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Dirigentes de 
América e Rio Preto 

se reaproximam 
e estudam 

jogo amistoso
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Baptista fala 
sobre Copinha 

e confirma 
reforços do 

time principal
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Nesta quarta-feira, 19 de 
janeiro, Rio Preto completa um 
ano do início da campanha de 
vacinação contra a Covid-19, 
com adesão de 89,54% da 
população para primeira dose 
- uma das maiores do Estado 
de São Paulo. Em núme-
ros absolutos, o município 
aplicou 959.845 doses.Por 
outro lado, este início de ano 
a cidade enfrenta filas para 
testagem da população. Des-
de a última sexta-feira,14, o 
Centro de Atendimento Res-
piratório instalado no Com-
plexo da Swift foi aberto para  
possibilitar a ampliação no 
atendimento aos pacientes 
com sintomas gripais ou com 
Covid-19. No entanto, a alta 
demanda tem feito com que 
as pessoas aguardem bastan-
te tempo na fila.
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Garoto de 9 anos 
é primeira criança 

vacinada 
em Mirassol

Mirassol iniciou nesta ter-
ça-feira (18) a vacinação de 
crianças de a 5 a 11 anos com 
comorbidades e deficiência con-
tra Covid-19. O garoto Lucas de 
Brito Cruz, 9 anos, foi a primeira 
criança mirassolense a receber 
a dose no município. A mãe 
Eliana Cristina de Brito Cruz se 
emocionou.               Pág.A5

GCM atende 
20% mais casos 

de violência 
doméstica 
em 2021
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Idosa perde 
R$ 4,8 mil 

em golpe com 
falso vendedor 

ambulante
Pág. A4

Olímpia inicia hoje 
vacinação de 5 
a 11 anos com 
comorbidades
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População está 
mais ‘atenta 
às questões 
políticas’, diz 

Karina Caroline
Pág. A3

Bolçone intensifica 
reuniões para incentivar 

e pedir apoio à vacinação
Pág. A3

Filas e de-
mora de 
até três 

horas para 
ser aten-

dido no 
Centro Res-
piratório de 

Rio Preto, 
aberto na 

Swift
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Desafiar um mercado não 
é simples, mas é o que 
impulsiona a inovação

Já faz algun s  anos que ino-
vação e transformação d igital 
se tornaram palavras tão comun 
s que até mesmo parecem algo 
banal ou que já perdeu a es-
sência inicial.  Quando paro para 
pensar no real significado disso, 
sempre me questiono se o que 
está sendo  proposto por uma 
marca está desafiando o merca-
do em que está inserido  ou se é 
somente mais uma empresa se 
propondo a fazer algo “igual, mas 
diferente”.

Isso porque, para mim, ino-
vação  nada mais é do que ter a 
coragem de dizer ao mercado: 
“as empresas estão fazendo errado  e é preciso rever o propósito 
e a estratégia” . Parece um pouco radical, mas a verdade é que  
o processo passa muitas vezes por “brigar” com o que vem há 
anos funcionando (mesmo que da maneira errada), para propor 
fazer de outra forma. E como qualquer mudança social ou com-
portamental, pode ser dolorosa e, portanto, é um desafio que 
não é nada simples e exige coragem.

Mas por que mexer em algo que está dando certo? Porque 
durante muitos anos, não nos propusemos a pensar no que re-
almente precisamos, desejamos ou necessitamos. Não  é muito 
distante pensarmos que as empresas só querem vender o seu 
serviço e produto,  lucrar e ver a conta no final do mês. Inclusive, 
isso ainda acontece muito. E por isso as vontades e necessidades 
do consumidor de um produto ou serviço muitas vezes passam 
longe das discussões de quem os vende.

Nos últimos anos, passamos a ouvir mais sobre o conceito 
de Human Centered Design, ou seja, o design focado no ser 
humano, nas suas problemáticas, desejos, necessidades e, a 
partir daí,  de que forma os produtos ou serviços terão seu valor 
mais amplamente reconhecidos. E isso propiciou muita inovação 
em  diversos setores tradicionais e conservadores que só queriam 
vender a qualquer custo.

Para exemplificar o que quero dizer, trago minha experiência 
no setor ótico nos últimos anos. Este é  um mercado que sempre 
funcionou - ou pode ser apenas o que pensávamos também. 
Você já parou para pensar se realmente funciona? As pessoas 
compram o óculos  unicamente pelo fato de precisarem, mas será 
que elas realmente percebem valor no serviço ou produto que está 
sendo entregue por uma marca ou só estão escolhendo qualquer 
produto para ter seu problema de não enxergar sendo resolvido?

Muitas pessoas e marcas nunca pararam para pensar nis-
so, mas o que vendemos no setor ótico é muito mais do que 
fazer pessoas enxergarem. Estamos falando de autoestima, de 
bem-estar, de nos sentirmos bem e sem nenhuma vergonha. 
Às vezes, as pessoas acham que inovar tem que ter necessa-
riamente tecnologia envolvida, mas a verdade é que não está 
ligada somente a isso.

Quando criamos a Zerezes, nos propusemos a olhar o pro-
fundo dos nossos clientes e dos utilizadores de óculos no Brasil.   
Entendemos suas dores, o que estava intrínseco  e que muitas 
vezes nem mesmo elas mesmo percebiam. E descobrimos que 
isso sim é inovar, e que envolve responder perguntas que nunca 
nos propusemos a fazer sobre os clientes e sobre os seus desejos, 
e dizer ao mercado: não é porque sempre foi assim que deverá 
continuar dessa forma.

Por mais glamuroso que possa parecer, inovar vai - muitas 
vezes - doer, mas quando as pessoas começarem a dizer que 
você transformou algo na vida delas, aí sim você perceberá que 
inovou e desafiou um mercado. E isso não tem preço!

Rodrigo Latini é Sócio e CEO da Zerezes, marca carioca 
de óculos criada em 2012. 
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Balcão de Empregos 
oferece 566 vagas 

O Balcão de Empregos de 
São José do Rio Preto fechou 
esta terça-feira (18) ofere-
cendo 566 oportunidades de 
trabalho. As principais delas 
são: vendedor (64), operador 
de caixa (26), consultor de 
vendas (11) professor (11), 
corretor de seguros (10), te-
lemarketing (10), açougueiro 
(9), entre outras.

Há também oportunidades 
de estágio. As vagas são para: 
engenharia civil (5), pedagogia 
(3), letras (3), planejamento 
e controle de produção (2), 
laboratório (1), engenharia 
(1), biologia (1), física (1), 

geografia (1), história (1), 
matemática (1), química (1), 
departamento fiscal/contábil 
(1), administração (1), T.I. 
(1), loja virtual (1) e recursos 
humanos (1).

Interessados podem con-
sultar o site www.riopreto.
sp.gov.br/balcaoempregos, 
disponível gratuitamente para 
acessado via computadores, 
tabletes e smartphones co-
nectados à internet.

Quem preferir pode pro-
curar atendimento presencial 
no Balcão de Empregos no 
Poupatempo ou na Prefeitura 
Regional Norte. Mais infor-
mações pelo telefone: 3211 
4950.

Vinicius LIMA

Temporal provoca 
alagamentos em vários 

pontos de Rio Preto
No final da tarde desta 

terça-feira (18), Rio Preto foi 
surpreendido com um temporal 
que gerou alagamentos em 
vários pontos da cidade.

O DHoje recebeu vários 
vídeos que demonstraram 
estes alagamentos em locais 
diferentes. Veja no portal.

Segundo o Corpo de Bom-
beiros, seis carros rodaram por 
tentar atravessar a Avenida 
Murchid Homsi, na altura do 
Austa. Bombeiros deram apoio 
e não houve vítimas.

O Coronel Carlos Lamin, da 
Defesa Civil de Rio Preto, disse 
que “com tanto volume de 
água, o sistema de microdre-
nagem não dá conta e a água 
vai de maneira superficial em 
forma de enxurrada”.

A Defesa Civil também 
emitiu um relatório que de-
monstrou que os bairros Jardim 

Andressa ZAFALON   
redacao@dhoje.com.br

CHUVA

Divulgação
Maria Cândida, em 10 minutos, 
mais especificamente às 19h, 
choveu 0,6 milímetros; já no 
bairro São Francisco, no mesmo 
período, choveu 1,2 milímetros 
e no bairro Jardim Nazareth, 2,6 
milímetros.

Em uma  hora, ou seja, das 
18h às 19h, respectivamente 
nos bairros citados foram 79,6 
milímetros (Jardim Maria Cândi-
da); 21,8 milímetros (São Fran-
cisco) e 15,6 (Jardim Nazareth).

“Como sempre ocorre nes-
sas  ocasiões de chuvas fortes, 
as equipes da prefeitura estão 
mobilizadas para responder 
com agilidade a qualquer 
intercorrência. Importante 
ressaltar que foi um volume 
intenso de chuva  concentrado 
num curto espaço de tempo, 
o que dificultou a drenagem 
e escoamento de água. Equi-
pes da prefeitura já estão nas 
ruas para efetuar as ações  
necessárias”, disse Orlando 
Bolçone, prefeito interino.

JANEIRO

Zoo Férias tem início com primeira turma 
A 3ª edição do Projeto Zoo 

Férias, realizada no Zoológico 
Municipal, órgão da Secretaria 
de Meio Ambiente e Urbanis-
mo, teve início nesta terça-fei-
ra, 18, com vagas esgotadas.

A ação já foi realizada em 
2019 e 2020 e não ocorreu 
em 2021 por conta da pande-
mia de covid-19, retornando 
agora com duas turmas de 
30 crianças cada, lotadas. O 
sucesso das duas primeiras 
edições do Zoo Férias já está 
se repetindo. De acordo com 
o biólogo e coordenador do 
Zoológico Samuel Villanova, 
as crianças chegaram com 
bastante animação e disposi-
ção e deram exemplo.

“Seguiram todos os pro-
tocolos exigidos de cuida-
dos com a covid-19: uso de 

máscara, distanciamento e 
higienização das mãos com ál-
cool em gel, sem problemas”, 
explicou Villanova.

Serão atendidas ao todo 
60 crianças de 8 a 12 anos, 
divididas em duas turmas, 
sendo 30 por semana, até 

o final do mês. As atividades 
começaram com recebimento 
dos kits que contêm camiseta, 
crachá, lápis, caderno e mo-
chila; jogos educativos sobre 
animais e uma visita monito-
rada em todo Zoológico, além 
de lanche para finalizar.

Da REDAÇÃO Além das atividades como 
as dessa terça, ao longo dos 
dias as crianças farão acom-
panhamento do trabalho dos 
profissionais (tratadores, bi-
ólogos e veterinários); par-
ticiparão da elaboração de 
enriquecimentos ambientais 
para os animais; e recebe-
rão palestras de educação 
ambiental, desenvolvidas ao 
longo da semana, de terça a 
sexta-feira.

