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Aplicação da 
Coronavac é 
centralizada 
em 5 postos
A Secretaria de Saúde de 

Rio Preto informou que a partir 
desta quinta-feira (20), as do-
ses da vacina Coronavac serão 
centralizadas em unidades de 
saúde do município. O imu-
nizante estará disponível nas 
UBSs Caic, Central, Rio Preto 
I, Solo Sagrado e Vila Mayor. A 
vacinação contra a Covid-19 é 
realizada de segunda a sexta-
-feira, das 7h30 às 15h.
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Mirassol inicia 
vacinação de 
crianças de 

11 anos
O Departamento de Saúde 

de MIrassol iniciou a vacinação 
de crianças de 11 anos com 
a dose pediátrica contra a Co-
vid-19 ontem. Também continu-
am sendo vacinadas as crianças 
de 5 a 11 com comorbidades 
e deficiência permanente. O 
atendimento dos pequenos 
acontece exclusivamente no 
Centro de Saúde, também co-
nhecido como Postão, das 8 às 
19 horas.                    Pág.A5

GRIPE Desde o dia 23 de dezembro, a rede municipal de saúde de Rio Preto está sem doses 
da vacina contra gripe, o que fez aumentar procura na rede privada.            Pág.A5

Itamar fala 
sobre reeleição 
e especulação 
de seu nome 
para prefeito
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Guapiaçu vai 
exigir passaporte 

da vacina em 
eventos e 
comércio
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Urupês abre 
inscrição para 
aulas de skate 

aos finais 
de semana
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ENCONTRO
Prefeito em exer-

cício Orlando 
Bolçone se reú-
ne hoje à tarde 
com vice-gover-

nador Rodrigo 
Garcia em São 

Paulo

DIOCESE
O  novo bispo da 
Diocese de Rio 
Preto é Dom An-
tônio Emídio Vilar, 
nomeado pelo 
papa Francisco; 
ele assume o car-
go dia 19 de mar-
ço. Pág.A6

bispo
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sobre reeleição 



Fundado em 16 de fevereiro de 2004
A serviço da democracia 

Editora DHOJE Rio Preto Ltda 
Redação, Administração, Publicidade e Oficina

Rua Fritz Jacobs, 1448 - Cep 15025-500
São José do Rio Preto - São Paulo 

Fone:(17)33532447

Cidades da região e Distrito onde circulam o DHOJE:
São José do Rio Preto, Bady Bassitt, Cedral, Guapiaçu, 

Mendonça,  Mirassol, Mirassolândia, Monte Aprazível, Nova 
Granada, Olímpia, Potirendaba, Tanabi, Ubarana, Uchôa  

Diretor-Presidente: Edson Paz
 

Telefones:
Recepção: (17) 3353-2447
Redação: (17) 3363-0113

E-mails

Comercial: comercial@dhojeinterior.com.br
Circulação: circulacao@dhoje.com.br
Editais: diario.oficial@dhoje.com.br

Dhoje web
www.dhojeinterior.com.br

A-2 Jornal
São José do Rio Preto, quinta-feira
20 de janeiro de 2022 COTIDIANO

Libertador liberto
É nosso empenho, na 

Religião de Deus, do Cristo e 
do Espírito Santo, apresen-
tar um Jesus dessectariza-
do, sem arestas, para que 
Ele possa surgir em toda a 
Sua Divina Grandeza com 
poder e autoridade, a toda 
e qualquer consciência do 
mundo. Grafei este conceito 
da dessectarização do Cris-
to, durante uma entrevista 
que concedi, em 1989, 
ao produtor de documen-
tários da TV polonesa, à 
época vice-presidente da 
Associação Universal de Esperanto, jornalista Roman 
DobrzyĐski, que esteve no Brasil para participar da 
inauguração do Templo da Boa Vontade. Na ocasião, 
Roman, ao analisar a missão do TBV, que eu inauguraria 
em 21 de outubro daquele ano em Brasília/DF, per-
guntou-me como podia pregar o Ecumenismo Irrestrito 
falando em Jesus. Resumindo o que há décadas tenho 
pregado sobre assunto tão fundamental da doutrina da 
Religião do Terceiro Milênio, respondi-lhe, conforme 
tantas vezes expusera meu pensamento acerca deste 
tópico, que uma das grandes tarefas da Religião de 
Deus, do Cristo e do Espírito Santo é dessectarizá-Lo, 
pois Jesus é o Cristo Ecumênico, o Divino Estadista, 
e concluí: o Provedor Celeste não é um rancoroso 
exclusivista. Ele é um Ideal Sublime de Humanidade, 
Amor, Solidariedade, Justiça e Compaixão para todos 
os seres espirituais e humanos.

