PIB) nacional, segundo estudos da Federação da 
Indústria do Estado de São Paulo (Fiesp). Isso corresponde a um 
rombo de R$ 110 bilhões a R$ 184 bilhões anuais nos cofres 
públicos, considerando-se a estimativa do PIB 2021, de R$ 8 
trilhões. A gigantesca máquina do funcionalismo público brasileiro 
consome anualmente 13,4% a 13,7% do PIB, bem mais que os 
9,8% do PIB que os países da Organização para a Cooperação 
e Desenvolvimento Econômico (OCDE) gastam, em média, com 
esse item. Se este percentual fosse adotado como limite no Bra-
sil, haveriam mais R$ 288 bilhões a R$ 312 bilhões disponíveis. 
Hoje, temos ainda de 3,62% a 3,84% do PIB (R$ 290 bilhões 
a R$ 307 bilhões) comprometidos com os gastos tributários da 
União. O total do desperdício corresponde de 8,6% até 10% do 
PIB, ou seja, de R$ 688 bilhões a R$ 803 bilhões. Não é pouco!

Imaginemos, agora, reduzir cerca esses desperdícios. Pode 
parecer utopia, mas é possível, como já demonstraram os países 
desenvolvidos. Esse esforço resultaria em resultados financeiros 
suficientes para alavancar a mudança de patamar que o Brasil 
precisa alcançar.

Hoje, o SUS consome de R$ 120 a R$ 130 bilhões por ano. 
Ampliar o sistema em 50% consumiria mais R$ 60 bilhões/ano, o 
que também permitiria reforçar significativamente o Sistema Único 
de Saúde, sobretudo para atender às áreas mais carentes do país.

Na educação, imaginemos se os 1,8 milhão de professores 
do Ensino Fundamental e do Ensino Médio da rede pública tives-
sem a remuneração majorada em 30%. O país teria professores 
mais estimulados e preparados, com consequente salto no nível 
do sistema educacional. O mesmo se aplica ao salário médio do 
professor da rede pública de Ensino Fundamental, hoje em torno 
de R$ 3.000,00. Um programa de educação com orçamento 
reforçado em R$ 44 bilhões/ano aumentaria esse salário para 
R$ 4.000,00 por mês e ainda possibilitaria a implantação de 
escolas técnicas profissionalizantes nos moldes das FATECs e 
ETECs, iniciativas bem-sucedidas no estado de São Paulo. E as 
universidades públicas teriam aporte extra de recursos de, no 
mínimo, R$ 5 bilhões anuais.

Mais R$ 98 bilhões/ano viabilizariam um programa habitacional 
com a construção de 700 mil casas por ano, ao custo unitário 
de R$ 140 mil, moradias dignas, com energia elétrica garantida 
por placas fotovoltaicas e destinadas às famílias mais carentes. 
Em nove anos o déficit habitacional seria zerado. Imaginemos, 
ainda, uma ação social sem data para acabar. Um programa com 
recursos de R$ 52 bilhões/ano seria suficiente para atender a 10 
milhões de famílias brasileiras mais carentes – uma população 
entre 35 e 40 milhões de pessoas – com ajuda financeira de R$ 
400,00 por mês e uma parcela de 13.º salário. Seria, ademais, 
o fim da agonia de quem precisa e não sabe se terá o benefício 
no ano seguinte.

A correta distribuição dos recursos públicos, a partir da solução 
aqui discutida, permitiria, aliás, dobrar o orçamento da Polícia 
Federal e aumentar a dotação das Forças Armadas. A destinação 
de mais R$ 20 bilhões/ano para o programa de Segurança Pública 
significaria investimento para melhorar a ocupação das imensas 
fronteiras internacionais pelas forças de segurança e para aprimo-
rar a fiscalização dos portos e aeroportos. Tais medidas coibiriam, 
de forma mais efetiva, a entrada de drogas, armas e munições 
em território nacional, combustíveis do tráfico, da criminalidade e 
da violência que vitimam principalmente os mais jovens. Crimes 
inibidos significam vidas poupadas e cadeias menos lotadas.

Ao custo de mais R$ 20 bilhões a R$ 50 bilhões/ano é possível 
mudar a realidade nacional, com priorização das Regiões Norte e 
Nordeste e periferias das grandes cidades.

Com a disponibilização de mais R$ 10 bilhões anuais para 
saneamento seria possível ampliar o esgotamento sanitário (coleta 
e tratamento) e o fornecimento de água tratada, com reflexos 
positivos na saúde da população e redução da mortalidade infantil.

Necessário também falar em geração de empregos e ocupação 
econômica. A maior obra social é o emprego, não apenas porque 
garante renda, mas também porque assegura dignidade ao ser 
humano. Mais de 10 milhões de empregos seriam gerados com 
a construção de milhares de unidades habitacionais, obras de 
infraestrutura, construção de escolas técnicas, ampliação do SUS. 
Tudo com impacto positivo na economia, dada a elevação do con-
sumo, aumento da demanda e elevação da produção industrial, 
em um círculo virtuoso.

*Samuel Hanan é engenheiro com especialização nas 
áreas de macroeconomia, administração de empresas e 
finanças, empresário, e foi vice-governador do Amazonas 
(1999-2002).

ARTIGO Poupatempo disponibiliza carteira 
de vacinação para crianças

O governo de São Paulo 
anunciou na última sexta-feira, 
14, o início da vacinação contra 
a Covid-19 para crianças de 5 
a 11 anos. Com a novidade, 
o Poupatempo disponibiliza, a 
partir de agora, a versão digital 
da carteira de vacinação para o 
público infantil.

Pelos canais digitais – apli-
cativo Poupatempo Digital e 
portal www.poupatempo.sp.gov.
br – o documento poderá ser 
acessado com o CPF do menor, 
após cadastro no LoginSP, o 
autenticador único para aces-
so aos serviços do Estado. O 
comprovante infantil, que tem 
a cor amarela para diferenciar 
da versão adulta, ficará dis-
ponível na opção “Serviços > 
Vacinação Covid-19 > Carteira 
de vacinação”.

“Com o início da vacinação 
nas crianças, conseguimos 
avançar ainda mais na luta con-
tra a Covid-19. E o Poupatempo 
dá mais um passo além, dispo-
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DIGITAL

Divulgaçãonibilizando não só o comprovan-
te digital adulto, mas também o 
infantil. É muito rápido, simples 
e seguro de acessar”, diz Murilo 
Macedo, diretor da Prodesp – 
empresa de Tecnologia do Esta-
do de São Paulo que administra 
o Poupatempo.

Pela carteirinha digital é 
possível visualizar informações 
sobre as doses, data da vaci-
nação, profissional vacinador, 
nome e registro do local, fabri-
cante e o número do lote da 
vacina aplicada. A ferramenta 
permite ainda baixar e fazer a 
impressão do comprovante, se 
necessário, e consta um QR 
Code que comprova os dados 
da vacinação da criança.

Outra facilidade é que tanto 
o Poupatempo Digital quanto o 
portal, direcionam para o pré-ca-
dastro da vacinação ao público 
infantil no site Vacina Já (www.
vacinaja.sp.gov.br), onde pais e 
responsáveis já podem realizar o 
preenchimento do formulário on-
line, para garantir mais agilidade 
e evitar filas e aglomerações no 
momento da imunização dos 
menores.

De acordo com o Governo 
de São Paulo, a estimativa é 
que 4,3 milhões de crianças 
comecem a ser vacinadas. A 
imunização vai ocorrer de forma 
escalonada, priorizando o públi-
co com comorbidades, defici-
ência, indígenas e quilombolas.

Poupatempo Digital
O aplicativo Poupatempo 

Digital permite a consulta da 
versão digital da carteira de va-
cinação contra a Covid-19, para 
comprovar a primeira, segunda 
e terceira doses, além de contar 
com lembretes de imunização. 
Os cidadãos de todos os 645 

municípios paulistas podem 
obter o documento de forma 
gratuita, prática e segura.

Em 2021, os acessos ao 
comprovante vacinal por meio 
do app chegaram a 8,5 milhões. 
A plataforma estadual é abaste-
cida pela plataforma VaciVida, 
desenvolvida pela Prodesp, em 
parceria com a Secretaria Esta-
dual da Saúde.

Lançado em maio de 2020, 
o Poupatempo Digital já foi 
baixado mais de 8 milhões de 
vezes. O aplicativo está disponí-
vel gratuitamente para download 
tanto na Google Play quanto na 
App Store.

EDUCAÇÃO

Senac oferece mais de 200 bolsas 
gratuitas para cursos em Rio Preto

O Senac Rio Preto está com 
uma programação intensa de 
cursos técnicos previstos para 
o primeiro semestre nas mais 
diferentes áreas que estão em 
alta e alinhados com a deman-
da do mercado atual, como 
beleza, saúde, gastronomia, 
gestão e tecnologia.

“Os cursos técnicos surgem 
como uma ótima oportunidade 
de formação rápida e dinâmica 
ao oferecer aos alunos, em um 
tempo relativamente curto, a 
oportunidade de se capacitar 
para entrar no mercado de tra-
balho de forma prática, com ex-
periências reais, desenvolvendo 
projetos de forma colaborativa”, 
afirma Murillo Michel, gerente 
do Senac Rio Preto.

Entre as ofertas, cursos  
como Técnico em Teatro, Téc-
nico em Podologia, Técnico em 
Cozinha, Técnico em Massote-
rapia, Técnico em Enfermagem, 

Técnico em Administração, 
Técnico em Informática, entre 
tantos outros. Ao todo, são 214 
bolsas distribuídas entre os cur-
sos, cujas aulas estão previstas 
para iniciar ainda neste primeiro 
semestre.

Para ter acesso à gratui-
dade, os alunos devem ficar 
atentos aos prazos. As inscri-
ções para as bolsas se iniciam 
sempre 20 dias antes da data 
de início do curso desejado e 
devem ser feitas diretamente no 
portal do Senac (https://www.
sp.senac.br/senac-sao-jose-do-
-rio-preto). Outro critério é que 
o interessado deve ter renda 
familiar per capita de até dois 
salários mínimos federais.

As bolsas de estudo são 
parte do Programa Senac de 
Gratuidade, resultado do com-
promisso que a instituição tem 
com o desenvolvimento de pes-
soas e uma forma de reforçar 
sua responsabilidade social.

Além disso, o Senac Rio 

Preto está com uma campanha 
promocional para os cursos 
técnicos, com mensalidades 
fixas de R$ 99 ao mês. “Um 
dos principais valores do Senac 
é promover o acesso à educação 
de qualidade e desenvolvimento 
do indivíduo, pois acreditamos 
que a educação transforma a 
vida das pessoas, sua forma 
de olhar o mundo e crescer 
profissionalmente. E essa cam-
panha reforça a nossa missão: 
proporcionar conhecimento 
ao maior número de alunos. 
Todos os cursos técnicos estão 
com mensalidades de R$ 99. 
A mesma qualidade de ensino, 
mas com um preço que cabe no 
bolso, mais acessível”, pontua 
o gerente.