O evento conta com a par-
ceria do Serviço Municipal Au-
tônomo de Água e Esgoto de 
Rio Preto (Semae), Secretaria 
de Educação e Secretaria de 
Agricultura e Abastecimento. 
O evento ocorre em duas 
rodadas, nos dias 18 a 21 e 
de 25 a 28 de janeiro, das 8 
às 12h no Zoológico de Rio 
Preto.

JUSTIÇA

TJ anula multa a motorista que 
se recusou a fazer bafômetro

A 11ª Câmara de Direito 
Público do Tribunal de Justiça 
de São Paulo reformou decisão 
de primeiro grau e anulou uma 
multa aplicada pelo Detran a 
um motorista que se recusou 
a passar pelo teste do bafô-
metro.

Ao impetrar mandado de 
segurança, o motorista disse 
que foi autuado apenas por 
se recusar a passar pelo bafô-
metro, e que, sem indicação 
da autoridade policial de que 
apresentava sinais de alteração 
de sua capacidade psicomo-
tora, não poderia ser mantida 
a penalidade aplicada com 
fundamento no artigo 165-A do 
Código de Trânsito Brasileiro. A 
ocorrência ocorreu na rodovia 
SP - 055, sentido oeste na 
cidade de Caraguatatuba, em 

São Paulo, quando foi aborda-
do por autoridade de trânsito, 
e, por não se submeter ao 
teste do bafômetro, foi lavrado 
o Auto de Infração de Trânsito.

A multa havia sido validada 
em primeira instância, mas o 
TJ-SP, por maioria de votos, em 
julgamento estendido, acolheu 
o recurso do motorista. O rela-
tor do acórdão, desembargador 
Ricardo Dip, vislumbrou no 
caso a existência de conflito 
entre o § 3º do artigo 277 do 
CTB, e o artigo 186 do CPP.

“Por força do sistema pe-
nal, que é unitário, não se 
pode compungir um condutor 
de veículo a submeter-se a 
procedimento de aferição de 
eventual e atualizada influência 
de álcool em seu organismo, 
porquanto isto importaria em 
admitir a compulsão de produ-
zir prova (fortuitamente) contra 

o próprio compelido”, afirmou.
Para o relator, o critério in 

dubio pro reo não somente 
consagra a exigência de certe-
za para condenar, mas também 
corresponde à ideia de que a 
acusação têm o ônus de provar 
a culpa: “Ou seja, a certeza 
suficiente para a condenação, 
o que se tem entendido como 
probabilidade confirmatória da 
culpa quanto a um fato singular 
e concreto imputado ao réu, é 
a que guarda correspondência 
com a prova da imputação, 
prova que onera quem acusa”.

É neste quadro, em que 
atua o consequente do status 
da dúvida, que se deve consi-
derar o papel do silêncio dos 
arguidos, afirmou Dip. “Poderia 
até mesmo dizer-se, com uma 
reserva de provisoriedade, o 
papel do silêncio dos inocentes 
ou talvez melhor, dos não ainda 

convencidamente culpados. 
Porque é um dado universal 
a presunção de inocência ou 
mais adequadamente o status 
de não culpabilidade”, com-
pletou.

Dessa maneira, prosse-
guiu o desembargador, o non 
liquet probatório não pode ser 
superado por meio de uma 
compulsão de prova produzida 
pelo próprio imputado, “nem 
de seu silêncio, é dizer, da 
recusa lícita de produzir esta 
prova, extrair-se a confirmação 
presumida da culpa”.

A conclusão de Dip foi no 
sentido de que, se o arguido, 
pelo próprio sistema penal, 
não é obrigado a produzir pro-
va contra si próprio, conforme 
o artigo 186 do CPP, não é 
possível harmonizar tal enten-
dimento com o § 3º do artigo 
277 do CTB.

Raphael FERRARI 
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Orlando Bolçone com o 
pastor Carlos Roberto da 
Silva e o Chefe de Gabi-
nete Zeca Moreira

PREFEITO EM EXERCÍCIO EDUCAÇÃO

Guilherme BATISTA

Karina Caroline diz que população 
está ‘atenta às questões políticas’

Em seu terceiro mandato 
como vereadora de Rio Preto 
Karina Caroline tem no social 
a sua maior bandeira. Ligada a 
Igreja Universal e bacharel em 
Serviço Social e especialista 
em Gestão Social: Políticas 
Públicas, Redes e Defesa de 
direitos, a parlamentar come-
çou cedo a tomar gosto pela 
política.

Foi a segunda mais vota-
da na eleição municipal de 
2020 com 4.655 votos. Tem 
no enfrentamento à violência 
contra a mulher e no combate 
à exploração sexual da criança 
e adolescente em Rio Preto 
suas maiores referências no 
engajamento político desde 
que assumiu cargo público.

Eleita por três biênios para 
compor a Mesa-Diretora da 
Câmara, atualmente é a vice-
-presidente do Legislativo. Em 
um ambiente dominado por 
homens, Karina vem rompen-
do barreiras.

Nesta quarta-feira, 19, 
Karina Caroline estampa as 
páginas do Dhoje Interior 
onde concede entrevista na 
série iniciada no começo do 
ano em que os vereadores 
de Rio Preto fazem balanço 
de suas atividades em 2021 
e projetam os trabalhos para 
este ano. Confira:

Dhoje Interior: Se pu-
desse elencar dois grandes 
projetos de sua autoria 
aprovados durante o ano 
passado quais seriam e o 
por quê merecem desta-
que?

Karina Caroline: O que 
estabelece punição para fes-
tas clandestina, organizadores 
e usuários, uma falta de em-
patia e desrespeito as vidas, 
aglomeração desnecessário 
em um momento onde muitas 
mortes estavam ocorrendo 
pela alta contaminação do 
vírus. Lamentável. Devido ao 
isolamento social muitos ca-
sos de violência doméstica se 
potencializaram infelizmente 
casos de agressões e até 
mesmo feminicídio aconte-
ceram, nossa lei foi instituída 
para que os condomínios 

fechados tenham acesso aos 
telefones de denúncias oficial 
do município é assim incenti-
var as denúncias através dos 
vizinhos e síndicos, Alô Vizinho, 
tem essa proposta social onde 
cada um de nós sejamos agen-
tes no combate à violência 
doméstica, contra mulheres, 
crianças, idosos, pessoas com 
deficiência e maus-tratos aos 
animais. Este é um papel so-
cial e cidadão.

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

Karina Caroline: Fiz um 
projeto de lei complementar 
para inclusão de um  novo 
parágrafo no código de obras, 
regularizando que construção 
há mais de 20 anos que te-
nham projetos que não cons-
tam guias rebaixadas na tota-
lidade para que estes fiquem 
isentos das mudança da atual 
legislação, que traria muitos 
transtornos aos moradores e 
proprietários destes imóveis, 
que perderiam o direito as ga-
ragens que adquiriram no ato 
da compra do imóvel. Estou 
aguardando, mas quero muito 
a aprovação do Executivo.

Dhoje Interior: Em rela-
ção ao governo do prefeito 

Raphael FERRARI
redacao@dhoje.com.br

Edinho Araújo, qual sua 
avaliação sobre as ações 
tomadas por ele ao longo 
de 2021? Houve algum erro 
político que poderia citar?

Karina Caroline: Acredito 
que este novo mandato foi e 
será muito desafiador pois os 
efeitos da pandemia, na saú-
de, economia, escola, terão 
que ter um grande esforço 
por parte da administração 
pública, o que vai requerer 
equilíbrio e responsabilidade 
do prefeito.

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

Karina Caroline: Votei 
contra. Acredito que teria ou-
tras formas de trazer recurso 
para a cidade. Porém a maioria 
aprovou, cabe agora todos 
fiscalizar o que será feito com 
este montante.

Dhoje Interior: Em rela-
ção a prorrogação do con-
trato do transporte coletivo, 

aprovado pela Câmara, no-
vamente defenda sua vota-
ção e o por quê acredita (ou 
não) que a prorrogação por 
mais 10 anos foi benéfica a 
população?

Karina Caroline: Devido 
aos acontecimentos mun-
diais do efeito da pandemia, 
este setor foi muito atingido, 
muitas coisas implicaram em 
uma dificuldade de novas 
licitações, a insegurança de 
número de usuários, foi muito 
complicado. A renovação foi a 
melhor opção para manter o 
transporte público a disposição 
da população. E estaremos de 
olho para ver e cobrar o bom 
serviço público a cidade.

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? Favorá-
vel ou não, e o por quê?

Karina Caroline: Vejo 
como uma possibilidade mui-
to bacana, mas tem que ser 
tomada com responsabilidade 
as indicações e assim ajudar a 
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nossa população.

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?

Karina Caroline: Bom eu 
daria 8, ano difícil é delicado, 
nem tudo que eu como vere-
adora gostaria de fazer para 
nossa população é possível, 
mas dei o nosso melhor no 
atendimento e acolhimento 
aos que os pediram ajuda. 
Retomada de várias atividades 
e muitas coisas para serem 
resolvidas e o tempo é corrido. 
Mas vamos em frente, sou gra-
ta a minha assessoria que fez 
de tudo para servir aos nossos 
eleitores. Vamos avançar. Tudo 
vai dar certo. 2022 um ano da 
vitória sobre este vírus terrível.

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

Karina Caroline: Somos 
em 17 vereadores, à popu-
lação está mais atenta às 
questões políticas e aos acon-
tecimentos, mas que acima 

de tudo converse com seus 
representantes, saiba de seu 
trabalho, pergunte quando 
tiverem dúvidas, esse é o 
dever da nossa população. 
Infelizmente estamos em uma 
geração onde muitas notícias 
fake news surgem em uma 
rapidez terrível, muitos estão 
sofrendo por umas inverdades.

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

Karina Caroline: Conti-
nuar realizando meu melhor 
para minha cidade, ajudando 
a administração pública e 
representando nossa cidade 
com responsabilidade e grati-
dão. Meu trabalho é social e 
voltado para a família e assim 
lutarei pelos direitos de todos.

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

Karina Caroline: A im-
prensa tem uma grande res-
ponsabilidade e tem que fa-
zer seu papel com lisura e 
compromisso com a verdade. 
Ser justa, para não prejudicar 
ninguém.

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

Karina Caroline: Sou sin-
cera e verdadeira. Sou guerrei-
ra, sou determinada, as vezes 
a minha espontânea, sinto que 
é um defeito é ser mal inter-
pretada é complicado.

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.

Karina Caroline: Desejo a 
todos os rio-pretenses muita 
saúde, coragem e resiliência 
para este ano de 2022, cada 
um de nós teremos que confiar 
e avançar e vencer nossos 
desafios para que a esperança 
de dias melhores virá. Deus 
abençoe as famílias de nossa 
querida Rio Preto. Que nunca 
falte o amor e a esperança.