Numa das minhas palestras pelo rádio, dezesseis 
anos após a entrevista à TV polonesa, mais precisamen-
te em 5 de novembro de 2005, durante a Cruzada do 
Novo Mandamento de Jesus no Lar, que é uma série 
de programas dedicados a integração das famílias 
nas Leis de Deus, reforcei o meu pensamento sobre a 
universalidade da figura do Professor Celeste:

É imprescindível a compreensão de que Jesus não 
é monopólio de qualquer crença, por mais notável ou 
elevada que seja. Ele é o Libertador Divino. Compreen-
dido livre do vezo da intransigência, deixa de ser visto 
como “uma peça” — forma pela qual os escravos eram 
cruelmente rotulados e tratados.

Libertador sob algemas?!
Desse modo, de mãos atadas, Jesus jamais poderia 

libertar alguém. Porquanto, não é o Mestre que perten-
ce a nós — argumentação que desastrosamente tem 
levado a muitos conflitos lastimáveis, na luta por Sua 
propriedade. Pelo contrário, nós é que pertencemos a 
Ele. (...) É urgente, pois, instruir-se, educar-se, reedu-
car-se, para devidamente instruir, educar e reeducar 
em Deus, no Cristo e no Espírito Santo. É a Cruzada 
de Reeducação Geral da Religião Divina em marcha.

Urge destacar essa qualidade do Taumaturgo Celes-
te, não obstante a redundância: um Libertador libertário 
que está realmente liberto. Ele vive acima de nossas 
medidas de espaço-tempo, que constringem o raciocí-
nio, apequenam a filosofia e a lógica, pois submetem 
nossos métodos de análise aos parcos sentidos huma-
nos. Apesar de saber que nem a Terra nem mesmo o 
Sol são o centro do Universo, o ser humano, em número 
apreciável, continua acreditando constituir o fulcro uni-
versal de todo o saber. Essa mentalidade geocêntrica, 
ou antropocêntrica, ou ambas, geoantropocêntrica, 
dificulta a dessectarização dos assuntos em debate.

Estamos longe de ser o núcleo do Cosmos. É preciso 
que a consciência também se livre desses conceitos 
que a Astronomia já derrubou, mas que ainda estão 
incrustados, de maneira oculta, na perspectiva humana 
de pensar. O raciocínio de Joracy Camargo (1898-
1973), renomado jornalista, cronista e teatrólogo 
brasileiro, contribui com esta reflexão ao afirmar que: 
“A função do sábio não é condenar, mas investigar e 
explicar. O que mais o caracteriza é o espírito de to-
lerância”.

A Palavra de Deus não é cativeiro mental

Assim ocorre com a Palavra de Deus. Ela não pode 
ser interpretada como se fosse um cativeiro mental e, 
sobretudo, espiritual. Sua contundente letra, examina-
da pelo prisma do livre-arbítrio com que o Pai Celeste 
nos oferece condições de pensar e agir com respon-
sabilidade, rompe correntes da ignorância espiritual. 
Ademais, nunca nos esqueçamos de que “Deus é 
Amor” (Primeira Epístola de João, 4:8), razão pela qual 
Sua Mensagem não pode ser discernida pelo diapasão 
do ódio. Um primeiro e acertado passo para tal postura 
é dessectarizar Jesus.

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

ARTIGO Secretaria de Serviços Gerais 
intensifica ações após temporal 

A prefeitura de Rio Preto, 
por meio da Secretaria de Ser-
viços Gerais, realiza trabalhos 
de limpeza e desentupimento 
de bocas de lobo nesta quar-
ta-feira, 19, em razão dos 
estragos realizados após a forte 
chuva que atingiu a cidade na 
noite de terça-feira, 18.