Alinhado ao 
mercado
Com as constantes transfor-

mações pelas quais o mercado 

de trabalho passa, os cursos 
técnicos são uma excelente 
opção para qualificação, pois 
são cursos dinâmicos que 
acompanham as demandas 
profissionais.

“O Senac oferece vários cur-
sos técnicos nas mais diversas 
áreas de conhecimento, com 
portfólio atualizado e alinhado 
com as necessidades do mer-
cado. O aluno que escolhe fazer 
um curso técnico pode ser tanto 
para início de carreira, atuali-
zação ou mudança de área de 
atuação. Com a metodologia 
ativa, que coloca o aluno em 
contato com a realidade do 
mercado de trabalho, ele de-
senvolve competências para 
que sua atuação seja efetiva 
e colaborativa”, diz o gerente.

Para conhecer mais sobre 
os cursos do Senac São José do 
Rio Preto e saber sobre as ins-
crições, basta acessar o Portal 
Senac: https://www.sp.senac.
br/senac-sao-jose-do-rio-preto.
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CONSUMIDOR

Procon fiscaliza preços dos testes 
em farmácias e hospitais

Diante dos relatos de preços 
abusivos de testes de covid em 
farmácias, hospitais e labo-
ratórios, o Procon-SP iniciou 
sexta-feira (14/1) a “Operação 
Teste Covid-19 – Sem Abusos” 
em farmácias, hospitais e labo-
ratórios.

Foram solicitadas informa-
ções sobre quais os tipos de 
testes realizados – RT-PCR, 
Sorologia, Testes rápidos – e se 
são realizadas na modalidade 
particular ou com cobertura 
pelos planos de saúde.

As empresas foram notifica-
das a apresentar notas fiscais 
de prestação de serviços (de 
novembro do ano passado a 
janeiro deste ano) que confir-
mem os valores pagos pelos 
consumidores para a realização 
dos exames; e notas fiscais de 
compra dos insumos utilizados 
para a realização dos exames 
realizados e que demonstrem os 

valores pagos para a aquisição 
dos insumos / kits utilizados na 
realização dos testes.

Deverão também informar 
quais testes de detecção de 
covid 19 especificamente foram 
aplicados e qual a quantidade 
de cada tipo por mês – nos me-
ses de novembro e dezembro 
de 2021 e janeiro de 2022 – e 
destes, quantos foram cobertos 

planos de saúde.
As farmácias, hospitais e 

laboratórios também deverão 
esclarecer se no período os 
exames realizados deixaram de 
ter cobertura por algum plano 
de saúde – com comprovação 
da data e motivo.

O prazo que as empresas 
terão para apresentar reposta é 
de sete dias. A partir da análise 
dos documentos será possível 
estabelecer se houve aumentos 
abusivos ou não.

“Apesar de não existir regi-
me de tabelamento e os preços 
normalmente serem regulados 
pela lei da oferta e da procura, 
em hipóteses excepcionais de 
claro abuso da população em 
premente necessidade, pode 
haver a intervenção do Estado. 
Os fornecedores que agirem 
de forma incorreta poderão ser 
punidos nos termos do Código 
de Defesa do Consumidor”, 
explica o diretor executivo do 
Procon-SP, Fernando Capez.

Da REDAÇÃO

por planos de saúde e quantos 
foram pagos diretamente pelo 
consumidor.

O Procon-SP questionou 
sobre o tempo médio de espera 
para agendamento dos exames 
– sejam os feitos com paga-
mento particular ou os feitos por 
meio de operadora de plano de 
saúde; e qual o valor recebido 
por exame das operadoras de 
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SURTO DE COVID HABILITAÇÃO

Guilherme BATISTA

Para Ricci, medidas tomadas em Rio Preto 
mostraram ‘certa falta de planejamento’

Com uma história de lutas e 
muita superação Robson Ricci 
chegou a Câmara Municipal de 
Rio Preto ao ser eleito em 2020 
com 6.947 votos, o recordista 
justamente em sua primeira 
tentativa em ser eleito para 
cargo público.

Natural de Ariranha é filho 
de cortadores de cana, mu-
dando-se para Rio Preto aos 9 
anos. Cresceu na região norte 
da cidade, nos bairros Eldorado, 
São Jorge e Jardim Gabriela. 
Seu desenvolvimento profissio-
nal inclui passagem na Arprom 
– Associação Riopretense de 
Promoção do Menor, com 12 
anos.

O salto na carreira veio em 
2007 quando concluiu o curso 
de jornalismo na Unilago, traba-
lhando inicialmente como sono-
plasta em programas televisivos 
voltados à música sertaneja, 
como de Gentil Rossi e Jaborã. 
Foi estagiário na Record do 
município, local que trabalha 
atualmente como repórter e 
apresentador. Robson Ricci atua 
também como cantor, instru-
mentista, locutor, cerimonialista 
de eventos e palestrante moti-
vacional.

Cristão, casado e pai de três 
filhos, afirma que tem como 
base de sua vida a família e suas 
origens. Robson dá sequência 
nesta terça-feira, 18, à série de 
entrevistas com os vereadores 
para fazer balanço das ativida-
des parlamentares ao longo de 
2021 e análise do atual governo 
de Edinho Araújo. Confira:

Dhoje Interior: Se pudesse 
elencar dois grandes projetos 
de sua autoria aprovados 
durante o ano passado quais 
seriam e o por quê merecem 
destaque?

Robson Ricci: Tem o Projeto 
de Lei Nº 297/2021 que dispõe 
sobre a possibilidade da substi-
tuição da prestação pecuniária 
originada de infração ambiental 
pelo plantio de mudas. Antes 
aquela pessoa que cometia a in-
fração pela primeira vez e paga-
va em UFM, como por exemplo: 
“sendo 50 UFMS, terá a multa 
convertida em plantio de 50 mu-
das de árvores”. Ou seja, terá a 
chance de se conscientizar acer-
ca dos impactos na natureza e 
ainda ajudar o meio ambiente. 
Agora, quem já cometeu outras 
infrações ainda continuará pa-
gando as multas em UFMS. Já o 
Projeto de Lei 295/2021, cria a 
Doação Solidária da Saúde, que 
possibilita ao contribuinte doar a 
diferença entre o valor da conta 
até a próxima unidade de real, 
ao Fundo Municipal da Saúde. 
Escolhi esse Projeto porque a 
escassez de recursos, agrava-

dos pela Pandemia, que deixou 
atendimento público de saúde 
em estado crítico, com impactos 
gerados pela pandemia, como 
por exemplo a Diretoria do 
Bem-Estar Animal, que teve seu 
orçamento diminuído ao longo 
dos últimos anos. A pessoa que 
paga uma conta de água, por 
exemplo, no valor de 58,75, e 
dá 59,00 para o pagamento, so-
bram 0,25 centavos, ou seja, ela 
pode destinar esse 0,25 centa-
vos para essa doação solidária. 
E não é obrigatório. Ajuda tanto 
nas causas da Saúde humana, 
quanto dos animais.

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

Robson Ricci: O Projeto de 
Lei 70/21 que proíbe donos das 
áreas, organizadores e frequen-
tadores de festas clandestinas, 
consideradas aquelas que não 
tem alvarás/liberação para fun-
cionamento. O mesmo tem a 
finalidade de responsabilizar 
esses três grupos de pessoas 
por aglomerações desneces-
sárias, descumprindo assim as 
leis Sanitárias. No ano passado, 
enquanto pessoas infectadas 
ocupavam leitos dos UTI’s, ou-
tros morriam por complicações 
geradas pelo vírus. Hoje pelo que 
vemos, atual cenário encontra 
se controlado, principalmente 
com a vacinação em massa, po-
rém, caso uma nova onda volte, 
a lei será de grande importância 
para agentes e fiscalizadores 
sanitários, para inibir tal ação 
irresponsável em tempos de 
restrições.

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

Robson Ricci: Acredito que 
não foi fácil enfrentar uma pan-
demia mundial dessas, onde 

Raphael FERRARI
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medidas restritivas foram impos-
tas e, talvez, vistas por muitos 
como necessárias. Porém, na 
minha opinião, a consequência 
dessas algumas imposições 
muitas empresas de pequeno 
e médio porte fecharam suas 
portas, pessoas passaram ne-
cessidades, perderam seus 
empregos. Muitas das medidas 
tomadas mostraram uma certa 
falta de planejamento, como 
vimos na Saúde por exemplo, 
que também refletiram em uma 
sobrecarga, estresse, cargas 
horárias excessivas causando 
danos psicológicos irreparáveis 
nos profissionais de saúde. Na 
Educação, também assistimos 
a tentativa de administrar au-
las à distância, sem estrutura 
adequada, pelo menos naquele 
momento. Os kits de alimen-
tos, por exemplo, foram alvo 
de reclamações por parte dos 
munícipes, quanto à qualidade 
deles e também quantidade. Já 
no segundo ano de Pandemia, 
também um retorno gradual das 
aulas, sem a condição protetiva 
que os professores e alunos 
precisavam. Assistência Social, 
também demonstrou uma inca-
pacidade de atender ao básico, 
no aumento previsível das famí-
lias assistidas.

Dhoje Interior: Em relação 
ao projeto do prefeito que 
solicitava empréstimo 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?

Robson Ricci: Votei contra. 
Votaria a favor se parte desse 

recurso fosse investida em 
construção de creches, postos 
de saúde, tratamento terapêu-
tico e psiquiátrico ocupacional 
aos profissionais da saúde, as 
crianças e os idosos que foram 
os mais afetados pela pande-
mia. Também para aquisição 
de cestas básicas, que seriam 
entregues para as famílias de 
maior vulnerabilidade social. 
Criação de políticas públicas e 
ações imediatas, para retoma-
da da economia e geração de 
emprego, com isso recolocação 
de pais e mães de família que 
estão desempregados por conta 
da pandemia, por fim, dar início 
à obras de sustentabilidade, de 
fontes renováveis, como energia 
solar, também busca de solução 
para possível escassez da água 
potável. Sem contar que mui-
tos que tinham seus trabalhos 
considerados não essências, 
foram penalizados e contraíram 
dividas até o fechamento de 
seus comércios. Ou seja, alguns 
empresários falidos e seus em-
pregados demitidos.

Dhoje Interior: Em relação 
a prorrogação do contrato do 
Transporte Coletivo, aprova-
do pela Câmara, novamente 
defenda sua votação e o por 
quê acredita (ou não) que a 
prorrogação por mais 10 anos 
foi benéfica a população?