A imprensa tem 
uma grande 

responsabilidade e 
tem que fazer seu 
papel com lisura e 

compromisso com a 
verdade. Ser justa, 
para não prejudicar 

ninguém

“

”

ENTREVISTA

Bolçone prioriza reuniões para 
discutir vacinação e saúde 

O prefeito em exercício Or-
lando Bolçone (DEM) continua 
em sua jornada para incentivar 
sobre a importância da vacina-
ção, em especial das crianças. 
Desde que assumiu tempora-
riamente o mandato, no lugar 
de Edinho Araújo MDB) que 
está de férias, Bolçone tem 
focado sua atividade política a 
frente do Executivo em reuni-
ões diárias com representantes 
de Igrejas da cidade.

Foi assim no sábado, 15, 
em reunião com o coordenador 
diocesano de pastoral, padre 
Luiz Caputo, na sede do Ser-
viço Social São Judas Tadeu. 
Depois Bolçone esteve em 
outras igrejas, como a Paróquia 
Santo Antônio de Pádua, onde 
se reuniu com o padre Hallison 
Parro.

Nesta terça-feira, 18, o 
prefeito em exercício teve novo 
encontro, agora com o pastor 
Carlos Roberto da Silva, da 
Igreja do Evangelho Quadran-
gular de Rio Preto. A reunião 
aconteceu no gabinete e con-

tou com a presença do chefe 
de gabinete, Zeca Moreira.

“Falamos sobre a neces-
sidade e a importância da 
vacinação contra a Covid em 
crianças e adultos. Solicitei 
ao pastor apoio à vacinação 
e à prevenção contra a Covid. 
A Igreja Quadrangular desen-
volve um importante trabalho 
de conscientização junto à 

comunidade, especialmente na 
região norte de Rio Preto, onde 
distribuiu cem mil máscaras de 
proteção. Agradeço ao pastor 
Carlos pela visita e pelo apoio”, 
declarou Bolçone.

Em entrevista ao Dhoje 
Interior Bolçone já havia anun-
ciado que sua prioridade en-
quanto prefeito seria a saúde. 
Questionado afirmou que a 
saúde requer “especial aten-
ção” e que a questão “exige 
cuidado e atenção”

“Devemos seguir as reco-
mendações da ciência, dos 
médicos, adotar todas as me-
didas sanitárias necessárias. 
Para qualquer tomada de de-
cisão, se for o caso, ouvirei 
antes os técnicos da Saúde e 
os setores envolvidos, como 
sempre foi a política do go-
verno municipal. Não haverá 
decisão intempestiva. A preo-
cupação sempre foi e seguirá 
sendo a saúde da população”, 
disse ao Dhoje.

Bolçone permanece como 
prefeito até 31 de janeiro. Ele 
tomou posse em cerimônia na 
Prefeitura no dia 15 deste mês.

Raphael FERRARI

Professores PEB I e PEB II são 
convocados para assinar contrato

A Secretaria Municipal de 
Educação definiu os dias 19 
e 20 de janeiro para que os 
aprovados do processo seletivo 
001/2021 e 002/2021 – de 
professores PEB I e PEB II - 
compareçam a sede da pasta 
para a assinatura de contrato 
por tempo determinado.

Nos dois dias o atendimen-
to aos selecionados será feito 
com hora marcada a partir das 
8h30 até às 16h55 conforme 
consta da convocação.

O link com nome dos se-
lecionados e os respectivos 
dia e horário de assinatura do 
contrato pode ser encontrado 
no Portal do DHoje.

A Secretaria fica localizada 
na Rua General Glicério, nº 
3947, Vila Imperial, o não 
comparecimento no horário 
estabelecido implicará na 
escolha de vagas remanescen-
tes. O não comparecimento 
à sessão no dia estabelecido 
ensejará a desistência do 
candidato.

Covid Cuidados – Por 
conta das restrições impostas 
pela pandemia de Coronaví-
rus, o uso de máscara será 
obrigatório, não será permitida 
a entrada de acompanhante e 
o horário agendado deverá ser 
seguido, rigorosamente, para 
evitar aglomeração.

Positivado - No caso 
de isolamento domiciliar re-
ferente à COVID, vigente na 
data de convocação para 
assinatura do contrato, o con-
vocado deverá enviar e-mail: 
coordenadoriadepessoal@
riopreto.sp.gov  com cópia 
do atestado anexada, para 
análise e adoção de medidas 
necessárias.

Sérgio SAMPAIO

está ‘atenta às questões políticas’

Edinho Araújo, qual sua aprovado pela Câmara, no-

D
ivulgação

nossa população.
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GCM atende 20% mais vítimas de 
violência doméstica ano passado
GCM (Guarda Civil Muni-

cipal) informou que 2021, 
em comparação com 2020, 
registrou um aumento de 20% 
nos atendimentos de mulheres 
vítimas de violência com a Pa-
trulha Maria da Penha.

Em 2021 foram 1.035 ví-
timas atendidas pela Patrulha, 
enquanto em 2020 o número 
de mulheres atendidas foi de 
860. Além disso, foram 3.918 
visitas realizadas pela equipe 
em 2021 e 3.424 em 2020, 
aumento de 14,4%.

Por fim, em 2021 foram 75 
agressores presos pela GCM, 
contra 66 presos em 2020, 
aumento de 13,6%. Em ambas 
as situações as prisões foram 

feitas por quebra de medida 
protetiva e os agressores foram 
levados à Delegacia.

“A violência doméstica está 
em todas as classes sociais. A 
Patrulha Maria da Penha aten-
de mulheres na periferia e em 
condomínios de alto padrão. O 
problema é cultural. O homem 
se sente superior à mulher, 
por isso se acha no direito de 
tratá-la como sua posse, e 
isso precisa acabar”, ressalta 
Alexandre Montenegro, coor-
denador operacional da GCM.

Patrulha Maria 
da Penha
A Patrulha Maria da Penha 

é um trabalho desenvolvido 
pela Guarda Civil Municipal 
em parceria com o Tribunal de 

Andressa ZAFALON   
redacao@dhoje.com.br

MARIA DA PENHA

Justiça, que recebe os casos 
de violência doméstica e, caso 
haja necessidade de medida 
protetiva, encaminha a vítima 
para ser acompanhada pela 
Patrulha Maria da Penha.

“Os guardas que compõem 
a Patrulha realizam visitas peri-
ódicas às vítimas para saberem 
como elas estão, se o agressor 
se aproximou ou fez contato, se 
precisam de assistência psicos-
social do município e para inibir 
a aproximação do agressor”, 
detalha a assessoria da GCM.

Quando há descumprimento 
da medida protetiva, seja fla-
grado pela Patrulha nas visitas 
ou por denúncia das vítimas 
pelo telefone de emergência 
da GCM, 153, imediatamente o 
indivíduo é preso pelos guardas 
e encaminhado à Delegacia.

Arquivo DHOJE

ESTELIONATO CONSELHO TUTELAR

Aposentada perde R$ 4,8 mil em 
golpe com falso vendedor ambulante

Uma aposentada rio-pre-
tense, de 64 anos, teve um 
prejuízo de R$ 4,8 mil com um 
falso vendedor ambulante. Ela 
disse à polícia que na noite 
desta segunda-feira, 17, um 
homem estava vendendo san-
dálias masculinas e femininas 
por R$ 30 em sua rua, no bairro 
Solo Sagrado, na Região Norte 
da cidade, e se interessou em 
ver as mercadorias.

A equipe do Jornal DHoje 
Interior conversou com o genro 
da aposentada que contou que 
a sogra não foi a única vítima 
da rua, um vizinho também 
comprou as sandálias e os 

criminosos passaram R$ 7,5 
mil, mas como foi no cartão de 
crédito ele conseguiu cancelar 
a transação.

No caso da aposentada, ela 

se interessou nas sandálias e 
queria pagar em dinheiro, mas o 
golpista não aceitou dizendo que 
tinha medo de assalto.

O estelionatário disse que 
aceitava cartão, mas tinha que 
ser no débito. A vítima então 
passou o cartão duas vezes no 
valor de R$ 30.

No mesmo dia, a idosa en-
trou no aplicativo do banco à 
noite e verificou que logo após 
a sua compra foi creditado na 
conta da mesma pessoa que 
vendeu as sandálias o valor de 
R$ 4,8 mil.

O caso foi encaminhado para 
o 6º DP de Rio Preto que ficou 
encarregado das investigações.
Colaborou – Sarah BELLINE 

Da REPORTAGEM

Pai denuncia ex-mulher por 
abandonar filho de seis anos

Policiais militares de Rio 
Preto foram acionados pelo pai 
de um menino, de seis anos, 
na manhã desta segunda-feira, 
e atenderam uma ocorrência 
de abandono de incapaz. Ao 
chegarem no local, um con-
domínio no Jardim Marajó, 
encontraram a criança sozinha.

De acordo com o boletim 
de ocorrência, o garoto ficava 
das oito horas da manhã até 
as seis horas da tarde desa-
companhado, até que a mãe 
chegasse do trabalho.

Na frente da guarnição, a 
vítima ligou para a acusada, 

que pediu para o namorado ir 
até o apartamento.

Aos pms, o homem alegou 
que vai todos os dias dar o al-
moço ao enteado, mas depois o 
deixa sozinho novamente, pois 

também precisa trabalhar.
O Conselho Tutelar Sul foi 

chamado e uma conselheira 
esteve no local. Denúncia será 
investigada pelo 3º DP. (Cola-
borou – Sarah BELLINE) 

Da REPORTAGEM
Divulgação

DO CAPS

Solto há 15 dias, 
ex-detento é preso 

furtando caixa de som 

Um ex-presidiário, que 
estava em liberdade há 15 
dias, voltou para a cadeia na 
madrugada desta terça-feira, 
após ser flagrado por policiais 
militares de Rio Preto com 
uma caixa de som recém-
-furtada do CAPS (Centro de 
Atenção Psicossocial) na Vila 
Clementina.

Segundo o boletim de 

ocorrência, ao ser questiona-
do sobre o eletrônico o acu-
sado confessou ter quebrado 
três janelas do local com dois 
pedaços de madeira e furtado 
o objeto.

Ele disse à PM que iria tro-
car a caixa de som por drogas 
e que desde que havia sido 
solto estava praticando furtos 
para sustentar o vício.

(Colaborou – Sarah 
BELLINE) 

Da REDAÇÃO 

Divulgação

CENTRO DE RIO PRETO

BAEP

Procurado da Justiça, dono de bar é 
flagrado com jogo do bicho e preso

Um procurado pela Justiça 
foi preso e duas máquinas de 
jogos com cartão de crédito 
apreendidas em um bar e lan-
chonete na rua Coronel Spínola 
de Castro, na área central de 
Rio Preto, na tarde desta se-
gunda-feira, 17, após a PM 

receber uma denúncia sobre 
jogos de azar no estabeleci-
mento comercial.