O município tem três pontos 
de medição pluviométrica: no 
Jardim Maria Cândida, a mar-
cação chegou a 93,6 milíme-
tros, o que corresponde a mais 
de 90 litros de água a cada 
metro quadrado. Na estação 
do bairro São Francisco, foram 
54,2 milímetros e no Jardim 
Nazareth, 33,8.

Apesar dos altos índices, 
houve poucas ocorrências. 
“Felizmente a chuva não foi 
acompanhada de fortes raja-
das de ventos, que costumam 
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derrubar árvores e apresentar 
risco a pessoas, veículos, cons-
truções e rede elétrica”, diz o 
diretor da Defesa Civil Carlos 
Lamin.

Por isso, o risco ficou con-
centrado em pontos de alaga-
mento, como as avenidas que 
ficam nas regiões mais baixas 
da cidade.

“O sistema de drenagem 
não foi suficiente para absorver 
o volume de água, o que faz 
ela se acumular na superfície 
nesses pontos mais baixos. Na 
avenida Murchid Homsi, seis 
carros tentaram fazer a traves-
sia em um local alagado e aca-
baram ficando presos. O Corpo 
de Bombeiros foi acionado e fez 
o resgate. Não houve vítimas”, 
complementa.

O secretário de Serviços 
Gerais Ulisses Ramalho vistoriou 
pessoalmente alguns desses 
pontos de alagamento na noite 

de terça-feira. “Os trabalhos 
de limpeza continuam nesta 
quarta. Apesar da chuva in-
tensa e volumosa, não houve 
muitos danos. Algumas árvores 
caíram na avenida Juscelino 

Kubitschek. As equipes de tapa-
-buracos estão trabalhando em 
pontos que tiveram danos no 
asfalto e outras equipes estão 
circulando a cidade desentu-
pindo bocas de lobo”, afirma.

Coronel Carlos 
Lamin, diretor 
da Defesa Civil

intensifica ações após temporal 
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Coronel Carlos 
Lamin, diretor 
da Defesa Civil

EM SÃO PAULO

Bolçone se reúne com vice-governador 
Rodrigo Garcia hoje na capital

O prefeito em exercício Or-
lando Bolçone (DEM) se reúne 
nesta quinta-feira, 20, com o 
vice-governador Rodrigo Garcia 
(PSDB). O encontro ocorre em 
São Paulo a convite de Garcia. 
Os dois se encontram no perí-
odo da tarde, no Palácio dos 
Bandeirantes.

Conforme apurado pelo 
Dhoje Interior Bolçone vai tra-
tar de assuntos variados, em 
especial a questão da saúde 
local em relação ao combate 
da pandemia de covid-19, com 
o aumento da transmissão 
da doença devido a variante 
ômicron.

Garcia e Bolçone são par-
ceiros políticos de longa data. 
Foi do vice-governador o con-
vite para que Bolçone deixasse 
o PSB, partido que concorreu 
uma vez a prefeitura de Rio 
Preto - com apoio do ex-prefei-

to Valdomiro Lopes (PSB) -  e 
se elegeu deputado estadual, 
para ingressar no Democratas, 
seu atual partido. Garcia fez ca-
minho inverso e deixou o DEM 
para filiar-se ao PSDB, onde é 

se pretende sair candidato a 
deputado estadual ou federal 
na disputa deste ano.

Em recente entrevista ao jor-
nal, logo ao tomar posse como 
prefeito interino de Rio Preto, 
Bolçone afirmou que “ainda não 
há uma decisão tomada sobre 
isso. Neste momento, meu foco 
é Rio Preto”, afirmou sobre uma 
eventual candidatura neste ano.

Bolçone também avaliou o 
governo de João Doria (PSDB) e 
sua relação com Rodrigo Garcia. 
“O governador e, em especial, 
o vice-governador Rodrigo Gar-
cia têm trabalhado bastante 
com a administração, sempre 
buscando executar projetos e 
trazer obras importantes para 
a cidade, em todos os setores. 
Uma relação positiva”, disse 
ao jornal.