Robson Ricci: Eu pedi abs-
tenção da votação, pois é re-
gimental. Pelo fato de estar à 
frente, presidindo uma CPI que 
investiga possíveis descumpri-
mentos dos decretos e códigos 
sanitários, frente à pandemia da 
Covid19, no Transporte Público, 
pois no meu entender, não 
poderia fazer jus ao voto antes 
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de concluir as investigações, 
que poderiam ou não apontar 
irregularidades. Digo que, se 
não estivesse a frente dessa 
investigação, que o voto veio 
em um momento que antecedeu 
as conclusões da CPI, meu voto 
seria contra.

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

Robson Ricci: Ainda estou 
avaliando e estudando essa 
questão.

Dhoje Interior: Se tivesse 
que dar uma nota de 0 a 10 
para o seu trabalho parlamen-
tar neste ano de 2021, qual 
seria a nota? E o por que?

Robson Ricci: Nota 10 
(mas a vida é um constante 
aprendizado e preciso sempre 
melhorar). Por todo meu esfor-
ço e dedicação, assim como 
da minha competente equipe, 
a avaliação é muito positiva. 
Enfrentamos um primeiro ano 
de aprendizado político, frente 
à uma pandemia que mudou o 
mundo. Não nos faltou trabalho, 
suor e dedicação, fazendo valer 
a voz daqueles que acreditaram 
em mim.

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

dores?

Robson Ricci: No geral, 
creio que as pessoas conhecem 
quem trabalha, quem as ouve, 
e busca solucionar e atender 
as suas demandas, tanto em 
uma escala maior ou individual. 
Quem propõe bons projetos, que 
resultam sempre favorecer as 
pessoas, de forma geral. Então, 
prefiro que o povo faça esse 
apontamento.

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

Robson Ricci: Planejar al-
gumas mudanças, buscando 
otimizar atendimento às famílias 
e munícipes, via canais de co-
municação e gabinete.  Propor 
projetos inovadores, sempre 
visando o benefício coletivo e o 
progresso. Inovar, em todos os 
aspectos. E claro, trabalhar in-
cansavelmente, como se fosse o 
último ano de mandato e deixar 
a minha contribuição à popu-
lação e minha querida cidade.

Dhoje Interior: Como ana-
lisa o papel da imprensa da 
cidade na cobertura dos fatos 
do Legislativo?

Robson Ricci: Importantíssi-
mo e participativo. Acredito que 
tudo sendo feito com imparcia-
lidade pode ser usado para a 
construção de um aprimora-
mento no trabalho que cada um 
desempenha.

Dhoje Interior: Qual é a 
melhor virtude e o pior defeito 
de sua personalidade?

Robson Ricci: Sou traba-
lhador e também sensível à real 
necessidade das pessoas. Sobre 
defeito, acho que é a ansiedade. 
As vezes quero resolver as coisas 
na hora, mesmo aquelas que 
demandam um tempo natural 
para se resolverem. Mas hoje 
controlo bem minha ansiedade.

Dhoje Interior: Por fim, 
deixe uma mensagem para 
os rio-pretenses sobre o que 
esperar em 2022 relação 
aos trabalhos na Câmara da 
cidade.

Robson Ricci: Para aqueles 
que me conhecem, sabem da 
minha índole e da minha vonta-
de de fazer algo que de alguma 
forma mude a vida das pessoas, 
continuem acreditando em mim 
e na minha equipe. Procuro 
me reinventar, inovar todos os 
dias, para que também possa 
conquistar a sua confiança, 
com muito trabalho, dedicação 
e principalmente respeito. Com 
fé em Deus seguirei em frente 
em prol de uma cidade melhor 
para todos nós.

Importantíssimo e 
participativo. Acredito 
que tudo sendo feito 
com imparcialidade 
pode ser usado para 
a construção de um 
aprimoramento no 

trabalho que cada um 
desempenha
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as suas demandas, tanto em 

Quem propõe bons projetos, que 

apontamento.

o principal objetivo para o 
mandato em 2022?

gumas mudanças, buscando 
otimizar atendimento às famílias 
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Câmara de Rio Preto adota sessões 
remotas após 47 afastamentos 

O retorno 
das sessões 

ordinárias está 
marcado para o 
dia 25 de janeiro

Com 47 afastamentos de 
servidores concursados e co-
missionados contaminados 
pela Covid-19 a Câmara Muni-
cipal anunciou nesta segunda-
-feira, 17, novas medidas para 
conter a proliferação do vírus 
e novos infectados. Decisão 
dos vereadores que compõem 
a Mesa-Diretora permite a 
opção de os parlamentares 
participarem das sessões de 
forma remota, assim como a 
suspensão temporária da pre-
sença de público nas galerias 
durante as sessões, além da 
suspensão de sessões solenes.

Entre os contaminados 
no Legislativo ou funcionários 
com sintomas gripais estão 
trabalhadores em nove gabi-
netes de vereadores, assim 
como, atingiu nas diretorias 
Geral, Legislativa, Jurídica e 

Administrativa, como também 
na Coordenadoria de Comuni-
cação e da TV Câmara. Foram 
registrados ainda afastamentos 
no Departamento de Pessoal, 
Departamento de Transporte, 
telefonia e terceirizados.

Na última sexta-feira, 14,  a 
Mesa Diretora já havia decidi-
do algumas medidas, como a 
desinfeção de todo o prédio do 
Legislativo e retorno do sistema 
de home-office para parte dos 
departamentos administrati-

vos, com presença mínima de 
50% dos servidores lotados na 
repartição, além do afastamen-
to imediato de casos suspeitos, 
como servidores e funcionários 
com sintomas.

A Mesa Diretora, composta 
pelos vereadores Pedro Rober-
to (Patriota), Karina Caroline 
(Republicanos), Renato Pupo 
(PSDB), Robson Ricci (Re-
publicanos) e Jorge Menezes 
(PSD) reforçou a decisão dos 
integrantes da Frente Parla-
mentar de Combate à Covid-19 
de ouvir o secretário de Saúde, 
Aldenis Borim, sobre as ações 
desenvolvidas pelo município 
para conter o avanço da pan-
demia no município.

O retorno das sessões or-
dinárias está marcado para 
o dia 25 de janeiro, primeira 
terça-feira após o recesso, que 
termina no dia 20 de janeiro, 
próxima quinta-feira.

Raphael FERRARI

Detran exige comprovante de 
vacinação para exames práticos

O Departamento Estadu-
al de Trânsito de São Paulo 
(Detran.SP) comunicou na 
ultima sexta-feira,14, que será 
obrigatório a apresentação do 
comprovante de vacinação 
contra Covid-19 para exames 
práticos a partir do dia 20 de 
janeiro.

Todos os examinadores de 
trânsito e candidatos à habili-
tação nos exames práticos de 
direção veicular deverão apre-
sentar o comprovante no forma-
to físico ou digital ao presidente 
da banca no início dos testes, 
no momento da assinatura do 
candidato a ata de presença.

Para apresentar a cartei-
rinha de vacinação digital os 
candidatos ou examinadores 
podem devem efetuar o down-
load do aplicativo Conecte SUS 

em seu smartphone ou acessar 
o site: conectesus.saude.gov.
br. O login no aplicativo é atra-
vés do acesso único do governo 
federal (GOV.BR).

Os protocolos de segurança 

contra Covid-19 também serão 
mantidos como: obrigatorieda-
de do uso de máscara, higieni-
zação das mãos com álcool em 
gel e o distanciamento social 
de pelo menos um metro.

Da REPORTAGEM
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Homem cospe em vigilante após ser 
repreendido por estar sem máscara
Um vigilante, de 62 anos, 

que trabalha para a Emurb, 
estava no terminal rodoviário 
de Rio Preto, na madrugada 
de sexta-feira, 14, quando 
viu um homem sem máscara 
tossindo e cuspindo perto de 
outras pessoas. Ao pedir para 
que os passageiros que esta-
vam em volta dele se afastas-
sem, o acusado se revoltou e 
agrediu o idoso.

Segundo o boletim de 
ocorrência, o vigia disse que 
só estava seguindo os proto-
colos de combate à pandemia 

da Covid-19 e neste momento 
o suspeito começou a agredi-
-lo com socos, arremessando 
objetos e cuspindo dizendo 
que estava com a doença e 
era para ele pegar.

Após a confusão, che-
garam mais seguranças no 
local e colocaram o agressor 
para fora do terminal e ele 
embarcou em um ônibus para 
o bairro Santo Antônio.

A vítima procurou a Central 
de Flagrantes, na manhã des-
te domingo, 16, para registrar 
o caso com a finalidade de 
preservar os seus direitos.

(Colaborou – Sarah 
BELLINE)
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PM vai atender briga 
em bar e apreende 
armas com clientes

Uma equipe da Polícia Mi-
litar de Rio Preto foi acionada 
para atender uma briga em 
um bar, na avenida Juscelino 
Kubitschek, às 4 horas desta 
segunda-feira, 17, mas ao 
chegar no local acabou apre-
endendo duas armas de fogo 
que estavam em um carro 
estacionado nas imediações. 
Os dois ocupantes do veículo 
foram detidos.

No Plantão, os homens 
disseram que estavam no lo-
cal para buscar a mulher do 
motorista do automóvel. Cada 
um dos suspeitos alegou ser 
dono de uma pistola da marca 
Taurus.

O condutor apresentou do-
cumentação para circular com 
a sua arma, foi ouvido e libera-
do. Já o dono do veículo, que 
estava sendo dirigido pelo ami-

go, não conseguiu comprovar 
ter autorização para transitar 
com a arma e por isso pagou 
fiança de R$ 1,2 mil para não 
ser preso.

Nenhuma das pistolas, uma 
Taurus G2C, calibre 40, com 
18 munições, e outra Taurus 
TH9, com 17 munições, estava 
carregada no momento em que 
foram apreendidas. Caso será 
investigado pelo 5º DP de Rio 
Preto. (Colaborou – Sarah 
BELLINE )

Vinicius LIMA
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PRF envia 700 quilos de roupas e 
alimentos para vítimas de enchentes

Uma carga de roupas e 
alimentos foi enviada para as 
vítimas das enchentes dos 
estados da Bahia e Minas 
Gerais neste domingo (17). 
Os itens foram arrecadados 
pela Polícia Rodoviária Fede-
ral (PRF) junto à sociedade. 
Aproximadamente 700 quilos 
de roupas e alimentos integra-
ram as doações feitas em Rio 
Preto e região.

Devido às fortes chuvas 
que afetaram a vida de mi-
lhares moradores das cidades 
de Minas Gerais e Bahia, a 
PRF está organizando uma 
campanha que vai até 28 de 
fevereiro e tem o intuito de 
arrecadar itens de vestuário 
e roupas de cama, mesa e 
banho para destinar a essas 
pessoas.