De acordo com o boletim 
de ocorrência, a guarnição 
foi até o local e não encon-
trou caça-níquel, mas os dois 
equipamentos, dos quais um 
fazia jogo de bicho e o outro 
transmitia bingo.

Da REDAÇÃO 

Canil ajuda na apreensão de drogas e prisão de traficantes 

Dois rio-pretenses foram 
presos em flagrante por tráfico 
e entorpecentes apreendidos, 
na tarde desta segunda-feira, 
17, no Solo Sagrado, na Re-
gião Norte da cidade, com a 
ajuda do canil da Polícia Militar.

Uma guarnição do Baep 
(Batalhão de Ações Especiais 
de Polícia) fazia patrulhamento 
no bairro quando suspeitou do 
piloto de uma CG 150, de cor 
vermelha, que trafegava em 
alta velocidade.

Ao revistarem o motoci-
clista, já conhecido nos meios 
policiais, foram apreendidas 
em sua pochete duas porções 
medianas de maconha pron-
tas para serem vendidas e R$ 
100. Ele admitiu a traficância 
e informou que guardava mais 
drogas em seu quarto.

Na residência, a mulher do 
suspeito disse que está grávi-
da do segundo filho do casal 
e que sabia que ele comer-
cializava entorpecentes, mas 
negou qualquer envolvimento 
no crime.

Os pms solicitaram o apoio 
do canil e em vistoria no imóvel 
encontraram no guarda-roupa 

16 porções medianas de ma-
conha embaladas, uma porção 
da mesma droga em um pote 
de vidro, seis porções peque-
nas de cocaína embaladas, 
quatro comprimidos de ecs-
tasy, uma balança de precisão 
e R$ 647.

Questionado ainda pelos 
policiais se guardava mais 
drogas o acusado disse que 
seu vizinho da frente vendia 
cada porção de maconha por 
R$ 50, cocaína por R$ 20 e 
comprimido de ecstasy por R$ 
30 a unidade.

Na segunda casa, a guar-
nição foi recebida pelo pai do 
jovem, de 23 anos, que auto-
rizou a entrada.

O rapaz apontou seu guar-
da-roupa como esconderijo de 
drogas e o cão farejou quatro 
tijolos de maconha. Para o 
Baep, o suspeito disse que 
armazenava os entorpecentes 
para o primeiro homem e que 
recebia R$ 100 por semana.

As drogas foram apreen-
didas e a dupla teve a prisão 
confirmada no Plantão. Os 
indiciados aguardam na carce-
ragem local decisão da Justiça.

(Colaborou –  Sarah 
BELLINE )

Da REDAÇÃO 
Divulgação

Peritos lacraram as máqui-
nas. O comerciante, que con-
fessou ter passagem por porte 
ilegal de arma, disse que há 
um mês um homem ofereceu 
esses equipamentos para ele, 
dando-lhe uma porcentagem 
dos jogos que fizesse e que não 
sabia que era proibido.

Em pesquisa criminal, os 

pms descobriram que havia um 
mandado de prisão contra o 
dono do bar e lanchonete.

Na Central de Flagrantes, a 
prisão foi confirmada e o fugiti-
vo encaminhado à carceragem 
local. O 1º DP rio-pretense ficou 
encarregado das investigações.

(Colaborou – Sarah BELLI-
NE)
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Os tempos atuais são de pandemia da variante ômicron 
e da influenza H3N2. Ainda que a letalidade dos casos não 
esteja tão acentuada, o potencial de transmissão tem au-
mentado significativamente. Dependendo da magnitude dos 
sintomas e de uma eventual coinfecção (ômicron + influenza), 
o estado de saúde fica extremamente debilitado, limitando a 
realização das atividades profissionais. 

Desta forma, todas as medidas preventivas quanto à 
preservação da imunidade de nosso corpo, como também 
medidas restritivas quanto à ocorrência de aglomerações, 
tornam-se prioritárias diante deste cenário atual.

No tocante à imunidade orgânica, um dos pontos mais 
essenciais é a qualidade de nosso sono noturno. Neste con-
texto, a melatonina ocupa um papel importante por ser um 
hormônio produzido pelo nosso cérebro (especialmente pela 
glândula pineal), tendo como função exatamente “dizer” para 
nós que é hora de dormir. 

No entanto, precisamos deixar muito explícito um conceito 
que tem frequentemente confundido as pessoas. A melato-
nina é um “hormônio da noite” ou “hormônio vampiro”, ou 
seja, quando nosso cérebro produz melatonina, ainda que 
em pequenas quantidades, ele está sinalizando para nosso 
corpo que estamos nos aproximando do ciclo noturno do sono.

Isto é um fenômeno biológico que geralmente segue um 
ritmo organizado. A melatonina, por outro lado, não deve ser 
encarada como uma causa única dos distúrbios do sono e 
simplesmente adotar o hábito de todos nós tomarmos mela-
tonina de forma autônoma, sem a devida orientação médica 
especializada. 

A melatonina exerce uma espécie de preparação de nosso 
cérebro para o período noturno do sono. Ela não é um produto 
simples e corriqueiro, como se fosse um chá de ervas que 
muitas vezes usamos para relaxar e dormir melhor.

Ao contrário, a melatonina consegue inibir os efeitos de 
hormônios naturais de estresse, como o cortisol, acelerando 
o condicionamento cerebral para o sono e provendo uma boa 
qualidade de sono noturno. Em tempos de ômicron e influenza 
H3N2, um sono noturno reparador consiste num poderoso 
mecanismo de defesa orgânica e de recarga contra tantos 
agentes que estão atacando nosso corpo. 

Entretanto, como pontuado anteriormente, a melatonina 
não é um tratamento direto para distúrbios de sono; sempre 
precisamos buscar ajuda especializada para entender por que 
estamos vivenciando dias de privação de um sono reparador.

Mais do que isto, mesmo quando a melatonina é usada 
para fins de melhor regulação do ciclo dia-noite, algumas 
pessoas podem não conseguir obter os resultados promisso-
res que se espera. Será que a metabolização da melatonina 
pode ser variável em cada pessoa e desta forma nem sempre 
o resultado é satisfatório? 

Será que existe a necessidade de constantemente rever e 
reajustar as dosagens? Todas estas questões são cabíveis e 
absolutamente pertinentes, confirmando realmente a neces-
sidade de uma recomendação e acompanhamento por parte 
de profissionais habilitados.

Um dos pontos mais intrigantes quanto a esta questão 
da dosagem da melatonina foi debatido recentemente pela 
doutora Ilene Rosen, renomada especialista em medicina do 
sono e professora na Universidade da Pensilvânia. 

Ela levantou uma polêmica: nosso cérebro geralmente 
produz doses baixas de melatonina para regulação de nosso 
ciclo dia-noite e os suplementos de melatonina, disponíveis 
comercialmente, apresentam doses bem mais elevadas. 
Qual o impacto desta diferença quanto à qualidade de nosso 
sono e, consequentemente, nossa imunidade em tempos de 
ômicron e influenza H3N2?

Muitos especialistas têm recomendado o uso de uma dose 
mais baixa, como 0,5 mg a 1 mg, cerca de 30-60 minutos 
antes de ir para cama. O propósito desta dose efetivamente 
mais baixa seria avaliar como nosso corpo reage e como 
acordamos no dia seguinte. 

Como existem relatos de pessoas acordando completa-
mente “grogues” no dia seguinte, esta informação pode ser 
relevante na definição da melhor dosagem. A questão é que 
se alguém pretende usar melatonina para melhor regulação do 
sono e o resultado tem sido este estado de cansaço, sensação 
de sono incompleto e cabeça “grogue”, os benefícios estão 
sendo superados por efeitos colaterais, os quais prejudicam 
progressivamente nosso estado de imunidade orgânica.

Além destes eventuais efeitos negativos em nossa imunida-
de, precisamos entender que este estado de inoperância física 
e mental no dia seguinte pode favorecer outras ocorrências 
como acidentes domésticos e acidentes automobilísticos. 

Você já deve estar pensando: ‘se for para tomar mela-
tonina e acabar batendo meu carro no dia seguinte, prefiro 
não tomar’. Mais um motivo para não usar melatonina por 
modismo, como uma automedicação, sem uma orientação 
especializada acerca da aplicabilidade clínica e dos ajustes 
de dose para cada pessoa.

Outra situação que tem levado muitas pessoas a tomar 
melatonina de forma inadvertida tem sido as longas viagens, 
devido a questão do jet lag (fuso horário). Realmente não é 
fácil para nosso cérebro se ajustar a uma grande diferença de 
horas entre um país e outro e isto pode necessitar de auxílio 
medicamentoso. Não seria proibitivo inserir a melatonina como 
uma aliada nesta circunstância, desde que o tema tenha sido 
discutido com seu médico previamente a viagem. 

Em tempos de ômicron e influenza H3N2, ainda temos 
motivos para vivenciar estados de ansiedade. E, se tivermos 
de apontar gatilhos para um distúrbio de sono, jamais poderí-
amos omitir o destacado papel exercido pela ansiedade, seja 
na forma de angústia, pânico e crise generalizada.

Além disso, não podemos esquecer que alguns hábitos, 
como o consumo de bebidas estimulantes e a ingestão de 
alimentos muito gordurosos, podem ser extremamente pre-
judiciais para nossa capacidade plena de repouso ao longo 
da noite. 

Os tempos de ômicron e influenza H3N2 não são tempos 
de aventura nem de modismo. A melatonina pode ser uma 
importante aliada de nossa qualidade de vida e de nossa 
imunidade orgânica, mas o manuseio da mesma exige res-
ponsabilidade, conhecimento e experiência.

A melatonina é um hormônio natural e sua suplementação 
pode ser necessária, a partir de alguns critérios muito bem 
ponderados por parte de um profissional especializado.

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

saude@dhoje.com.brSAÚDE CARDIO
A melatonina em tempos de 
ômicron e influenza H3N2

saude@dhoje.com.brSAÚDE CARDIO

Nesta quarta-feira, 19 de 
janeiro, Rio Preto completa 
um ano do início da campa-
nha de vacinação contra a 
Covid-19 na cidade, com ade-
são de 89,54% da população 
para primeira dose - uma das 
maiores do Estado de São 
Paulo. Iniciada com o grupo 
dos profissionais de saúde, a 
campanha inclui hoje crianças 
de 5 a 11 anos com comor-
bidades e deficiências e nas 
próximas semanas incluirá toda 
faixa etária.

Em números absolutos, o 
município aplicou 959.845 
doses, das quais 403.945 
são primeiras doses; 383.038 
são segundas doses; 160.444 
são doses adicionais e 12.418 
são doses únicas. A cobertura 
vacinal de segunda dose está 
em 82,35%. Já a cobertura 
da dose adicional para idosos 
está em 79,28%. A meta es-
tabelecida pelo Ministério da 
Saúde é de pelo menos 90% 
de cobertura vacinal.