Bolçone fica no cargo de 
prefeito até dia 31 de janeiro. 
Edinho Araújo (MDB) está de 
férias.

Raphael FERRARI 

o pré-candidato do partido na 
disputa ao governo do Estado.

No encontro, os dois de-
vem projetar as eleições deste 
ano. O prefeito em exercício se 
esquiva quando questionado 

Rodrigo Garcia hoje na capital

ELEITOR
Transgêneros e travestis podem pedir 

a alteração de nome no título 

Transgêneros e travestis 
podem pedir a alteração 
para incluir nome social 
em seu título de eleitor de 
forma simples, pelo site do 
TSE (Tribunal Superior Elei-
toral) até o dia 4 de maio.

Desde 2018 a Justiça 
Eleitoral permite o uso 
de nome social no título 
de eleitor. Candidatos já 
podiam, desde eleições 
anteriores, usar o nome 
social nas urnas.

Para fazer a alteração 
antes das eleições de 2022 
é preciso ir até a página do 
TSE até o dia 4 de maio 
de 2022. Os dados infor-
mados serão analisados 
pela Justiça Eleitoral, e 
o requerimento pode ser 

acompanhado, também 
pelo site.

O prazo até o dia 4 de 
maio também vale para 
outras mudanças no docu-
mento, como a alteração 
de domicílio eleitoral dos 
eleitores ou mesmo para 
solicitar a primeira via do 
título para votar nas próxi-
mas eleições.

Segundo o TSE, é direito 
das pessoas se identifi-
carem da forma como se 
reconhecem e não são re-
conhecidas na sociedade.

Nas últimas eleições de 
2020, aproximadamente 
10 mil pessoas passaram 
a utilizar o nome social no 
título. Antes de solicitar 
alterações é importante 
verificar se tem débito com 
a Justiça Eleitoral.

Da REDAÇÃO Divulgação
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A PARTIR DO DIA 24 CONCURSO DE 2020

Itamar Borges fala sobre reeleição e 
sondagem de seu nome para prefeito

Secretário de Agricultura 
do Estado de São Paulo desde 
junho do ano passado, o depu-
tado estadual licenciado Itamar 
Borges (MDB) tem pavimentado 
a carreira política nos últimos 
anos com a possibilidade de 
novos voos para as bandas de 
Rio Preto. Natural de Santa Fé 
do Sul, tendo sido prefeito por 
três mandatos em sua terra 
natal – a mesma do prefeito de 
Rio Preto Edinho Araújo – Ita-
mar foi reeleito em 2018 para 
novo mandato como deputado 
estadual. Ele não esconde que 
tem na carreira vitoriosa de 
seu conterrâneo Edinho Araújo 
o espelho para chegar até a 
cadeira de prefeito de Rio Preto. 
Fato que ele não nega todas as 
vezes que é perguntado.

Advogado, teve experiên-
cia no comércio, foi professor 
universitário, além de vereador 
em Santa Fé, Itamar Borges na 
Assembleia Legislativa preside 
desde 2011 a Comissão de 
Atividades Econômicas (CAE), 
e participa como membro das 
comissões de Saúde, Meio Am-
biente e Assuntos Desportivos.

Sua área de atuação abran-
ge o trabalho em defesa da 
agricultura, pecuária, agroin-
dústria, sucroenergia e todos 
os setores da cadeia produtiva 
do agro; das santas casas e 
hospitais filantrópicos. Ao Dhoje 
Interior, em entrevista com o 
balanço das atividades no ano 
passado e projeções para este 
ano de eleições em todo país, 
Itamar não fugiu de nenhum 
questionamento e disse que 
se o contexto permitir estará à 
“disposição de Rio Preto” nas 
eleições para prefeito em 2024. 
Confira a entrevista:

Dhoje Interior: Desde ju-
nho do ano passado o senhor 
é o secretário da Agricultura 
do Estado, após ter aceito 
convite do governador João 
Doria (PSDB). Uma pasta 
estratégica que envolve com 
o homem do campo e mo-
vimento milhões em todo o 
estado através do Agro. Um 
programa considerado vitrine 
é o Melhor Caminho que leva 
melhores condições as estra-
das rurais e vicinais. Quantos 
quilômetros já foram recupe-
rados até o momento?