A campanha foi lançada 

pelo Pátria Voluntária e tam-
bém conta com a participação 
de outros órgãos parceiros 
como Anatel, Casa Civil da 
Presidência da República, Cruz 
Vermelha Brasileira, Depar-
tamento Nacional de Infraes-
trutura de Transportes (DNIT), 
Ministério do Desenvolvimento 
Regional, da Cidadania, da De-
fesa e da Mulher e dos Direitos 
Humanos.

Um caminhão recolheu as 
doações na sede da Delegacia 
da PRF rio-pretense. O envio 
aos locais será realizado por 
empresas aéreas e transpor-
tadoras que aderiram volunta-
riamente à campanha.

A arrecadação segue até o 
final de fevereiro. Em Rio Preto, 
as doações podem ser entre-
gues na unidade operacional 
da PRF, localizada no km 69 
da BR 153, que funciona 24 
horas.

Da REDAÇÃO 

ESTELIONATO
Professora de 73 anos leva 
golpe e perde R$ 12,2 mil

Uma professora rio-preten-
se, de 73 anos, contou à po-
lícia, na tarde deste domingo, 
16,  que um golpista se pas-
sou por sua filha no WhatsApp, 
causando-lhe um prejuízo de 

R$ 12.295,00.
Segundo a vítima, o cri-

minoso entrou em contato 
na manhã do sábado, 15, 
dizendo que havia trocado de 
celular e era para adicionar o 
número novo.

Em seguida, fingindo ser 
a parente da idosa, pediu di-
nheiro emprestado, enviando 
três boletos para serem pagos.

O caso, registrado como 
estelionato na Central de 
Flagrantes de Rio Preto, será 
investigado pelo 5º DP.

(Colaborou – Sarah 
BELLINE) 
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Grupo emite nota de repúdio à agressão sofrida por mulher na Andaló

Na noite deste sábado (15), 
um vídeo de agressão viralizou 
nas redes sociais, onde mostra 
uma mulher sendo agredida 
dentro do carro, na Avenida 
Alberto Andaló, em Rio Preto, 
em frente a um restaurante.

No vídeo, é possível ver um 
homem agredindo a mulher, 
que tenta descer do carro, uma 
Mercedez preta, enquanto o  
semáforo está fechado. No en-
tanto, o autor não permite que 
a mulher desça e clientes do 
restaurante tentaram ajudar. 
Tudo isso filmado por clientes.

O Grupo ‘Mulheres do Brasil 
Rio Preto’ se manifestou sobre 
o ocorrido. O Grupo possui o 
Comitê de Combate à Violência 
contra a Mulher, liderado pela 

Karina Caldas.
“Fazemos a conscientiza-

ção sobre violência doméstica 
e de gênero, e também influen-
ciamos na formulação de polí-
ticas de combate à violência e 
impulsionamos iniciativas que 
solucionem este problema”, 
explica Karina.

“O Grupo Mulheres do Bra-
sil de Rio Preto vem a público 
repudiar a violência sofrida por 
uma mulher na noite do dia 15 
de janeiro. A violência contra a 
mulher, em todas as suas for-
mas, é inaceitável e preocupa, 
não só o Grupo, como toda a 
sociedade”, diz trecho da nota 
divulgada.

E continua: “Muitos fatores 
contribuem para a reprodução 
da violência contra mulheres, 
uma delas é a ausência de 

políticas públicas que asse-
gurem a transversabilidade de 
gênero e articulem prevenção, 
promoção e punição”.

Na nota ainda consta que 
“diante dos fatos, o Grupo Mu-
lheres não poderia ficar alheio 
à situação. Assim, viemos à 
público repudiar todo e qual-
quer ato de violência contra 
a mulher em nossa cidade. É 
preciso encorajar as mulheres 
a romper situações de violên-
cia, que afetam toda a família e 
também envolver a sociedade 
no comprometimento pelo fim 
da violência às mulheres”.

Polícia

Tanto a mulher, que tem 38 
anos, quanto o homem, que 
tem 36, registraram Boletim 

de Ocorrência (BO) no plantão 
de Rio Preto, já que, na noite 
do acontecido, a Polícia foi 
chamada. Segundo o BO, o 
casal vive junto há 10 anos e 
têm um filho de cinco anos.

A mulher contou no depoi-
mento que não é a primeira 
que vez é agredida, porém, é 
o primeiro BO que faz. No de-
poimento ela conta que o casal 
estava em outro bar na mesma 
avenida, quando, ao saírem de 
lá, o homem desferiu um soco 
em sua boca e passou a agre-
di-la durante todo o percurso 
com o carro, até que, em certo 
momento, a mulher tentou 
fugir abrindo a porta para pular 
e foi segurada pelos cabelos.

Ainda segundo o BO e o 
depoimento da mulher, foi 
nesta hora que clientes e fun-

Andressa ZAFALON 

cionários do restaurante foram 
até o carro e tentaram tirar a 
mulher do carro. Fato esse que 
logrou êxito. A mulher alega que 
a bolsa e pertences pessoais 
ficaram dentro do carro.

No entanto, o homem tam-
bém elaborou um BO contra a 
mulher, alegando que os dois 
saíram do bar e ele resolveu 
correr um pouco mais que o 
carro e, por isso, a mulher 
passou a gritar e agredi-lo. 
De acordo com o homem, a 
mulher queria pular do carro 

em movimento e, por isso, ele 
a segurou.

O homem conclui que, em 
frente ao restaurante, ele foi 
agredido com socos no rosto 
por pessoas desconhecidas, 
pelo simples fato de estar 
segurando a mulher para não 
pular com o carro em movi-
mento. Sobre as agressões que 
a mulher alegou ter sofrido, o 
homem nega.

O caso foi encaminhado à 
Delegacia da Mulher de Rio 
Preto, que vai investigar.

Sebastião de Souza Firgueira, natural 
de Onda Verde-SP faleceu aos 67 anos 
de idade. Era casado com Sra. Mariza 
Madalena Alves Firgueira, deixa seus 
fi lhos Fernanda Cristina, Daniela Roberta 
e Thiago Henrique. Foi sepultado no dia 
15/01/2022 às 00:00, saindo seu féretro 
do velório Capelas Prever Rio Preto para 
o Cemitério São João Batista.

Maria da Silva Mauro, natural de 
Monte Santo de Mina-MG faleceu aos 98 
anos de idade. Era viúva de Sr. Armando 
Di Mauro, deixa seus fi lhos Miriam Regina, 
Berenice Silvia, Maria Rosa, Vera Lucia 
(falecida), Claudenice ( falecida) e Renata 
Maria. Foi sepultada no dia 15/01/2022 às 
11h, saindo seu féretro do velório Capelas 
Prever para o Cemitério São João Batista.

Fernando Angelo Girardi, natural de 
São José do Rio Preto-SP faleceu aos 46 
anos de idade. Era divorciado e deixa seus 
fi lhos Fernando Angelo Girardi Junior, Gian 
Luca, Maria Fernanda, Nathalia, Felipe 
Gabriel e Vitoria. Foi sepultado no dia 
15/01/2022 às 16h30, saindo seu féretro 
do velório Capelas Prever Rio Preto para 
o Cemitério São João Batista.

  FALECIMENTOS

Adalgisa dos Santos Tacito, natural 
de São José do Rio Preto-SP faleceu aos 
91 anos de idade. Era separada e deixa 
seus fi lhos Marisa Katia, Eduardo William. 
Foi sepultada no dia 16/01/2022 às 16h, 
saindo seu féretro do velório Capelas 
Prever Rio Preto para o Cemitério da 
Ressurreição.

Rubens Nunes da Silva, natural de 
Muzambinho-MG faleceu aos 64 anos 
de idade. Era casado com Sra. Maria dos 
Santos Nunes da Silva, deixa seus fi lhos 
André Luis, Adriano Aparecido e Rubens 
Nunes da Silva Junior. Foi sepultado no 
dia 16/01/2022 às 11h, saindo seu féretro 
do velório Jardim da Paz para o Cemitério 
Parque Jardim da Paz.

Joaquim Vasconcelos de Castro, 
natural de Guanambi-BA faleceu aos 83 
anos de idade. Era viúvo de Sra. Maria 
Rosa Venancio de Castro, deixa seus 
fi lhos Lindomar Rosa, Juvenal Venâncio, 
Luiz Carlos (falecido). Foi sepultado no dia 
16/01/2022 às 16h, saindo seu féretro do 
velório Capelas Prever Rio Preto para o 
cemitério São João Batista.
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Criança de 9 anos é a primeira 
vacinada contra Covid em Rio Preto

Sophia Lopes Torres, de 9 
anos, foi a primeira criança ser 
vacinada contra a Covid-19 em 
Rio Preto. Acompanhada dos 
pais Odair Lopes e Cristiane Tor-
res a primeira dose foi aplicada 
na manhã desta segunda-feira, 
17, na UBS da Vila Elvira. O 
prefeito em exercício Orlando 
Bolçone (DEM) , o secretário 
de Saúde Adenis Borim e a 
coordenadora da Vigilância 
Epidemiológica, Andreia Negri, 
acompanharam a vacinação.

“Acompanhei a vacinação, 
que será feita durante a se-
mana nas UBS da Vila Elvira e 
do Jardim Santo Antônio para 
37 mil crianças de 0 a 5 anos. 
Vacinar os filhos é um ato de 
amor e solidariedade. Fraternal 
abraço”, disse Bolçone.

A vacinação em crianças 
começou nesta segunda desde 
às 7h30. Conforme anunciado 
pela pasta de Saúde no fim da 
semana passada a prioridade 
na primeira etapa será para 
crianças com comorbidades. O 
primeiro lote de doses de vaci-
na chegou no sábado, 15. São 

1.930 doses mil doses da Pfizer.
Segundo a Prefeitura, para 

vacinação das crianças com 
comorbidades, os pais ou res-
ponsáveis precisam apresentar, 
no posto de saúde, o laudo 
médico que comprove a situa-
ção de saúde da criança. Além 
disto, deve levar certidão de 
nascimento ou documento de 
identidade da criança, número 
do CPF ou Cartão Nacional de 
saúde.

O governo de São Paulo tam-
bém recomenda o pré-cadastro 
no site www.vacinaja.sp.gov.
br para a campanha infantil. O 
preenchimento do formulário 
digital é opcional e não é um 
agendamento, mas agiliza o 
atendimento nos postos, evitan-
do filas e aglomerações.