Apesar do avanço da cam-
panha, um dos principais de-
safios hoje é fazer com que 
as pessoas que ainda não 
receberam a segunda dose 
e a dose adicional retornem 

Rio Preto chega a um 
ano com 89% de adesão

às unidades para completar o 
esquema vacinal.

“Hoje, conseguimos atingir 
uma cobertura vacinal im-
portante para o controle da 
pandemia, mas ela ainda não 
acabou. A maioria dos casos 
que se agravam ocorre em 
pessoas não vacinadas ou par-
cialmente vacinadas. Por isso, 
é tão importante a vacinação”, 
afirmou o secretário da Saúde 
Aldenis Borim.

O prefeito em exercício Or-
lando Bolçone acompanha o 
avanço da vacinação em Rio 
Preto, além de realizar reuni-

Da REPORTAGEM         
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VACINAÇÃO COVID

ões com representantes das 
igrejas evangélicas do município 
para conscientizar a população 
sobre a importância da imuni-
zação. “Acompanhei o início da 
vacinação contra a covid-19 
em crianças na última segun-
da-feira, dia 17, e reforçamos 
nossas parcerias para aumentar 
o número de pessoas imuni-
zadas na cidade. As tratativas 
estão acontecendo diariamente 
no gabinete da Prefeitura para 
que Rio Preto alcance níveis 
ainda mais satisfatórios de pes-
soas com o calendário vacinal 
completo”.

À frente da campanha no 
município, a gerente de imu-
nização Michela Barcelos lem-
brou da dificuldade no início: 
“Começamos com grupos es-
pecíficos e isso foi muito difícil, 
pois tínhamos muitas pessoas 
querendo se vacinar e poucas 
doses. Apesar disso, assistimos 
a vontade dos trabalhadores 
ao vacinar, a comemoração de 
cada um ao receber as doses 
e no final vimos os resultados, 
que são gratificantes. Precisa-
mos nos manter motivados e in-
centivar os faltosos a completar 
o esquema vacinal”, comentou.

Divulgação

MIRASSOL

Mirassol iniciou nesta ter-
ça-feira (18) a vacinação de 
crianças de a 5 a 11 anos com 
comorbidades e deficiência 
contra Covid-19. O garoto Lu-
cas de Brito Cruz, 9 anos, foi a 
primeira criança mirassolense 
a receber a dose no município.

A mãe Eliana Cristina de 
Brito Cruz se emocionou ao 
ver o Lucas vacinado. “Aguar-
damos tanto para este mo-
mento acontecer. Agora todos 
estamos imunizados em casa”, 
comemorou Eliana.

O mesmo aconteceu com 
o garoto Gabriel Ramos Faria, 
que vai completar 11 anos no 
próximo dia 21. Ele, que estava 
acompanhado da mãe Teresa 
Adriana Ramos, foi o segundo 
a ser atendido no Postão. 
“Estou mais tranquila agora”, 
disse Teresa. Os dois garotos 
se enquadravam no grupo de 
crianças com comorbidades, 
como doença neurológica 
crônica.

O atendimento em Mirassol 
acontece no Centro de Saú-
de, também conhecido como 
Postão, das 8 às 19 horas. 
O município recebeu nesta 
primeira etapa o total de 250 
doses da vacina pediátrica da 
Pfizer, sendo 220 destinadas 
para crianças com comorbi-
dades e 30 para crianças com 
deficiência permanente.

Para receber a dose, a 
criança deverá estar acompa-
nhada dos pais ou responsável, 
levar comprovante de residên-
cia e uma cópia do documento 
(laudo médico) que comprove 
a comorbidade ou a deficiência 
permanente.

Garoto de 9 
anos é primeiro 

vacinado 
Da REDAÇÃO

Divulgação

NA SWIFT

HOJE

Pacientes levam mais de 3 horas 
para serem atendidos 

Desde a última sexta-fei-
ra,14, o Centro de Atendimen-
to Respiratório instalado no 
Complexo da Swift foi aberto 
para  possibilitar a ampliação 
no atendimento aos pacientes 
com sintomas gripais ou com 
Covid-19. No entanto, a alta 
demanda tem feito com que 
as pessoas aguardem bastante 
tempo na fila.

No local estão sendo realiza-
dos dois tipos de atendimento. 
O primeiro para os pacientes 
que já tenham sido atendidos 
pela Telemedicina e que só 
serão submetidos ao teste. O 
segundo para pacientes por-
tadores dos sintomas gripais 
ou de Covid, que passarão por 
triagem, consulta médica e tes-
te, se houver indicação médica.

Após reclamações de pes-
soas que estavam esperando 
horas por atendimento na Swift 
e com filas enormes, o DHoje 
Interior foi até o Centro de 
Atendimento e ouviu alguns rela-
tos de pessoas que estavam es-
perando para serem atendidas.

O atendente Gabriel Silva 
Ricardo de Oliveira relatou que 
mesmo sendo prioritário, por 

tem diabetes tipo I, estava espe-
rando há pelo menos três horas 
para receber atendimento. “A 
fila está grande e não só aqui, 
porque eu fui na Upa Norte e 
tinha 500 números na minha 
frente”, afirmou.

Ele também afirmou que 
foi orientado que se ele tivesse 
ligado no canal de telemedicina 
que a prefeitura de Rio Preto 
está oferendo para ajudar nas 
demandas de atendimento, ele 
só iria entrar e realizar o teste.

A ajudante de marcenaria 
Janaina Roberta Sugarotti Mechi 
também relatou que estava há 

mais de três horas na fila. Com 
dores de cabeça, nas juntas e 
febre, ela chegou a desmaiar 
no local de trabalho antes de vir 
na unidade.

“Eu até desconfio que não há 
tantos profissionais para atender 
tantas pessoas dessa forma. 
Está um absurdo. Eu tenho um 
filho diabético em casa e eu 
preciso saber o que eu tenho”, 
comentou.

Em nota divulgada nesta 
terça-feira (18), a Secretaria de 
Saúde de Rio Preto informou 
que os portões de acesso do 
complexo serão fechados assim 
que for atingido o número de 
senhas referentes à capacidade 
do local. A Secretaria Municipal 
de Saúde esclarece que o aten-
dimento dos pacientes seguirá 
até a meia noite, mas restrito à 
capacidade técnica da unidade.

Segundo a Saúde, as pesso-
as devem procurar atendimento 
nas unidades se apresentarem 
os sintomas de síndromes gri-
pais ou Covid, ou para fazer os 
testes com o encaminhamento 
prévio da Telemedicina, através 
dos telefones 0800 7722 123 e 
0800 7705 870, de segunda a 
sexta-feira, das 7h às 17h.

Colaborou Sarah Belline 

Da REDAÇÃO Guilherme BATISTA

Olímpia inicia vacinação de 
crianças com comorbidades 

Um novo grupo de imuni-
zação contra a Covid-19 será 
iniciado na quarta-feira (19) 
em Olímpia. Desta vez, será 
aplicada a vacina infantil da 
Pfizer às crianças de 5 anos 
a 11 anos, 11 meses e 29 
dias, com prioridade para as 
quilombolas, indígenas, que 
tenham deficiência perma-
nente ou uma das comorbida-
des definidas pelo Ministério 
da Saúde.

Especificamente para este 
público, a vacinação será re-
alizada no Salão da Fenossa, 
das 8h às 16 horas.  Para 
receber a vacina, é neces-
sário apresentar o Termo de 
Autorização para vacinação 
de menores de idade assinado 
pelos pais ou responsáveis 
legais, bem como o Atestado 
Padrão, indicando a comorbi-

dade, que deve ser preenchido 
pelo médico que acompanha o 
paciente, além dos documen-
tos pessoais da criança. Os 
formulários estão disponíveis 
para serem baixados no site 
da Prefeitura, no link bit.ly/
DocumentosVacinação.

Para iniciar este grupo prio-
ritário, o município recebeu 
cerca de 200 doses nesta 
terça-feira (18). A imunização, 
que não é obrigatória, será 
ministrada em duas doses, 
com intervalo indicado de 8 
semanas entre a primeira e a 
segunda doses. Os pais tam-
bém podem adiantar o proces-
so, realizando o pré-cadastro 
na plataforma do Governo do 
Estado “Vacina Já”, https://
vacinaja.sp.gov.br/.

Dose de Reforço
A secretaria de Saúde 

informa ainda que aplicou 
todo o estoque de vacinas 

destinado à dose de reforço. 
Somente nesta segunda-feira 
(17), foram cerca de 700 
doses adicionais ministradas. 
Desta forma, o município não 
realizou a aplicação de doses 
nesta terça-feira (18). A popu-
lação pode voltar a procurar a 
Avenida dos Olimpienses na 
quarta (19), a partir do meio 
dia, uma vez que um novo lote 
chegará pela manhã.

A aplicação de 1ª dose 
para moradores que ainda não 
se imunizaram e de 2ª dose 
segue normalmente, na Aveni-
da, das 8h às 16h. Além disso, 
os imunossuprimidos que já 
receberam a terceira dose há 
pelo menos 4 meses podem 
procurar o posto de vacinação 
para receber uma quarta dose, 
conforme orientação do Minis-
tério da Saúde, portando os 
documentos médicos neces-
sários e o cartão de vacinação 
para conferência.

Da REDAÇÃO         
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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. JOÃO WILLIAN DO NASCIMENTO FERREIRA e 
PATRICIA ALBINO DA SILVA, sendo ELE fi lho de JOÃO 
RUIZ FERREIRA e de LAUDELINA DO NASCIMENTO e 
ELA fi lha de ROSILDO ALBINO DA SILVA e de SILVANA 
ANTONIA DA SILVA;

2. FELIPE HENRIQUE FAUSTINO e ANA JÚLIA RI-
BEIRO RICCI, sendo ELE fi lho de VANESSA ALINE FAUS-
TINO e ELA fi lha de FRANCISCO CESAR RICCI e de ANA 
PAULA RIBEIRO RICCI;
; brasileiros, residentes neste 3º subdistrito. Se alguém sou-
ber de algum impedimento, oponha-o em Cartório (R. São 
Paulo, 2200 – Tel: 3202-9090). 18/01/2022.

UNIÃO

Dirigentes de América e Rio Preto se 
reaproximam e estudam jogo amistoso

Depois de anos de 
distanciamento e 
de pouco contato, 
o presidente do 

América, Luiz Donizette Prieto, 
o Italiano, e o presidente do Rio 
Preto, José Eduardo Rodrigues, 
formalizaram uma reaproxima-
ção entre as duas agremiações 
da cidade no último fim de 
semana.

Rodrigues, junto com o 
presidente do conselho delibe-
rativo do Jacaré, Itamar Rubens 
Malvezzi, visitaram a sede do 
América do Teixeirão. Posterior-
mente, Italiano e o presidente 
do conselho deliberativo do 
Rubro, Emílio Ribeiro Lima, 
também estiveram na sede do 
Rio Preto.