Itamar Borges: Quando 
assumi a convite do Doria e do 
Garcia coloquei alguns desafios. 
Como não temos mais a Codasp 
(Companhia de Desenvolvimen-
to Agrícola do Estado de São 
Paulo) decidi pela volta deste 
programa. Em 12 anos 500 
quilômetros foram realizados a 
cada ano. Só neste ano vamos 
executar 5 mil. É o maior perío-
do de recuperação das estradas 
de terra e rural. Segurança ao 
produtor e ao Agro do interior.

Dhoje Interior: As assi-
naturas dos convênios ocor-
reram no ano passado, in-
clusive em Rio Preto, com 
a presença do governador 
Doria. Já existem as estra-
das definidas aqui na nossa 
região?  

Itamar Borges: Tivemos as 
assinaturas dos convênios, os 
municípios indicam os trechos 
e na sequencia nós realizamos 
os projetos. Hoje estamos com 
mais de 300 projetos prontos, 
grande número de cidades da 
região contemplados e estamos 
no processo de contratação de 
empresas. Já contratamos 150 
obras e vamos continuar. Em 
fevereiro começa a execução 
e até o mês de agosto vamos 
executar 100%. Temos três 
trechos em Rio Preto, no distrito 
de Talhado, região da Vila Azul.

Dhoje Interior: Fale so-
bre o programa da Patrulha 
Rural?

Itamar Borges: Começa-
mos isso em uma parceria com 
a Google onde estamos mape-
ando e identificando todas as 
estradas rurais e entregando 
ao agricultor o CEP rural. Isso 
é bom para a saúde que che-
ga mais rápido, transporte de 
alunos e cidadania, inclusão. 
Segurança no campo, Rio Preto, 
por exemplo, foram entregues 
três viaturas, Mirassol, Bálsamo 
ou cidades que tem Guarda-Mu-
nicipal estamos priorizando os 
veículos. Vai para fazer ronda 
rural, pra levar segurança ao 
homem do campo. Muitas 
ocorrências de roubos de fertili-
zantes, equipamentos, insumos, 
gado e até de produção. Vamos 
fortalecer e dar segurança ao 
agro no interior paulista.

Raphael FERRARI
redacao@dhoje.com.br

Dhoje Interior: Foram 
investidos mais de R$ 50 
milhões em institutos de 
pesquisas para melhorar 
a produtividade no campo. 
Fale um pouco de como isso 
é feito e como o produtor, na 
ponta final, é beneficiado?  

Itamar Borges: No ano 
passado mais de R$ 50 milhões 
para pesquisa e este ano R$ 52 
milhões. É o que faz a diferen-
ça. O agro de São Paulo está 
onde está graças a ciência, a 
pesquisa, a inovação e isso que 
estamos fazendo. Trazendo no-
vas culturas que você consegue 
em menor tempo uma produção 
e produtividade maiores na 
mesma área, muitas vezes com 
menor necessidade de defensi-
vos agrícolas e uso hídrico. São 
Paulo é o primeiro do Brasil e 
do mundo em cana de açúcar, 
seringueira, a borracha. Nova 
resolução no setor de seringuei-
ras, para os produtores. Hoje o 
produtor pode produzir a própria 
muda e os viveiros podem pro-
duzir tanto nas bancadas como 
no solo, preservando a sanidade 
das mudas. Teremos milhares 
de mudas por ano em virtude 
da nova regra que antes dela só 
permitia o cultivo nas bancadas.

Dhoje Interior: O senhor 
participou de Comitiva do 

governado Doria em visita no 
ano passado a Expo Dubai. 
Qual o saldo da visita ao país 
árabe?

Itamar Borges: São Paulo 
tem aberto escritórios em vários 
lugares no mundo pra justa-
mente buscar de alguma forma 
trazer o investidor e exportar 
o produto de São Paulo. São 
vários. Dubai é um ponto estra-
tégico do mundo, está na porta 
da Ásia e próxima da Europa, 
uma localização estratégica. 
Temos uma estrutura, através de 
Dubai, que vai fortalecer ainda 
mais com o escritório de negó-
cios e os produtos que foram 
levados para a feira Expo Dubai. 
Parcerias no etanol, açucar, 
cacau e outros produtos.