A gerente de imunização de 
Rio Preto, Michela Dias Barce-
los, destacou que o cronograma 
da cidade segue o recomenda-
do pelo PNI, mas depende da 
disponibilidade de vacinas pelo 
Ministério da Saúde. Ela explica 
que a imunização das crianças 
ajuda a proteger toda a popula-
ção contra o novo coronavírus.

“É importante que os res-
ponsáveis saibam que a vacina 
é segura e eficaz, e é fundamen-

Raphael FERRARI    
redacao@dhoje.com.br

tal que as crianças recebam a 
primeira dose o quanto antes 
para conseguirmos romper a 
cadeia de transmissão do vírus, 
principalmente a de novas va-
riantes. Além de proteger e evi-
tar formas graves, a vacinação 
das crianças também protegerá 
os adultos e os idosos, por isso 
é urgente e necessária”.

Unidades Básicas de Saúde 
do Santo Antônio e Vila Elvira, 
das 7h30 à 15h, serão pontos 
exclusivos para vacinação de 
crianças de 5 a 11 anos, sem 
atendimentos respiratórios. 
Asmaiores de 12 anos que 
precisem receber dose de Covid 
devem procurar as outras 25 
Undiades de Saúde para receber 
o imunizante.

Michela ressalta que é im-
portante que os responsáveis 
saibam que a vacina é segura 
e eficaz, e é fundamental que 
as crianças recebam a primeira 
dose o quanto antes para evi-
tarmos novos casos e o risco 
de complicações. “Sobretudo 
nesta etapa que estaremos 
vacinando crianças com fatores 
de risco para gravidade. Além de 
proteger e evitar formas graves, 
a vacinação das crianças per-
mitirá o aumento da cobertura 

Ministro da Saúde 
pede que se reforcem 
cuidados na vacinação

O ministro da Saúde, 
Marcelo Queiroga, alertou 
nesta segunda-feira, 17, 
para a necessidade de 
estados e municípios refor-
çarem a atenção nos pro-
cedimentos para a imuni-
zação da população contra 
a covid-19, especialmente 
crianças e adolescentes.

O alerta foi feito após o 
episódio ocorrido no muni-
cípio paraibano de Lucena, 
na grande João Pessoa, 
onde cerca de 40 crianças 
foram vacinadas equivoca-
damente com imunizantes 
para adultos. Além dis-
so, também foram usadas 
vacinas fora do prazo de 
validade.

“Nós, do Ministério da 
Saúde, temos alertado 
acerca das questões rela-
tivas à segurança. Muitas 
vezes quando damos os 
alertas, muitas vezes [di-
zem que] o ministério é 
contra [a vacinação de 
crianças]. Não é questão 
de ser contra, é questão de 
compromisso com a aplica-
ção adequada de vacinas 
e evitar possíveis efeitos 
adversos”, disse Queiroga 
pouco antes de se deslocar 
para a cidade de Monteiro 
(PB), onde participa de um 
ato de testagem para diag-
nóstico da covid-19.

A história veio a público 
nos últimos dias, após uma 
mãe publicar nas redes 
sociais um vídeo do cartão 
de vacinas dos filhos com 
a informação de que eles 
foram vacinados contra o 
coronavírus no início de 
janeiro. Porém, as doses 
e a vacinação de crianças 
só tiveram início depois 
do episódio. As primeiras 
doses do imunizante só 
chegaram na Paraíba na 
última sexta-feira (14).

A vacina contra covid-19, 
autorizada para crianças, 
apresenta diferenças na 
dosagem, composição e 
concentração do principal 
componente, o RNA men-
sageiro, com a dosagem 
sendo o equivalente a um 
terço da vacina aplicada em 
adolescentes, a partir dos 
12 anos, e adultos.

Orientações

Segundo o ministro da 
Saúde, cabe aos gestores 
locais do Sistema Único 
de Saúde (SUS) o armaze-
namento correto, além do 
acompanhamento da vali-
dade dos frascos e aplica-
ção das doses, seguindo as 
orientações do ministério.

“É por isso que a va-
cinação de crianças de 5 
a 11 anos foi autorizada, 
mas autorizada dentro de 
recomendações da Agência 
de Vigilância Sanitária, a 
Anvisa, em relação a sua 
aplicação. O frasco da vaci-
na é diferente, justamente 
para evitar uma aplicação 
indevida, as salas de vaci-
nação são salas que devem 
ser exclusivas, os aplica-
dores da vacina têm que 
ser exclusivos, as crianças 
têm que ficar em observa-
ção depois de vacinadas”, 
afirmou.

“Temos que ter uma 
atenção especial para que 
se cumpra as normas, seja 
em relação à aplicação, 
seja em relação a fárma-
co-vigilância”, acrescentou 
o ministro.

Após o episódio, a pre-
feitura de Lucena disse 
lamentar o ocorrido e in-
formou que afastou uma 
profissional de saúde do 
município que aplicou o 
imunizante para adultos em 
crianças. Ainda conforme a 
prefeitura, as crianças es-
tão sob acompanhamento 
do município e não apre-
sentaram reações adversas 
graves.

“Esclarecemos que a 
decisão foi tomada indivi-
dualmente pela pessoa que 
fez a aplicação, sendo uma 
falha pontual e que não 
partiu de determinação da 
administração municipal, 
de forma que assim que 
tomamos conhecimento, 
afastamos a responsável”, 
disse a prefeitura em nota 
divulgada no sábado (15). 
“Até o momento, felizmen-
te, as crianças que rece-
bem as vacinas não apre-
sentam quadro adverso na 
saúde”, diz outro trecho 
da nota.

Da REDAÇÃO

APÓS ERRO NA PARAÍBA
DEMANDA EM ALTA

Secretaria cria novas regras para 
testagem de Covid em Rio Preto

A Secretaria de Saúde 
determinou novas regras de 
atendimento após explodir a 
procura por testes de Covid na 
rede. Desde esta segunda-feira 
(17) os assintomáticos não 
serão testados e a coleta para 
exame só será feita perante a 
presença de sinais respirató-
rios, evidenciando ao exame 

físico (febre aferida no local 
do atendimento, coriza, tos-
se, vermelhidão na garganta, 
alteração respiratória e outros 
sinais).

As pessoas que tiveram 
contato com suspeitas ou con-
firmados da doença e estiver 
sem sintomas também não 
serão testadas.

“As medidas adotadas são 
necessárias para otimizar o 

atendimento, reduzir o tempo 
de espera e, principalmente, 
aplicar o teste somente em 
pacientes que apresentam os 
sintomas da covid acima cita-
dos. Também visa preservar os 
estoques de testes da Secre-
taria Municipal de Saúde, em 
razão da dificuldade de repo-
sição verificada no mercado, o 
que num futuro próximo poderá 
faltar para os pacientes graves 

que realmente necessitarem”, 
explicou a Secretaria por nota.

E ressaltou que “a Se-
cretaria da Saúde reafirma 
que está adotando todas as 
providências necessárias para 
garantir o atendimento a todos 
os pacientes e solicita que 
aqueles que não apresentem 
os sintomas indicados não 
devem procurar as unidades 
de atendimento”.

Andressa ZAFALON

ALÉM DA COVID

Saúde informa que consultas e 
cirurgias eletivas continuam normais

A Secretaria da Saúde infor-
mou ao DHoje que as consultas 
e cirurgias eletivas, ou seja, não 
prioritárias, continuam na sua 
normalidade. “Estão mantidas, 
por enquanto, as consultas 
agendadas nas unidades de 
saúde e as cirurgias progra-
madas. Além da Covid existem 
outras doenças que precisam 
ser atendidas e isso está sendo 
feito”, afirmou a asessoria da 
pasta.

A Santa Casa de Rio Preto, 
hospital que atende somen-
te moradores de Rio Preto, 

também informou que “até o 
momento estão trabalhando 
normal, com todas as eletivas 
sendo realizadas normalmen-
te”.

A situação é a mesma no 
Hispital de Base (HB), onde 
pacientes de Rio Preto e Região 
são atendidos. “A Funfarme 
informa que os cuidados pré-ci-
rúrgicos foram mantidos, desde 
o início da pandemia, como no 
caso de testagem para Covid 
de todos os pacientes antes da 
realização de todos os procedi-
mentos. A instituição ressalta 
ainda que nenhuma cirurgia 
foi cancelada e mantém todo 
o agendamento normalmente”.

Andressa ZAFALON

Divulgação

Divulgação

vacinal geral e melhor controle 
da disseminação da doença”, 
concluiu.

LISTA DE 
COMORBIDADES
Insuficiência cardíaca
Cor-pulmonale e hipertensão 

pulmonar
Cardiopatia hipertensiva
Síndromes coronarianas

Valvopatias
Miocardiopatias e pericar-

diopatias
Doenças da aorta, grandes 

vasos e fístulas arteriovenosas
Arritmias cardíacas
Cardiopatias congênitas
Próteses e implantes car-

díacos
Talassemia
Síndrome de Down
Diabetes mellitus
Pneumopatias crônicas gra-

ves
Hipertensão arterial resisten-

te e de artéria estágio 3
Hipertensão estágios 1 e 2 

com lesão e órgão alvo
Doença cerebrovascular
Doença renal crônica
Imunossuprimidos (incluindo 

pacientes oncológicos)
Anemia falciforme
Obesidade mórbida
Cirrose hepática
HIV

REGIÃO

Mirassol registra mais 184 casos 
de Covid nas últimas 72 horas

Mirassol registrou 184 ca-
sos positivos de Covid-19, con-
forme o boletim desta segun-
da-feira (17), do Departamento 
Municipal de Saúde (DMS) e 
da Vigilância Epidemiológica. 
Com isso, Mirassol, contabiliza 
46.527 notificações, 11.285 
casos confirmados (positivos), 
30.559 negativos, 10.893 
recuperados, 100 pessoas em 
recuperação domiciliar e 289 
óbitos.

Atualmente, três pacien-
tes do município seguem na 
enfermaria, um na Unidade 
de Pronto Atendimento (UPA), 
um no Hospital de Base (HB) 
e outro no Hospital de Tanabi. 
Todas as informações são ofi-
ciais e divulgadas para o DMS 
pelo sistema do Governo de SP.

Bairros
O Centro permanece no 

topo da lista dos 15 bair-
ros com o maior número de 
pessoas infectadas pela Co-
vid-19 (casos notificados) e 
que cumprem quarentena em 
casa, com nove. Os números 
auxiliam a Prefeitura de Mi-
rassol a ampliar o trabalho de 
conscientização por meio de 
campanhas sobre os cuidados 
que a população deve ter para 
não contrair o vírus durante a 
pandemia.