O movimento de reaproxi-
mação teve início nas últimas 

semanas, quando o o estádio 
Anísio Haddad precisou passar 
por manutenção no sistema de 
drenagem e o América cedeu o 
Teixeirão para que o Rio Preto 
continuasse sua preparação 
para a Série A3 do Campeonato 
Paulista. Hoje, o Jacaré já voltou 
a treinar no seu próprio estádio.

“Nós emprestamos gratui-
tamente o Teixeirão para que 
o Rio Preto treinasse. Os dois 
times passaram por momentos 
difíceis na pandemia e é de 
interesse mútuo que as duas 
equipes do município sejam 
parceiras para elevar o futebol 
rio-pretense”, afirmou Italiano.

Além da troca de atletas e 
realização de atividades conjun-
tas, foi discutida a possibilidade 
da realização de um jogo amis-
toso entre as equipes. O derby 
rio-pretense não é realizado há 
quase oito anos. O último clás-
sico foi no dia 16 de fevereiro 
de 2014, com vitória do Jacaré 

Vinicius LIMA  
redacao@dhoje.com.br

por 3 a 2 no Riopretão.
“Discutimos a possibilidade 

de enviar um ofício conjunto 
para contar com o apoio da 
Prefeitura para realização de um 
amistoso no aniversário da cida-
de (19 de março). Esse tipo de 
jogo já aconteceu no passado, 
sempre com o patrocínio pela 
Prefeitura”, afirmou Rodrigues.

Aniversário do 
América
O América vai promover no 

dia 27/01 um jantar no Fauze 
Karan Buffet em comemoração 
aos 76 anos do clube, a partir 
das 20h30 às 2h. Os convites 
estão sendo vendidos por R$ 
200 através de contato pelo 
número (17) 98825-5833. O 
presidente da Federação Pau-
lista de Futebol (FPF), Reinaldo 
Carneiro Bastos, confirmou 
presença no evento, junto com 
dirigentes de outros times.

Muller Merlotto SILVA

Baptista fala sobre confronto 
com Grêmio e confirma 

reforços do time principal

A CBF (Confederação 
Brasileira de Futebol) 
realizou na segun-

da-feira (17) o sorteio dos 
confrontos da primeira fase da 
Copa do Brasil. Participando 
da competição pela segunda 
vez em sua história, o Mirassol 
vai encarar o Grêmio. O duelo 
será em jogo único, ainda em 
dia e horário a ser definido 
pela organização, com o Leão 
tendo a vantagem de jogar em 
casa e o time gaúcho tendo 
a vantagem do empate. O 
técnico Eduardo Baptista falou 
sobre o sorteio.

“Dos times do pote que 
nós tínhamos que enfrentar, 
talvez seja um dos adversários 
mais difíceis. É um time de 
tradição, campeão mundial, 
um time que vem ferido, que-
rendo dar uma resposta para 
o seu torcedor. Vai ser um 
adversário de altíssimo nível. 
Temos muito respeito à equipe 
do Grêmio, mas o Mirassol 
tem que fazer o seu jogo, vai 
jogar em casa, é uma equipe 
que tá se formando muito for-
te e a gente espera um grande 
confronto para passar para a 
próxima fase”, afirmou.

No ano passado, o Miras-

sol foi eliminado na primeira 
fase para o Red Bull Bragan-
tino após perder por 3 a 2.

Reforços

O Mirassol anunciou mais 
reforços para a disputa do 
Campeonato Paulista. O prin-
cipal deles é o retorno do 
meio-campista Luís Oyama, 
que estava emprestado ao 
Botafogo-RJ, onde foi um 
dos principais jogadores na 
conquista do título da Série 
B. O clube carioca tentava 
negociar a permanência de 
Oyama, mas não conseguiu 
fechar negócio com a diretoria 
do Leão.

Quem também está de 
volta é o atacante Fabrício 
Daniel, um dos destaques 
na campanha do título da 
Série D em 2020. Ele chega 
ao Mirassol depois de ter 
atuado pelo América-MG no 
Brasileirão do ano passado. 
Fabrício soma 38 jogos com 
a camisa do Mirassol, com 15 
gols marcados.

Por fim, o Leão anunciou 
a contratação do atacante 
Dodô, de 21 anos. O joga-
dor estava no Bahia e tem 
passagem pelo Botafogo de 
Ribeirão Preto.

Vinicius LIMA

COPINHA Em jogo eletrizante, São Paulo 
elimina o Vasco

Com um final de segundo 
tempo animado, o São Paulo 
venceu o Vasco por 4 a 2, na 
noite desta segunda-feira (17), 
no estádio Anacleto Campa-
nella, em São Caetano do Sul, 
e está classificado às quartas 
de final da 52ª Copa São Paulo 
de Futebol Júnior.

O São Paulo abriu 3 a 0 no 
placar e esboçou classificação 
tranquila no ABC Paulista, con-
tudo, sofreu dois gols em dois 
minutos no final do segundo 
tempo e deixou a partida bas-
tante tensa nos minutos finais, 
cumprindo as expectativas de 
um grande jogo pelas oitavas 
de final.

Nas quartas de final, o São 
Paulo terá pela frente o Cru-

zeiro, que nesta segunda-feira 
eliminou o Desportivo Brasil-SP 
com goleada por 4 a 1, na cida-
de de Porto Feliz.

O São Paulo entrou em cam-
po mais ligado e com apenas 
três minutos abriu o placar. Luiz 
Henrique recebeu pelo lado 
esquerdo e cruzou na área para 
Maioli, que antecipou a marca-
ção e cabeceou no cantinho do 
goleiro Cadu, que chegou atra-
sado e não conseguiu defender.

O gol animou o São Paulo, 
que aproveitou a instabilidade 
do time carioca para seguir no 
ataque. E, melhor em campo, os 
paulistas marcaram o segundo. 
Aos 25, Léo finalizou, a bola 
explodiu na marcação e sobrou 
para Maioli, que chutou forte 
para o fundo das redes.

Somente após o segundo gol 

do São Paulo é que o Vasco 
acordou em campo e ofereceu 
riscos ao adversário. Aos 31, 
Figueiredo recebeu cruzamento 
e, sozinho, cabeceou para fora. 
Dois minutos depois, Figueiredo 
voltou a finalizar, desta vez para 
linda defesa do goleiro Young.

No segundo tempo, o Vasco 
buscou o ataque, mas teve difi-
culdades de passar pela marca-
ção do São Paulo. Os paulistas 
aguardaram os contra-ataques 
e marcaram o terceiro aos 31 
minutos, quando Caio cruzou, 
Talles ganhou da marcação e 
finalizou rasteiro para o gol.

O que nem o torcedor ca-
rioca mais otimista esperava é 
que o Vasco vendesse caro a 
eliminação. Foram dois gols em 
dois minutos e uma reta final 
eletrizante. Aos 36, Figueiredo 

dominou de longe e finalizou 
com categoria, fazendo um 
golaço. Depois, aos 37, foi a 
vez de Andrey chutar forte e 
balançar as redes.

Com 3 a 2 no placar, o 
Vasco seguiu no ataque, mas 
levou o quarto gol do São Paulo 
aos 45 minutos, quando Vitinho 
recebeu bom passe dentro da 
área e chutou forte, dando nú-
meros finais ao confronto.

Resultados desta 
segunda-feira (17):

Internacional-RS 1 x 2 Pal-
meiras-SP

Desportivo Brasil-SP 1 x 4 
Cruzeiro-MG

Oeste-SP 3 x 2 Canaã-BA
São Paulo-SP 4 x 2 Vas-

co-RJ

Da REDAÇÃO

Palmeiras vence o Internacional e avança às quartas 

O Palmeiras carimbou sua 
classificação para às Quartas 
de Finais da Copa São Paulo de 
Futebol Júnior. O time alviverde 
avançou ao derrotar o Interna-
cional por 2 a 1, nesta segunda-
-feira (17), no estádio Distrital 
do Inamar, em Diadema.Com o 
resultado, o Palmeiras enfrenta 
o Oeste na próxima fase.

O Palmeiras foi com tudo 
para cima e abriu o placar logo 
aos seis minutos.  Giovani avan-
çou, se desequilibrou e viu a 

bola sobrar com Jhonatan, que 
pegou de primeira para fazer 
1 a 0. O time gaúcho sentiu o 
gol e deu ainda mais espaço 
para o rival.

O segundo saiu aos 43. 
Garcia cruzou fechado para 
Vitinho. Em um lance confuso, 
a bola bateu em Lucas Ryan e, 
depois, no goleiro Lucas Flores 
e parou no fundo das redes.

O time paulista teve a chan-
ce de colocar números finais do 
duelo em pênalti cobrado por 
Pedro Bicalho, aos 48 minutos 
da etapa inicial, mas o goleiro 

Lucas Flores se esticou todo 
para evitar o que seria o terceiro 
gol do Palmeiras.

O segundo tempo começou 
mais devagar. O Palmeiras foi 
administrando a vantagem, en-
quanto que o Internacional foi 
com tudo para cima. De tanto 
insistir, o gol saiu com Lucca. O 
atacante recebeu em liberdade, 
dentro da área, e chutou para 
o gol.

A partir daí começou a bri-
lhar a estrela do goleiro Mateus. 
O palmeirense fez defesas 
importantes para segurar o re-

sultado. Quando a bola passou, 
ela ficou no travessão. O Pal-
meiras se fechou e conseguiu 
confirmar a vitória suada em 
Diadema.

Da REDAÇÃO
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CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO-SP 

RUA SILVA JARDIM, 3357 – Centro – CEP 15010-060 
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Extrato – Processo SISCAM nº 5/2022 

OBJETO: Termo de Outorga de Uso, a título precário e gratuito, sob forma de Permissão, que entre 

si celebram a Câmara Municipal de São José do Rio Preto e o Município de São José do Rio Preto, 

por meio da Secretaria Municipal de Comunicação Social, para uso da estrutura metálica 

autoportante, de propriedade da Câmara Municipal de São José do Rio Preto, para fixação de antena 

de transmissão FMV, a ser utilizada na transmissão da programação da Rádio Educativa Rio Preto 

FM 106,7MHz. 

PRAZO: 28 de janeiro de 2022 a 28 de janeiro de 2027. BASE LEGAL: Arts. 2º e 111, §3º, da Lei 

Orgânica do Município, Decreto Municipal nº 19.104, de 12 de janeiro de 2022. DATA DE 

ASSINATURA: 14 de janeiro de 2022. Ver. PEDRO ROBERTO GOMES Pres. da Câmara. 
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Extrato – Processo SISCAM nº 6/2022 

OBJETO: Termo de Outorga de Uso, a título precário e gratuito, sob forma de Permissão, que entre 

si celebram a Câmara Municipal de São José do Rio Preto e a Associação de Divulgação da 

Doutrina Espírita – ADDE, para uso da estrutura metálica autoportante, de propriedade da Câmara 

Municipal de São José do Rio Preto, para fixação de antena de transmissão de sinal da TV Mundo 

Maior e da Fundação Educativa e Cultural Rio Verde. 