Dhoje Interior: Como está 
a produção de laranja e cana-
-de-açúcar na nossa região?  

Itamar Borges: A safra 
de cana sofreu um pequeno 
atraso em virtude do período 
de chuvas, mas a expectativa é 
ainda e de uma pequena redu-
ção, também pelas queimadas. 
Com o replantio nós passamos 
ter uma safra um pouco maior. 
Acabamos de lançar novos culti-
vares, novos tipos de cana para 
serem plantados, que dão maior 
produtividade na mesma área 
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e mais resistentes também. 
Já a laranja, nós que já fomos 
uma região importante, ainda 
temos um peso no estado de 
São Paulo. Fizemos com a O 
Fundecitrus (Fundo de Defesa 
da Citricultura) um convênio 
para criar mecanismos para 
ampliar a produção de mudas e 
criar um controle da qualidade 
da fruta. A laranja de São Paulo 
e do Brasil é exportada para o 
mundo todo. Tanto a fruta como 
o suco. Estimulando a plantação 
de pomares, fortalecendo muito 
este setor.

 Dhoje Interior: O senhor 
é candidato a deputado esta-
dual nas eleições deste ano? 
O Edinho Filho, que integra 
sua equipe na Secretaria de 
Agricultura, filho do prefeito 
Edinho Araújo vai dobrar com 
o senhor e sair para federal?

Itamar Borges: Fico como 
secretário de Agricultura até 
abril. Volto pra Assembleia no 
meu mandato e sou candidato a 
reeleição de deputado estadual. 
Me identifico muito ao cargo de 
estadual por estar mais próximo 
aos municípios. Como deputado 
estadual tenho mais condições 
de fazer isso. O Edinho Araújo 
Filho é um pré-candidato e 
espero que confirme sua can-
didatura. O partido reservou a 

vaga a ele e ele vai tomar a 
decisão na hora certa. O pai é 
um exemplo de líder, o maior 
prefeito da história dessa ci-
dade. O Edinho tem o sangue 
do pai e tem me ajudado na 
secretaria de Agricultura.

Dhoje Interior: Em 2018 
as eleições foram tomadas 
pela onda Bolsonaro onde 
Rio Preto acabou não elegen-
do nenhum deputado esta-
dual e federal com domicílio 
eleitoral na cidade. Foi espé-
cie de arrasa-quarteirão em 
figuras como Valdomiro Lo-
pes, Vaz de Lima, João Paulo 
Rillo, entre outros nomes 
conhecidos do eleitorado. 
O senhor acredita que para 
este ano possa acontecer 
algo parecido?

Itamar Borges: Essa expe-
riência do radicalismo, do ex-
tremismo não foi aprovada pela 
população e que isso cada vez 
mais mostra a necessidade da 
política, da boa política. É pre-
ciso na eleição não optar pelo 
radicalismo e decantar, peneirar 
os bons e maus políticos. A po-
pulação enxerga a sensibilidade 
política. Fui vereador, prefeito 
e deputado, aprendi muito e 
procuro fazer a boa política.  
Vai ser a eleição de quem tem 
realmente trabalhado. Temos 
exemplos de mudanças que 
nada mudou.

Dhoje Interior: O senhor 
será candidato a prefeito em 
2024, para a sucessão do 
atual prefeito Edinho Araú-
jo? A trajetória dos dois é 
praticamente parecida. São 
inclusive do mesmo partido. 
Seria natural o apoio de Edi-
nho para sucede-lo?

Itamar Borges: Sou can-
didato a deputado estadual. 
Quero reeleger e continuar esta 
missão como deputado. Você 
citou um exemplo e é natural 
essa colocação. Com isso fui 
estimulado e convidado para 
ser o deputado de Rio Preto, 
trazido para morar em Rio Pre-
to desde 2020 com domicílio 
eleitoral aqui. Único deputado 
estadual com domicílio em Rio 
Preto. É natural as especula-
ções. Qual é o líder político, ho-
mem público que não gostaria 
de estar como prefeito por essa 
cidade e seu povo.