Os bairros Cohab II, Santa 
Casa, São Bernardo e São José 
aparecem na sequência, com 
seis pessoas cada; Karina, 
Parque das Flores, Regissol e 
Tarraf/Portal com cinco pessoas 
cada; Mais Parque e Vale do 
Sol com quatro pessoas cada; 

Alvorada, Celina Dalul, Cohab 
I e Golden Park, com três pes-
soas casa;

Também há registro de 
pessoas contaminadas nos se-
guintes bairros: Village Damha 
I, Aeroporto, Beija-Flor, Laguna, 
Moreira, Renascença, San-
ta Cláudia, Santa Cruz, São 
Francisco, Vila Verde, Nossa 
Senhoa Aparecida, Navarrete, 

Parque dos Ipês I, Rural/Re-
canto Alá e Village Damha III.

É importante ressaltar que 
a pandemia não acabou: 
“evite aglomerações, não es-
queça da máscara, mantenha 
o ambiente arejado e higienize 
sempre as mãos. Cuide de 
você e da sua família”, resslta 
o comunicado oficial da Prefei-
tura de Mirassol.

Da REDAÇÃO Divulgação
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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. RAFAEL FERREIRA SANT’ANA e HITHIELY MONI-
QUE RIBEIRO, sendo ELE fi lho de ADEVANIR VENANCIO 
SANT’ANA e de ANGELA IZA FERREIRA SANT’ANA e ELA 
fi lha de RINALDO RAMOS RIBEIRO e de ANDREIA REGINA 
FIGUEIREDO RIBEIRO;
2. DIEGO AUGUSTO MACHADO e THAIS MACHA-
DO DE SÁ, sendo ELE fi lho de BENEDITO APARECIDO 
MACHADO e de MARLI DE LIMA MACHADO e ELA fi lha de 
CÍCERO MARIANO DE SÁ e de MARCIA REGINA MACHA-
DO;
3. VINÍCIUS BORDINHÃO DE CARVALHO e FER-
NANDA MERINO CHIQUETTI, sendo ELE fi lho de HELIO 
ROSARIO DE CARVALHO e de SUZANA ASENÇÃO BOR-
DINHÃO DE CARVALHO e ELA fi lha de VALDIR DONIZETE 
CHIQUETTI e de CRISTIANE MERINO CHIQUETTI;
4. LUIS HENRIQUE DE JESUS e TATIANE TIEMI 
TOMO, sendo ELE fi lho de LUIS CARLOS DE JESUS e de 
IZILDINHA DA PENHA ROMANGNOLI DE JESUS e ELA 
fi lha de WILSON TOYOKI TOMO e de SANDRA REGINA 
RAYMUNDO TOMO;
5. PAULO RUGGIERO CUSTODIO e RAFAELA 
CONCEIÇÃO BERTO DOS SANTOS, sendo ELE fi lho de 
DILSON ROBERTO CUSTODIO e de IMMACOLATA RUG-
GIERO CUSTODIO e ELA fi lha de VALDIR FAIDIGA DOS 
SANTOS e de WALDILENE APARECIDA BERTO DOS SAN-
TOS;
; brasileiros, residentes neste 3º subdistrito. Se alguém sou-
ber de algum impedimento, oponha-o em Cartório (R. São 
Paulo, 2200 – Tel: 3202-9090). 15/01/2022.

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. OSCAR JOAQUIM TEIXEIRA DE ALMEIDA e MA-
RINA FERREIRA GALHARDO, sendo ELE fi lho de OSCAR 
TEIXEIRA DE ALMEIDA e de LUZIA GOMES FIGUEREDO 
DE ALMEIDA e ELA fi lha de EDIMILSON ROBERTO GA-
LHARDO e de SUELI FERREIRA GALHARDO;
2. JOSÉ CARLOS SÁ e JANAINA AZEVEDO, sendo 
ELE fi lho de AGENOR JOSÉ SÁ e de ALZIRA MARIA DE 
JESUS SÁ e ELA fi lha de SIRLEI AZEVEDO;
3. LUCAS FIGUEREDO DE JESUS e BÁRBARA 
BRANDÃO, sendo ELE fi lho de VIRIATO FIGUEIREDO DE 
JESUS e de PAULA MARIA DA SILVA FIGUEIREDO DE 
JESUS e ELA fi lha de EDISON ROBERTO BRANDÃO e de 
ROSANGELA APARECIDA BATISTA BRANDÃO; brasileiros, 
residentes neste 3º subdistrito. Se alguém souber de algum 
impedimento, oponha-o em Cartório (R. São Paulo, 2200 – 
Tel: 3202-9090). 17/01/2022.

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:

LEONARDO HENRIQUE CARR BIANCHI e MARIANA VI-
LELA FRANZIN. Ele, de nacionalidade brasileira, contador, 
divorciado, nascido em São José do Rio Preto, SP, no dia 02 
de janeiro de 1990, fi lho de DONISETE APARECIDO BIAN-
CHI e de LANA CRISTINA APARECIDA DE PAULA BIANCHI. 
Ela, de nacionalidade brasileira, assistente fi scal, solteira, 
nascida em São José do Rio Preto, SP, no dia 12 de feverei-
ro de 1993, fi lha de APARECIDO FRANZIN e de APARECI-
DA DE LOURDES VILELA. 

ELIÉZER DE OLIVEIRA ALMEIDA e BEATRIZ MONTEIRO 
ISRAEL DE SOUZA. Ele, de nacionalidade brasileira, auxiliar 
administrativo, solteiro, nascido em São José do Rio Preto, 
SP, no dia 03 de agosto de 1996, fi lho de JOSÉ CARLOS 
SILVA DE ALMEIDA e de ÊUDICE ROSA DE OLIVEIRA AL-
MEIDA. Ela, de nacionalidade brasileira, professora, solteira, 
nascida em São José do Rio Preto, SP, no dia 17 de abril 
de 1998, fi lha de LUIS MARCELO ISRAEL DE SOUZA e de 
CELIA MONTEIRO. 

EDINALDO SOUSA COSTA e MARIANE LARA ORTOLAN. 
Ele, de nacionalidade brasileira, caixa, solteiro, nascido em 
São Paulo, SP, no dia 16 de abril de 1995, fi lho de EDINAL-
DO GONÇALVES COSTA e de MARIA DA CRUZ LIMA SOU-
SA. Ela, de nacionalidade brasileira, fi sioterapeuta, solteira, 
nascida em São José do Rio Preto, SP, no dia 14 de outubro 
de 1996, fi lha de SIDNEIA EUFRASIA DA SILVA ORTOLAN 
e de MÁRCIO ANDRÉ ORTOLAN. 

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, 17 de janeiro de 2022
David Yamaji Valença, Ofi cial.

Editais de
PROCLAMAS

Sorteio coloca Mirassol contra o Grêmio
A Confederação Brasileira 

de Futebol (CBF) realizou o 
sorteio da primeira fase da 
Copa do Brasil 2022 nesta 
segunda-feira, dia 17. Nessa 
primeira etapa da competição, 
o futebol paulista conta com 
nove participantes – sendo dois 
times da nossa região: Mirassol 
e Grêmio Novorizontino

Outros sete times estão no 
certame: Santos, São Paulo, 
Ponte Preta e Guarani (Campi-
nas), Ferroviária (Araraquara), 
Oeste (Barueri) e Botafogo 
(Ribeirão Preto).

O Mirassol vai enfrentar o 
Grêmio (RS) e o Novorizontino 

encara o Tuna Luso (PA).
O sorteio contou com equi-

pes, divididas entres oito potes, 
de acordo com as posições dos 
clubes no ranking da CBF. Com 
a disputa sendo em jogo único, 
o time melhor ranqueado será 
o visitante, mas conta com a 
vantagem do empate.

Da REDAÇÃO   
redacao@dhoje.com.br

COPINHA

CONFIRA A TABELA:
Mirassol x Grêmio-RS
Azuriz-PR x Botafogo (Ribeirão Preto)
Ferroviária (Araraquara) x Vasco-RJ
Tuna Luso-PA x Grêmio Novorizontino
Maricá-RJ x Guarani (Campinas)
Campinense-PB x São Paulo
Cascavel-PR x Ponte Preta (Campinas)
Salgueiro-PE x Santos
Fluminense-PI x Oeste (Barueri)

Arquivo DHOJE

Confederação Bra-
sileira de Futebol 
(CBF) realizou o 
sorteio da primeira 
fase da Copa do 
Brasil 2022 nesta 
segunda-feira

PANDEMIA ONLINE EM SÃO PAULO
Tenista da A&O fatura 

título no Brasileiro
A semana foi de vitórias para 

os tenistas da Alves & Oliveira 
Tennis. Neste domingo (16), a 
tenista Laura Lisboa Dib Vieira, 
de 15 anos, ficou com o título na 
categoria 16 anos na segunda 
etapa do Campeonato Brasi-
leiro Infanto Juvenil, disputada 
no Sport Club Corinthians, em 
São Paulo. Na final, ela bateu 
Luiza Paradeda, por 2 sets a 0, 
parciais de 6/4 6/3. Também no 
Brasileiro, o jovem Ryan Char 
Pelegrini Rebouças, de 13 anos, 
ficou com o vice de duplas, na 
categoria 14 anos.

Laura falou sobre a boa se-
mana que teve em São Paulo. 

“Foi uma semana de muita 
concentração e foco. Estava 
confiante para esse torneio. A 
semifinal foi um desafio. Jogo 
muito mental decidido nos 
detalhes. A final foi jogo muito 
seguro. Controlei o jogo todo, 
me mantendo sempre na frente 
do placar, consegui impor um 
bom ritmo. Estou muito feliz 
com o resultado e confiante 
com a temporada de 2022”.

Agora, Laura, Ryan e outros 
atletas da A&O, disputam a 
Copa São Paulo, em São Car-
los, a partir desta segunda-feira 
(17). E na outra semana, a par-
tir do dia 24, jogam a Terceira 
Etapa do Circuito Paulista em 
São Bernardo do Campo.

Da REDAÇÃO

'Pode beber depois da vacina?' é a pergunta 
mais feita pelos brasileiros no Google

Há um ano, no dia 17 de ja-
neiro de 2021, o Brasil realizava 
a primeira aplicação da vacina 
contra Covid-19. Durante esse 
período, surgiram diversas dú-
vidas sobre a vacinação. A mais 
frequente foi: “pode beber de-
pois da vacina?”.

É o que aponta um levan-
tamento do Google sobre as 
buscas mais realizadas desde 
o início da campanha de imu-
nização no Brasil.

O interesse na questão foi 
tão grande que a frase foi 36% 
mais pesquisada que a segun-
da dúvida mais popular sobre 
o imunizante: “qual a melhor 
vacina?”.

O Google classificou 100 
frases mais pesquisadas em 
algumas categorias e identificou 
que 44 delas estavam rela-
cionadas a aspectos práticos 
da vacinação, incluindo “onde 

tomar vacina?” ou “quando vou 
ser vacinado?”.