PRAZO: 28 de janeiro de 2022 a 7 de agosto de 2024. BASE LEGAL: Arts. 2º e 111, §3º, da Lei 

Orgânica do Município, e Decreto Municipal nº 18.370, de 7 de agosto de 2019. DATA DE 

ASSINATURA: 14 de janeiro de 2022. Ver. PEDRO ROBERTO GOMES Pres. da Câmara. 
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
 
EXTRATO DE CONTRATO 
PROCESSO SICOM Nº 21/2021 
PREGÃO ELETRÔNICO N° 01/2021 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 07/2021 
CONTRATO Nº 01/2022 
OBJETO: Contrato da ata de registro de preços nº 07/2021 para a aquisição de álcool líquido e em 
gel. 
Contratada: ÉRICA APARECIDA DE SOUZA LIMA EIRELI 
Itens/Valor unitário: 3-R$ 7,45; 4-R$ 6,65.  
Total: R$ 747,50 (setecentos e quarenta e sete reais e cinquenta centavos). 
Vigência: 17 de janeiro de 2022 a 15 de abril de 2022. 
Data da assinatura: 17 de janeiro de 2022.  
Recursos orçamentários: 3390.30 – Material de Consumo. 
Base Legal: Leis Federais nº10.520/02 e nº8.666/93, Decretos Municipais nº9.929/98, nº13.024/05 e 
nº13.552/07, Resolução nº1056/06 e Lei Complementar nº123/06. 
São José do Rio Preto, 17 de janeiro de 2022. Ver. Pedro Roberto Gomes Presidente da Câmara. 

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
PREGÃO  PRESENCIAL Nº: 006/2022   PROCESSO Nº: 
002/2022
O MUNICIPIO DE POTIRENDABA torna público, para 
conhecimento de quantos possa interessar a abertura de 
procedimento licitatório, na modalidade PREGÃO PRESEN-
CIAL, para registro de preço, do tipo menor preço unitário.
OBJETO: contratação de empresa especializada na PRES-
TAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA 
PREVENTIVA, CORRETIVA, DE EMERGÊNCIA E DE INS-
TALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS EM GERAL, 
nos prédios e próprios públicos do município de Potirendaba 
- SP, pelo período de 12 (doze) meses, em sede de Registro 
de Preços
ENTREGA DOS ENVELOPES: até às 08h30min do dia 01 
de fevereiro de 2022.
Edital completo poderá ser retirado na Prefeitura Municipal 
ou pelo e-mail licitacao@potirendaba. sp.gov.br. Outras infor-
mações (17) 3827-9206.
Potirendaba/SP, 18 de janeiro de 2022 – Gislaine M. Franzot-
ti – Prefeita Municipal
________________________________________
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
PREGÃO  PRESENCIAL Nº: 002/2022   PROCESSO Nº: 
003/2022
O MUNICIPIO DE POTIRENDABA torna público, para 
conhecimento de quantos possa interessar a abertura de 
procedimento licitatório, na modalidade PREGÃO PRESEN-
CIAL, para registro de preço, do tipo menor preço unitário.
OBJETO: a contratação de empresa para prestação de SER-
VIÇOS GRAFICOS, para atender as necessidades das coor-
denadorias municipais, pelo período de 12 (doze) meses, em 
sede de Registro de Preços 
ENTREGA DOS ENVELOPES: até às 14h00min do dia 01 
de fevereiro de 2022.
Edital completo poderá ser retirado na Prefeitura Municipal 
ou pelo e-mail licitacao@potirendaba. sp.gov.br. Outras infor-
mações (17) 3827-9206.
Potirendaba/SP, 18 de janeiro de 2022 – Gislaine M. Franzot-
ti – Prefeita Municipal
________________________________________
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
PREGÃO  PRESENCIAL Nº: 004/2022   PROCESSO Nº: 
004/2022
O MUNICIPIO DE POTIRENDABA torna público, para 
conhecimento de quantos possa interessar a abertura de 
procedimento licitatório, na modalidade PREGÃO PRESEN-
CIAL, para registro de preço, do tipo menor preço unitário.
OBJETO: a aquisição de MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 
pelo período de 12 (doze) meses, em sede de Registro de 
Preços 
ENTREGA DOS ENVELOPES: até às 08h30min do dia 02 
de Fevereiro de 2022.
Edital completo poderá ser retirado na Prefeitura Municipal 
ou pelo e-mail licitacao@potirendaba. sp.gov.br. Outras infor-
mações (17) 3827-9206.
Potirendaba/SP, 18 de janeiro de 2022 – Gislaine M. Franzot-
ti – Prefeita Municipal
________________________________________
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
PREGÃO  PRESENCIAL Nº: 005/2022   PROCESSO Nº: 
005/2022
O MUNICIPIO DE POTIRENDABA torna público, para 
conhecimento de quantos possa interessar a abertura de 
procedimento licitatório, na modalidade PREGÃO PRESEN-
CIAL, para registro de preço, do tipo menor preço unitário.
OBJETO: Aquisição de MATERIAIS ESPORTIVOS, para 
atender as necessidades das Coordenarias Municipais de 
Esporte, Desenvolvimento Social, Educação, e da Cultura, 
pelo período de 12 (doze) meses, em sede de Registro de 
Preços.
ENTREGA DOS ENVELOPES: até às 08h30min do dia 03 
de Fevereiro de 2022.
Edital completo poderá ser retirado na Prefeitura Municipal 
ou pelo e-mail licitacao@potirendaba. sp.gov.br. Outras infor-
mações (17) 3827-9206.
Potirendaba/SP, 18 de janeiro de 2022 – Gislaine M. Franzot-
ti – Prefeita Municipal
________________________________________ AVISO DE 
ABERTURA DE LICITAÇÃO
PREGÃO  PRESENCIAL Nº: 005/2022   PROCESSO Nº: 
005/2022
O MUNICIPIO DE POTIRENDABA torna público, para 
conhecimento de quantos possa interessar a abertura de 
procedimento licitatório, na modalidade PREGÃO PRESEN-
CIAL, para registro de preço, do tipo menor preço unitário.
OBJETO: Aquisição de MATERIAIS ESPORTIVOS, para 
atender as necessidades das Coordenarias Municipais de 
Esporte, Desenvolvimento Social, Educação, e da Cultura, 
pelo período de 12 (doze) meses, em sede de Registro de 
Preços.
ENTREGA DOS ENVELOPES: até às 08h30min do dia 03 
de Fevereiro de 2022.
Edital completo poderá ser retirado na Prefeitura Municipal 
ou pelo e-mail licitacao@potirendaba. sp.gov.br. Outras infor-
mações (17) 3827-9206.
Potirendaba/SP, 18 de janeiro de 2022 – Gislaine M. Franzot-
ti – Prefeita Municipal



SOCIAL Jornal

CHEEK-TO-CHEEK
Depois do sucesso que a 
b a n d a  I r m ã o s  Pa t h e y s , 
de  Fernandópo l i s  fez  na 
reabertura do salão de festas 
do Automóvel Clube, dia 13 
de novembro do ano passado, 
a Diretoria Jesus Martin Neto 
atendeu ao pedido dos fãs que 
adoram dançar. E programou a 
mesma banda para o dia 5 de 
fevereiro, a partir de 22 horas, 
também no salão de festas. As 
mesas custam R$ 100 para 
4 lugares ( sócios) e R$ 200 
(não sócios).

São José do Rio Preto, quarta-feira 
19 de janeiro de 2022

MORO II  

Com R$ 1 bilhão de fundo eleitoral para investir, a cúpula do União 
Brasil está empenhada em conseguir lançar um candidato para ter 
novamente uma bancada expressiva de deputados na Câmara e 
já abriu diálogo, inclusive, com a presidente do Podemos, Renata 
Abreu.A ideia seria filiar Moro e costurar uma aliança com o 
Podemos, podendo, inclusive, colocar a deputada Renata Abreu, 
presidente da legenda, como opção de vice na chapa presidencial.
As negociações deram uma pausa nesta semana porque Sergio 
Moro e ACM Neto estão de Covid e Luciano Bivar está com gripe (o 
exame dele deu negativo para Covid), mas devem retomar em breve.

     O presidente do 
Automóvel Clube, Jesus 
Martin Neto, testou positivo 
para o Covid -19.

     Ricardo Scandiuzzi chega 
no fim de semana de férias 
no Rio Grande do Norte.
Está com a família em Natal 
curtindo um sofisticado 
resort. 

     Quem chegou ontem de 
lá, foi o banqueteiro Manoel 
Carlos, que emprestava seu 
nome ao buffet.

    A MJ Cacildis Produções 
cancelou o show do cantor 
Thiaguinho, que estava 
marcado para o dia 1º de 
abril no clube de campo 
Monte Líbano. 

    Depois de curtir as festas 
de fim de ano em Portugal 
com parte de sua família, 
Vera Nice Bonfá Martucci 
chega hoje ao Brasil.

    Rosy Verdi deixou Londres 
na noite de domingo e 
retornou ao Brasil para uma 
curta temporada. O Cláudio 
chega na quinta-feira. 
Devem permanecer por aqui 
até o carnaval.

     As boas vindas da coluna 
ao delegado de Polícia José 
Luiz Ramos Cavalcanti, 
ex-seccional de Barretos, 
que acaba de assumir o 
Deinter-5 de nossa cidade.

    Mais um ministro de Jair 
Bolsonaro testou positivo 
para a Covid-19. E pela 
segunda vez. Trata-se 
de Onyx Lorenzoni, que 
apresenta sintomas leves.

     O empresário Denílson 
Marzocchi, dono aqui da 
Noroeste Distribuidora 
Automotiva, empresa 
especializada em peças para 
caminhões começa a ampliar 
seus tentáculos e investe em 
Goiânia.

VIAGEM II
Josmar José Pipper, sócio 
de Eliandro Porch numa das 
referências de Rio Preto em 
gastronomia, a churrascaria 
Caste l lana,  re to rna es ta 
semana, com a mulher, Maria 
José, o filho João Vitor e o 
sobrinho Cleyton, de férias no 
Ceará, onde visitaram familiares 
e das mordomias do resort Porto 
Preguiça, do rio-pretense Sérgio 
Dória,em Lençóis Maranhenses. 