ENTREVISTA

Guapiaçu vai exigir passaporte da vacina 
para acesso a eventos e comércio

A partir do dia 24 de ja-
neiro, próxima segunda-feira, 
fica obrigatório a apresentação 
do comprovante de vacinação 
(passaporte da vacina) para 
acessar eventos, estabele-
cimentos comerciais de pe-
queno, médio e grande porte 
em Guapiaçu. O decreto que 
estabelece as novas regras para 
convivência foi assinado pela 
prefeita Luciani Crisitina Marti-
nelli Gimenes e será publicado 
no Diário Oficial do Município.

O decreto estabelece que 
“I – para fins de comprovação, 
serão válidos o registro físico, 
por meio da apresentação do 
Cartão de Vacinação, ou ainda 
documentos em formato digital 
como o Certificado Nacional de 
Vacinação disponibilizados pela 
plataforma do Governo Federal 
– ConectSUS, ou Poupa Tempo 
digital”.

Ainda será exigida a com-
provação da primeira e segunda 
dose da vacina, “devendo o 
cidadão estar dentro do inter-
valo recomendado para a imu-
nização completa, ou seja, não 
estar em atraso com as doses”.

O artigo 2.º do decreto afir-
ma que “os estabelecimentos 
e eventos de que se tratam 
são: shows (incluindo em ba-
res e restaurantes), feiras em 
ambiente fechado, congressos, 
festas, jogos e similares, bem 
como meios de hospedagem, 
atividades turísticas e culturais 
e atrações de entretenimento 
que gerem aglomerações”.

Os organizadores e respon-
sáveis é quem deverão solicitar 
ao público a comprovação 
da vacinação para permitir a 
liberação do acesso às depen-
dências dos locais. Os demais 
protocolos sanitários, tais como 
uso correto de máscaras, higie-
nização das mãos e distancia-
mento permanecem em vigor. 

Nos casos de descumprimentos 
das regras os proprietários e or-
ganizadores de eventos estarão 
sujeitos a penalidades, com 
possibilidade de multa.

A prefeita Luciani Cristina 
justifica o decreto dizendo que 
as medidas são necessárias 
para manter as atuais taxas de 
ocupação de leitos de saúde 
e evitar qualquer tipo de res-
trição de atividade econômica 
no futuro.

Segundo ela “Guapiaçu 
apresenta, até o dia 6 de janei-
ro, 94,33% de cobertura vacinal 
e 3ª dose em 25,22%” e que 
justamente o grande número de 
pessoas vacinadas permitiu a 
queda no número de internados 
e de complicações.

Raphael FERRARI

Semae divulga lista e convoca a 
partir de hoje 25 aprovados

O Semae (Serviço Municipal 
Autônomo de Água e Esgoto) de 
Rio Preto convoca, a partir desta 
quinta-feira, dia 20, pessoas 
aprovadas em concurso público 
realizado em fevereiro de 2020. 
Ao todo são 25 convocados 
neste primeiro momento de 
um total de 50 aprovados, os 
demais devem ser convocados 
ainda neste primeiro trimestre.

Os convocados têm 30 dias 
corridos, a partir da publicação 
do edital de convocação, que 
acontece neste dia 20, no Diá-
rio Oficial do Município (https://
www.riopreto.sp.gov.br / Trans-
parência / Diário Oficial), para 
apresentar toda documentação 
exigida no edital do concurso. 
Caso os candidatos não entre-
guem toda documentação exigi-
da dentro do prazo estabelecido 
perderão o direito à nomeação.

A relação de documen-
tos estará disponível no edital 
de convocação do Semae nº 
01/2022.  A documentação 
deve ser entregue na sede do 
Semae, Rua Antônio de Godoy, 
nº 2.181, Jardim Seixas, das 
7h30 às 17h00.

Segundo o chefe de divisão 
do RH do Semae Leandro Car-
neiro, por causa da pandemia 
da Covid-19 a convocação não 
pôde ser feita mais cedo.  “A 
Lei Complementar Federal nº 
173/20 estabeleceu o Progra-
ma Federativo de Enfrentamen-
to ao Coronavírus causador da 
covid-19. Ficou proibida até 31 
de dezembro de 2021 a contra-
tação de quadros de pessoal”, 
salientou Carneiro.