Em seguida, as pessoas 
queriam saber as regras para 
se vacinar, com questões como 
“o que é comorbidade?” e 
“quem teve covid pode tomar 
vacina?”.

A terceira categoria mais 
frequente inclui termos sobre 
o andamento da campanha no 
Brasil (“como está a vacinação 
no brasil”) e sobre as vacinas 
disponíveis (“quais são as va-
cinas do covid”).

O cadastro para receber o 
imunizante reuniu 11 das 100 
perguntas mais pesquisadas 
e continha termos que pouco 
pareciam relacionados com a 
imunização, como “o que é lo-
gradouro” – termo usado para 
pedir o endereço dos cidadãos.

Por fim, a quinta catego-
ria com mais dúvidas estava 
relacionada com as possíveis 
reações à vacina, com 9 per-

Da REDAÇÃO

guntas dentre as 100 mais pes-
quisadas. As pessoas queriam 
saber “o que tomar para reação 
da vacina” e “dor no braço va-
cina pfizer o que fazer”.

Em 2021, as consultas 
por “comorbidade” cresceram 
730% na comparação com 
2020, enquanto as consultas 
por “puérperas” subiram 65%. 
Já as por “logradouro” cresce-
ram 36% e as por “imunossu-
primidos”, 33%.

AS DEZ MAIS:
Pode beber depois da va-

cina?
Qual a melhor vacina?
Onde tomar vacina?
Onde tem vacina?
Quando vou ser vacinado?
O que é logradouro?
Qual a melhor vacina para 

Covid?
O que são imunossuprimi-

dos?
O que é comorbidade?
Qual a vacina da Fiocruz?
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 
 

 
 
A presidente da Cooperativa de Trabalho de Coleta Seletiva, Beneficiamento e 
Transformação de Materiais Recicláveis de São José do Rio Preto – 
Cooperlagos, CNPJ.: 08.348.130/0001-21, no uso de suas atribuições, de 
acordo com o Estatuto Vigente, convoca todos os associados nº 62 (sessenta e 
dois) cooperados para Assembleia Geral Ordinária a realizar-se á no dia 
29/01/2022 – sábado no refeitório barracão localizado a Av. Alfredo 
Antônio de Oliveira, 1841 – Jardim Marajó - São José do Rio Preto/SP, no 
horário das 08h00 em primeira convocação, as 09h00 em segunda convocação 
e as 10h00 em terceira convocação com o número mínimo de 10 (dez) 
associados, de acordo com o estatuto da Entidade, Seção II, artigos 30 e 
seguintes, para deliberar sobre a seguinte pauta do dia. 
 
1 – Mudança Estatutária; 
2 – Mudança do Regimento Interno. 
 
 
 
 

 
São José do Rio Preto, 14 de janeiro 2022. 

 
 
 
 

 
 
 

 
     Helena Maria Carvalho 
             Presidente 
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
 
EXTRATO DE ADITIVO 
PROCESSO Nº 04/2022 
ADITIVO CONTRATUAL Nº 02/2022 
PRIMEIRO ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 01/2021 
Contratada: SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SeMAE. 
Objeto: Prorrogação do prazo de vigência e supressão de valores do Contrato nº 01/2021. 
Vigência: 16 de janeiro de 2022 a 15 de janeiro de 2023. 
Data da assinatura:  13 de janeiro de 2022. 
Valor do aditivo: Valor estimado global R$ 17.700,00 (dezessete mil e setecentos reais) sendo 
R$ 1.475,00 (um mil, quatrocentos e setenta e cinco reais) o seu valor mensal. Recursos 
orçamentários: 3391.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica / Intraorçamentário. 
Base Legal: Artigos 57, inciso II, e 55, inciso III, da Lei nº 8.666/93. São José do Rio Preto, 13 
de janeiro de 2022.Ver. PEDRO ROBERTO GOMES - Presidente da Câmara Municipal 
de São José do Rio Preto 
 
 
 
 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BADY BASSITT 
 
Edital do Pregão Presencial nº 001/2022 – Registro de Preços 
A Prefeitura Municipal de Bady Bassitt faz saber a todos os interessados que se 
encontra aberto o Pregão Presencial nº 001/2022, referente ao registro de preços 
para aquisição de medicamentos. O recebimento e abertura dos envelopes 
ocorrerão no dia 09 de fevereiro de 2022 às 09:00 horas, na Biblioteca Municipal 
de Bady Bassitt. Edital completo e maiores informações poderão ser obtidas 
através do site www.badybassitt.sp.gov.br ou pelo e-mail 
licitacoes@badybassitt.sp.gov.br. Prefeitura Municipal de Bady Bassitt, em 17 de 
janeiro de 2022. Luiz Antonio Tobardini - Prefeito Municipal. 
 
CREDENCIAMENTO 003/2021 - RATIFICAÇÃO 
RATIFICO a inexigibilidade de licitação referente ao Credenciamento Público 
003/2021 para PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM (ENFERMEIRO 
E TÉCNICO DE ENFERMAGEM) JUNTO AO MUNICÍPIO DE BADY BASSITT – 
SP, com os profissionais abaixo relacionados, nos termos do artigo 25, da Lei 
Federal n.º 8.666/93.  

PROFISSIONAIS 
CARLA CRISTINA TEODORO 
PÂMELA RIBEIRO CATARUCI 
ANA PAULA MARQUES 
LILIANA VOLPINI VITERÁ 
DANIELLY MURAMATSU 
MILIANY BITELI RODRIGUES 
ROSEMEIRE MARIA ALVES GARCIA 
CLAUDIA CRISTINA PERPÉTUO PAPPI 
LEIDIANE DE FATIMA RALHO 
MARTA SOARES SIMON 
LUCINEI HELIAS DA COSTA 

Bady Bassitt – SP, 14 de janeiro de 2022. - LUIZ ANTONIO TOBARDINI - Prefeito 
Municipal 
 
CREDENCIAMENTO 004/2021 - RATIFICAÇÃO 
RATIFICO a inexigibilidade de licitação referente ao Credenciamento Público 
004/2021 para CREDENCIAMENTO DE PESSOA(S) JURÍDICA(S) OU 
PESSOA(S) FÍSICA(S) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS 
(FARMÁCIA) JUNTO AO MUNICÍPIO DE BADY BASSITT – SP, com os 
profissionais abaixo relacionados, nos termos do artigo 25, da Lei Federal n.º 
8.666/93.  

PROFISSIONAIS 
JULIANA MEDEIROS REZETTI 
MIRELA FERREIRA BERNARDO 
MARIANA BAALBAKI LEAS 

Bady Bassitt – SP, 14 de janeiro de 2022. - LUIZ ANTONIO TOBARDINI - Prefeito 
Municipal 

 
CREDENCIAMENTO 005/2021 - RATIFICAÇÃO 
RATIFICO a inexigibilidade de licitação referente ao Credenciamento Público 
005/2021 para CREDENCIAMENTO DE PESSOA(S) JURÍDICA(S) OU 
PESSOA(S) FÍSICA(S) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS 
(TÉCNICO DE RAIO X) JUNTO AO MUNICÍPIO DE BADY BASSITT – SP, com os 
profissionais abaixo relacionados, nos termos do artigo 25, da Lei Federal n.º 
8.666/93.  

PROFISSIONAIS 
DANILO HENRIQUE LIBERT 
WALDEMAR GIANPIETRO JUNIOR 
MATHUES HENRIQUE PEREIRA 
LUCAS BEATO RIBEIRO 
EDERTON LUCAS SANCHES VILELA 

Bady Bassitt – SP, 14 de janeiro de 2022. - LUIZ ANTONIO TOBARDINI - Prefeito 
Municipal 

 
CREDENCIAMENTO 006/2021 - RATIFICAÇÃO  
RATIFICO a inexigibilidade de licitação referente ao Credenciamento Público 
006/2021 para CREDENCIAMENTO DE PESSOA(S) JURÍDICA(S) OU 
PESSOA(S) FÍSICA(S) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS 
(ASSISTENTE SOCIAL) JUNTO AO MUNICÍPIO DE BADY BASSITT – SP, com 
os profissionais abaixo relacionados, nos termos do artigo 25, da Lei Federal n.º 
8.666/93.  

PROFISSIONAL 
GISLAINE CRISTINA RODRIGUES PANZA 

Bady Bassitt – SP, 14 de janeiro de 2022. - LUIZ ANTONIO TOBARDINI - Prefeito 
Municipal 
 
 
CREDENCIAMENTO 007/2021 - RATIFICAÇÃO 
RATIFICO a inexigibilidade de licitação referente ao Credenciamento Público 
007/2021 para CREDENCIAMENTO DE PESSOA(S) JURÍDICA(S) OU 
PESSOA(S) FÍSICA(S) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS 
(PSICÓLOGO) JUNTO AO MUNICÍPIO DE BADY BASSITT – SP, com os 
profissionais abaixo relacionados, nos termos do artigo 25, da Lei Federal n.º 
8.666/93.  
 

PROFISSIONAIS 
REGIANE GRASIELE SECATO 
RENY HEINE DOS SANTOS 
LETÍCIA FERNANDA DE OLIVEIRA 

Bady Bassitt – SP, 14 de janeiro de 2022. - LUIZ ANTONIO TOBARDINI - Prefeito 
Municipal 

 
CREDENCIAMENTO 008/2021 - RATIFICAÇÃO  
RATIFICO a inexigibilidade de licitação referente ao Credenciamento Público 
008/2021 para CREDENCIAMENTO DE PESSOA(S) JURÍDICA(S) OU 
PESSOA(S) FÍSICA(S) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS 
(FISIOTERAPEUTA) JUNTO AO MUNICÍPIO DE BADY BASSITT – SP, com os 
profissionais abaixo relacionados, nos termos do artigo 25, da Lei Federal n.º 
8.666/93.  