GASTRONOMIA 
EXEMPLAR II 

Sem qualquer sombra de 
dúvida, o Salsa Rooftop tem 
a melhor entrada de todos 
os cardápios de restaurantes 
de Rio Preto: um folhado de 
brie crocante, que desmancha 
na boca, recheado de queijo 
brie derretido, acariciante 
ao paladar. Molho de mel, 
amêndoas, castanha de caju 
e nozes e baby agrião de uma 
perfeita harmonia. Ao lado, 
um chutney de figo de pedir 
aplausos. É um prelúdio ao 
paladar. Quando você for lá, 
peça essa entrada. Não vai se 
arrepender. Focado em carnes 
de primeira, o Salsa merece a 
atenção dos gourmets porque 
coleciona narrativas de sucesso 
principalmente para quem 
tem resistência ao sistema de 
rodízio.

VIAGEM I
O médico Carlucho Cury, a 
mulher, Fabiana Funes Cury, 
que passaram as festas de 
fim de ano com os filhos na 
Espanha, voltaram encantados 
com o que viram, principalmente 
com a Andaluzia.Voltaram a 
tempo, aliás, de comemorar o 
aniversário dele com um jantar 
em família em sua casa no 
Quinta do Golfe. 

DENTINHO 
Estão abertas até o dia 10 de 
fevereiro, as inscrições para a 
51ª. edição do Campeonato 
Dentinho de futebol infantil, um 
dos mais tradicionais certames 
do Clube Monte Líbano. As 
crianças serão divididas em 
grupos: o 1 para os nascidos de 
2015 a 2017; o Grupo 2 (2013 
e 2014), Grupo 3 (2011 e 
2012), Grupo 4 (2009 e 2010) 
e Grupo 5 (2006 a 2008). 
Inscrições até às 18 horas, na 
sede cidade e até às 19h15, 
no clube de campo. Taxa de 
inscrição é de R$ 80. 

ALMOÇO I 
Quando o médico Toco Prado de Carvalho e sua mulher, Cristina 
Lemos, recebem, dão a impressão que focam na individualidade 
de cada convidado. Atestam cuidado sabendo a bebida que cada 
um gosta e do jeito que gosta, timbrando assim sua escrita como 
excelentes anfitriões. Sábado eles abriram sua casa no Quinta do 
Golfe Jardins  para um almoço, cuja lista de convidados eram os 
integrantes do Grupo Koxixo, um men’s club com mais de 50 anos. 
Dessa vez, as mulheres também foram convidadas.

LITERATURA
Encerram-se dia 11 de fevereiro, 
uma sexta-feira, as inscrições 
de forma gratuita e online, para 
o Prêmio Sesc de Literatura 
que contemplará os melhores 
romances e contos inéditos. Os 
vencedores desse prêmio criado 
em 2003, terão seus trabalhos 
publicados e distribuídos pela 
Editora Record com tiragem 
inicial de 2,5 mil exemplares. A 
revelação dos vencedores será 
em maio.

ALMOÇO II 
Focada em paladares e memórias, a tarde fluiu como cisne em 
águas serenas, edulcorando esse momento difícil em que o 
mundo atravessa, com sua rotina bruscamente alterada e todos, 
fragilizados, perdendo a estabilidade. Uma tentativa de enfatizar 
suavemente a inescapável realidade e cuspir o sofrimento ao 
acrescentar os encantos da convivência. Cristina é uma verdadeira 
chef de cuisine, capaz de valorizar receitas ancestrais e a identidade 
cultural brasileira.

ARQUIDIOCESE
Anotem: está para sai r  a 
Arquidiocese de Rio Preto com 
a nomeação pelo Vaticano de 
um arcebispo para comandá-
la no lugar do atual bispo que 
entrou no lugar de Dom Thome, 
execrado pela comunidade 
católico depois que sés vídeos 
íntimos vazaram nas redes 
sociais.

FEIRA 
Era esperada ontem em 
Rio Preto, uma comitiva do 
governo federal que vem 
com a precípua finalidade de 
conhecer detalhes da I Feira 
Nacional de Aquicultura, a 
Aquishow de nossa cidade, 
programada para o período 
de 24  26 de maio deste 
ano. O evento que seria 
realizado no ano passado, 
foi cancelado por conta da 
pandemia.

FESTIVAL
Marcelo Cherubini de Lima, criador 
do Gin Morrison,está lançando 
o I Festival Gin Morrison, que 
acontecerá em fevereiro com 16 
dias de duração para que o júri 
e o público avaliem as melhores 
criações de drinks com gin por 
mixologistas da cidade. 

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

GASTRONOMIA 
EXEMPLAR I  

Mesmo que o exemplar prime 
ribe servido com deliciosos 
acompanhamentos, como 
chimichurri, patê de alho,farofa 
de cebola quimada, legumes 
salteados e risoto de figo 
e gorgonzola,não tivessem 
sido bons- e diga-se estavam 
maravilhosos-só a entrada 
teria valido a pena uma ida 
ao Salsa Rooftop, no andar 
superior do conjunto comercial 
Duo Jk, na Avenida Juscelino 
Kubitscheck.

CRUZEIROS MARÍTIMOS
Suspensa novamente até 4 de fevereiro em decorrência do avanço 
de casos da Covid-19, a temporada de cruzeiros pode enfrentar 
nova resistência para ser retomada caso os municípios se coloquem 
contrários ao recebimento dos navios atracados à costa brasileira.A 
Casa Civil da Presidência da República, decidiu abrir o diálogo 
com os municípios para que se pronunciem se querem ou não de 
receber os cruzeiros nas cidades tendo em vista a relevância deles 
na geração de empregos.

MULHERES NA DIREÇÃO 

Foi lançado ontem pela manhã, no Dodge American Bar, o Lady 
Driver, um aplicativo destinado exclusivamente ao transporte de 
mulheres e por mulheres, além de crianças a partir de 8 anos 
de idade desacompanhadas, desde que autorizadas pelos pais; 
e idosos. A empresa passou a operar a partir de ontem ao meio-
dia, com 180 motoristas cadastrados. É o primeiro que transporta 
crianças. À frente da franquia, a empresária catanduvenses Daniele 
Stecca Marconi. O app já possui em todo o Brasil, 70 mil mulheres 
cadastradas. Dois confortos oferecidos pelo APP: o agendamento 
de corridas e se a cliente preferir,poderá salvar o contato da 
motorista para fazer viagens sempre com a mesma condutora.

SEGURANÇA   

A ação dos bandidos que entraram fortemente armados na noite 
de sexta-feira no Shopping Iguatemi de Rio Preto, escancara 
a vulnerabilidade da segurança daquele centro de compras, 
que expôs adultos e crianças à situação de pânico, correndo 
para se esconder atrás de balcões de lojas e até nas cozinhas 
de restaurantes, enquanto a polícia chegava armada de fuzis 
e metralhadoras para cercar toda as saídas. De fato, naquele 
shopping não tem um balcão de informações, obrigando um 
consumidor a recorrer a um segurança para cortar caminho 
quando tem pressa de encontrar determinada loja. Mas naqueles 
corredores compridos, é preciso paciência e andar muito para 
encontrar um segurança. Agora, com a casa arrombada, a 
segurança, com certeza, será reforçada.

ALMOÇO III 

Degustar um prato por ela preparado, é sempre uma experiência 
imersiva na boa gastronomia. Serviu uma feijoada de se fazer 
reverência, além de um pequi de se comer suspirando. O 
inconfundível toque que dá aos temperos, sutil sem ser frágil, 
leve sem perder a contundência deixou a todos encantados. A 
sobremesa, um prosaico, porém maravilhoso pudim de leite desses 
de massa densa que só as avós faziam. A casa já é um cenário 
exemplar para qualquer festa elegante e classy. Com a bebida 
farta e a comida maravilhosa, o evento torna-se inesquecível. 

CORRIDA PRESIDENCIAL
O governador João Doria Junior quer porque quer,sentar-se no 
trono no Palácio do Planalto e para isso,está organizando uma 
megaestrutura para a disputa presidencial. O quartel-general será 
numa casa de 3,5 mil m² na Avenida Brasil,em São Paulo,onde 
trabalharão 220 funcionários fixos.Serão montados dois estúdios, 
um de rádio e outro de TV; e um auditório para 200 pessoas.Bruno 
Araújo, presidente do PSDB e coordenador da campanha, terá uma 
sala na casa, que será inaugurada em 2 de março. Ficará ao lado 
do gabinete de Doria.Março será o momento em que se espera uma 
elevação do nível de tensão interna no PSDB.Em março,deputados 
e vários líderes tucanos exigirão que os magros números de João 
Doria nas pesquisas comecem a encorpar.

A-8

No almoço de Toco e Cristina, pai e filho. Sinvalzinho 
e Sinval Célico Neto

* 

* 

Acompanhe o blog: www.thejournal.com.br/blog 
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COMÉDIA ADIADA
O Festival Janeiro Brasileiro de 
comédia que aconteceria de 22 
a 29 de janeiro, foi atropelado 
pela pandemia e sucumbiu. 
Foi transferido para março, 
cuja abertura será no dia 
consagrado ao nosso padroeiro, 
São José, 19 de março com 
encerramento marcado para 
o dia 27.

No almoço oferecido por Toco e Cristina Lemos Prado de 
Carvalho, Ruy Piccolo, Walter Gorayeb, Deguinha Zancaner,-
Nardo Monteiro, Beto Freitas, Fabinho Marques dos Santos, 

Carlos Mazotta e o anfitrião.

MORO I 
Sergio Moro que vem a Rio Preto no próximo dia 1º de fevereiro 
para um almoço da Lide Noroeste Paulista,pode ter uma 
passagem relâmpago pelo Podemos.A cúpula do União Brasil 
tem intensificado conversas com o ex-ministro e flerta com a 
possibilidade de lançá-lo à Presidência da República pela legenda 
que nascerá bilionária a partir da fusão do DEM com PSL, ex-
partido de Jair Bolsonaro.

COMPRA E VENDA
O Mubadala, fundo de investimentos soberano de Abu Dhabi, 
contratou o BTG Pactual para vender a Rota das Bandeiras, 
uma rodovia de quase 300 quilômetros na região metropolitana 
de Campinas.Se concretizado, será um negócio acima de R$ 4 
bilhões.

MORO III 
O encontro  na semana passada,de Sergio Moro com o ex-ministro 
do Supremo Tribunal Federal (STF) Joaquim Barbosa foi criticado 
por boa parte de seus aliados de dentro e de fora do Podemos. A 
avaliação feita é que o ex-juiz foi “ingênuo” ao ter se encontrado 
com Barbosa, mesmo com as sinalizações de que o ex-ministro 
do STF não abraçaria sua campanha.Nos bastidores, Barbosa já 
havia dito que não aceitaria ser vice de Moro em 2022 e apontou 
predileção por Ciro Gomes (PDT).

NOVO BAR
Thomaz Mascaro e Hugo 
Pastel estão marcando para 
o período do carnaval, a 
inauguração de seu bar Rio de 
Janeiro que estão montando 
nas imediações do Estádio 
Anisio Haddad, o Riopretão. 
Por enquanto estão fechando 
parcerias com fornecedores 
de bebidas.