PROFISSIONAL 
ANA PAULA PRADELA 

Bady Bassitt – SP, 14 de janeiro de 2022. - LUIZ ANTONIO TOBARDINI - Prefeito 
Municipal 
 
TOMADA DE PREÇO Nº. 004/2021- PROCESSO LICITATÓRIO Nº 053/2021 - 
TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
Tendo em vista a decisão da Comissão Julgadora de Licitações, HOMOLOGO, o 
procedimento e ADJUDICO o objeto da presente Licitação referente à 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA PARA O SISTEMAS DE 
ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO, DO SISTEMA 
COMERCIAL E CRESCIMENTO VEGETATIVO, em prol da empresa VIDA 
AMBIENTAL DO BRASIL- SERVIÇOS DE SANEAMENTO E LIMPEZA URBANA 
EIRELI, pelo valor global de R$ 1.610.319,75 (um milhão, seiscentos e dez mil, 
trezentos e dezenove reais e setenta e cinco centavos), nos termos e condições 
da proposta apresentada, lavrando-se se for o caso, competente contrato com as 
cláusulas de estilo. Prefeitura Municipal de Bady Bassitt - SP, 05 de janeiro de 
2022. LUIZ ANTONIO TOBARDINI - PREFEITO MUNICIPAL 
 
TOMADA DE PREÇO Nº. 004/2021- PROCESSO LICITATÓRIO Nº 053/2021 – 
EXTRATO DE CONTRATO 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA PARA O SISTEMAS DE 
ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO, DO SISTEMA 
COMERCIAL E CRESCIMENTO VEGETATIVO. CONTRATADO: VIDA 
AMBIENTAL DO BRASIL- SERVIÇOS DE SANEAMENTO E LIMPEZA URBANA 
EIRELI. VALOR GLOBAL (12 MESES): R$ 1.610.319,75 (um milhão, seiscentos e 
dez mil, trezentos e dezenove reais e setenta e cinco centavos). ASSINATURA: 05 
de janeiro de 2022. LUIZ ANTONIO TOBARDINI - PREFEITO MUNICIPAL 
 
 
 

GOVERNO DE MONTE APRAZÍVEL-SP
AVISO DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA PÚBLICA: 01/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 01/2022
OBJETO: Contratação de empresa especializada para constru-
ção de Unidade de Saúde no distrito de Engenheiro Balduíno.
Data da realização da Sessão Pública: 22/02/2022
Horário: 09h30min.
Local da Abertura dos envelopes: Prefeitura de Monte Aprazível 
- Setor Municipal de Licitação, localizado na Praça São João, 
117, Centro.
O edital na integra deverá ser acessado através do site www.
monteaprazivel.sp.gov.br
Fundamentação legal: Lei Federal: 8.666/93.
Monte Aprazível, 17 de janeiro de 2021.
Marcio Luiz Miguel – Prefeito Municipal
Diego Santos Rossini – Presidente da COMUL.

EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 100/2021
OBJETO: Aquisição de material didático de Sistema Estrutura-
do de ensino para alunos e professores da Educação Infantil 
e Ensino Fundamental que atenda a Base Nacional Comum 
Curricular (BNCC).
Face ao constante dos autos da TOMADA DE PREÇOS Nº 
04/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 100/2021, AD-
JUDICO para a empresa  GRAFICA EDITORA GUTEPLAN 
LTDA, inscrita no CNPJ nº 43.719.855/0001-80, localizada na 
Alameda Itajuba, 2586, Joapiranga II, Valinhos – SP, CEP: 
13.278-530, que venceu a licitação pelo menor valor global de 
R$ 745.705,00 (setecentos e quarenta e cinco mil setecentos e 
cinco reais) e HOMOLOGO o procedimento licitatório.
Monte Aprazível, 17 de janeiro de 2022.
Marcio Luiz Miguel – Prefeito Municipal
Diego Santos Rossini – Presidente da COMUL
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São José do Rio Preto, terça-feira

Roberto
 Toledo

VÍRUS NA PASSARELA. 
O cancelamento do carnaval 
de rua e nos clubes aqui e 
em cidades da região vai 
fazer com que a indústria 
de bebidas tenha de rebolar 
para desovar todo o estoque 
preparado para a folia. Ficar 
“avariado” é uma das inten-
ções da “variante”. 

PERDAS E DANOS. Re-
clamar faz parte do processo 
pandêmico. Pra consolo dos 
prejudicados com a “cepa”, o 
Museu do Louvre em Paris, 
o maior do mundo, perdeu 
70% de seus visitantes. 

QUEM AVISA AMIGO É. 
O cancelamento do carnaval 
de rua é necessário, mas 
não basta. Será preciso 
redobrar a fiscalização de 
festejos privados. E aqui 
em Rio Preto a moçada já 
está acostumada a fugir dos 
FÓRCEPS.          

DR. CARLOS ROBERTO 
Antônio, dermatologista, 
ao lado de Carol Martin, do 
fi lho e familiares, começou 
a segunda-feira, com idade 
nova. Parabéns!

VEM AÍ, o lançamento 
inédito que vai mexer com a 
experiência urbana no mer-
cado de Rio Preto e região, 
o PLATZ by Tarraf.

ARTÍSTA PLÁSTICA, Ma-
ria Helena Curti, foi muito 
cumprimentada pelos ami-
gos e familiares, no último 
sábado, quqndo assumiu 
idade nova.

A EMPRESÁRIA Fabiana 
Brandão Perez acabou de 
inaugurar um espaço de te-
rapia Holística, em Rio Preto. 
O ambiente foi preparado 
para energizar e reorganizar 
as energias e os chacras dos 
pacientes.  

Detalhes
não tão pequenos...

Tel. (17) 3233-4888

DiáriodoBob
O DIA de portas fechadas. O ano começa com uma péssima notícia. O supermercado 

central, na Rua Coronel Spinola, quase esquina da Silva Jardim está com os dias contados. A 
franquia de mercados medianos resolveu concentrar todos os seus esforços na loja da região 
norte, na Avenida Domingos Falavina, e desocupa no final desta semana o prédio que um 
dia foi a casa do supermercado LUZITANA. Dupla conexão. Uma passarela organizada para 
os modelos da Agência André Pereira será montada hoje para desfilar talentos sob o olhar 
do agente artístico carioca Luiz Lobo. Serão seis dias de atividades práticas e gravações 
de cenas de ficção, que os alunos inscritos poderão compartilhar para testes em cinemas e 
streamings. Que fique bem claro! A baixa letalidade da ÔMICRON aliada ao sucesso da va-
cinação transformaram o número de pessoas gripadas em notícia bombástica. Leonardo vem 
aí. Já estão abertas as vendas de convites para a Costelada do Ed, marcada para o dia 12 de 
março, no Clube de Campo do Monte Líbano. As mesas para os setores Gold (mais próximo 
ao palco) e pista Vip já estão à venda. Briga pela audiência. Sem o Domingão do Faustão 
na Globo há seis meses, a televisão brasileira colocou frente a frente ontem a noite, o BBB 
22, traduzindo em miúdos “Big Brother Brasil com seu novo apresentador Tadeu Schmidt. 
Pra quem gosta de televisão, agora é a hora de saber quem é o bom, ou o melhor - quem 
vai ter mais audiência, a Band ou a Globo? Palavras do mestre Eudes. A partir do primeiro 
dia de janeiro do corrente ano, a Organização Mundial da Saúde editou a nova Classificação 
Internacional de Doenças (International Classification of Diseases), em sua 11ª revisão, que 
traz 55 mil códigos únicos para classificação das doenças e causas de mortes. Contrariando 
o esboço divulgado anteriormente, optou por não classificar a velhice como doença, acatando 
a discordância dos países membros. Desta forma, pela nova padronização universal das do-
enças, a velhice passará a figurar como possível fator associado à causa de uma morte e não 
mais como a causa principal registrada no diagnóstico médico. Ponto e basta! (Esta coluna 
é publicada com exclusividade para o jornal DHOJE às terças, quintas e sábados)

henriforne@gmail.com

C/ Luizinho BUENO 

GolpedeMestre  
Tem gente que sai da sua vida querendo fazer falta e acaba fazendo um favor. Sorria, beba 
muita água e seja feliz!

Fique sabendo...
O Senac São José do Rio Preto 
está com inscrições abertas 
para os cursos técnicos que 
serão ofertados ao longo de 
2022. As opções são diversas 
em á reas  como be leza , 
saúde, gastronomia, gestão 
e tecnologia. Além disso, a 
unidade conta com o Programa 
Senac de Gratuidade, que 
oferece bolsas de estudos para 
alunos que se encaixam nos 
critérios de seleção. Ao todo, 
são 214 bolsas distribuídas 
entre os cursos, cujas aulas 
estão previstas para iniciar 
ainda neste primeiro semestre.

Coração da 
Redentora
A empresária Thalia Souza, 
inaugurou na quinta-fei ra 
passada,  no  coração da 
Redentora, a famosa franquia 
The BBurgers, que tem o 
humorista e influencer digital, 
Carlinhos Maia, como sócio. O 
espaço tem até local reservado 
para “Pet Frendly”, além de 
espaço Kids.  

Agora é papai
Luca Gil, requisitado modelo, 
ex-Mister São Paulo, que residiu 
anos em Rio Preto, desde 
ontem, é papai de primeira 
viagem. Nasceu no Pro Matre 
Paulista (São Paulo), sua filha 
primogênita, que recebeu o 
nome de Bella.  Parabéns papai 
babão. 

Vale à pena 
conhecer
A empresária Elisangela Rocha 
está recebendo sua clientela no 
seu novo espaço Bodega Km 
06 – Empório & Hortifruti, onde 
você encontra uma variedade 
de produtos, doces, massas 
artesanais, pão de queijo, 
temperos naturais, vinhos, 
queijos, frutas, legumes, etc... 
No mesmo local, um bonito 
Espaço Café com muitas delícias! 
Lanches de pernil, costela e 
frango com catupiry. Além de 
peças de mesa posta, para 
decoração, taças, pratos, jogos 
americanos, porcelanas, entre 
outras acessórios.  Bodega Km 
06, na vicinal para Eng. Schmitt. 
Horários de funcionamento: 
de segunda a sexta-feira, das 
08h às 19h, sábado, das 08h 
às 18h, e domingo, das 08h 
às 13 horas. Um lugar super 
aconchegante.

Final feliz!
Flamengo chegou a um acordo 
com o empresário de meia 
atacante Arrascaeta e o atleta 
renovará com o “Fla” até 12 
de 2026. Para o anúncio oficial 
acontecer, falta colocar tudo 
que foi acordado no contrato e 
todas as partes assinarem.

Colorir os corredores
A artista plástica Danila Pinheiro 
trouxe a exposição “Come 
Back To Life”, para colorir 
os corredores do Riopreto 
Shopping. O público pode 
conferir obras traduzindo em 
arte os momentos do cotidiano 
que deixaram de ser vivenciados 
por causa da pandemia e do 
isolamento social, mas que 
ficaram guardados na memória. 
Dona de um traço original, lúdico 
e colorido, a artista plástica 
apresenta em sua série autoral, 
temas emocionantes, como 
um tranquilo passeio com o 
cachorro no final da tarde na 
rua e uma criança brincando na 
areia da praia. Ao todo são 14 
telas, que podem ser conferidas 
pelo público até 30 de janeiro na 
Praça 4 de Eventos. 

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)

O bonito casal de arquitetos Braulinho Arroyo 
Vitagliano Ferraz e Laura Silveira Ferraz em pose 

especial para nossa coluna social nesta terça-feira