O Semae está convocando 
cinco engenheiros civis, um 
engenheiro mecânico, um 
engenheiro sanitário, quatro 

técnicos em edificações, três 
técnicos em eletrotécnica, um 
técnico em mecânica, ele-
tromecânica e mecatrônica, 
quatro técnicos em química ou 
microbiologia e seis técnicos 
administrativos.

O salário oferecido para as 
vagas de ensino médio é de 
R$ 2.196,44, mais R$ 365 de 
auxílio-saúde e mais R$ 417 
de auxílio- alimentação. Já o 
salário para as vagas de ensino 
superior é de R$ 5.155,47, 
mais R$ 365 de auxílio-saúde 
e mais R$ 417 de auxílio- ali-
mentação. 

Da REPORTAGEM

sondagem de seu nome para prefeito
Secretário de Agricultura 

do Estado de São Paulo desde 
junho do ano passado, o depu-
tado estadual licenciado Itamar 
Borges (MDB) tem pavimentado 
a carreira política nos últimos 
anos com a possibilidade de 
novos voos para as bandas de 
Rio Preto. Natural de Santa Fé 
do Sul, tendo sido prefeito por 
três mandatos em sua terra 
natal – a mesma do prefeito de 
Rio Preto Edinho Araújo – Ita-
mar foi reeleito em 2018 para 
novo mandato como deputado 
estadual. Ele não esconde que 
tem na carreira vitoriosa de 
seu conterrâneo Edinho Araújo 
o espelho para chegar até a 
cadeira de prefeito de Rio Preto. 
Fato que ele não nega todas as 
vezes que é perguntado.

Advogado, teve experiên-
cia no comércio, foi professor 
universitário, além de vereador 
em Santa Fé, Itamar Borges na 
Assembleia Legislativa preside 

Itamar Borges: Quando 
assumi a convite do Doria e do 
Garcia coloquei alguns desafios. 
Como não temos mais a Codasp 
(Companhia de Desenvolvimen-
to Agrícola do Estado de São 
Paulo) decidi pela volta deste 
programa. Em 12 anos 500 
quilômetros foram realizados a 
cada ano. Só neste ano vamos 
executar 5 mil. É o maior perío-
do de recuperação das estradas 
de terra e rural. Segurança ao 
produtor e ao Agro do interior.

Dhoje Interior: As assi-
naturas dos convênios ocor-
reram no ano passado, in-
clusive em Rio Preto, com 
a presença do governador 
Doria. Já existem as estra-
das definidas aqui na nossa 
região?  

Itamar Borges: Tivemos as 
assinaturas dos convênios, os 
municípios indicam os trechos 
e na sequencia nós realizamos 
os projetos. Hoje estamos com 

D
ivulgação
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EM SHOPPING

Uma operadora de caixa, 
de 22 anos, que trabalha em 
um hipermercado, localizado 
em shopping center de Rio 
Preto, denunciou na tarde 
desta terça-feira, 18, ter sido 
vítima de racismo por parte de 
uma cliente.

Segundo o boletim de 
ocorrência, a acusada foi pas-
sar suas compras e começou 
a tratar a funcionária com 
grosseria e desrespeito.

A jovem contou à polícia 
que estava embalando as 
mercadorias que a mulher 
tinha comprado quando a 
suspeita disse “você vai rodar, 
pretinha”.

De acordo com a vítima, 
havia várias pessoas por per-
to que escutaram o que a 
agressora disse, causando-lhe 
constrangimento.

O caso será investigado 
pelo 5º DP rio-pretense. (Co-
laborou – Sarah BELLINE) 

Funcionária de 
hipermercado 

acusa cliente de 
racismo

Da REDAÇÃO

Motorista é detido com 
R$ 768 mil em rodovia

O motorista de uma cami-
nhonete Mitsubishi Triton foi 
detido pelo Baep (Batalhão 
de Ações Especiais de Polícia), 
por volta das 11h30 desta 
quarta-feira, 19, na rodovia 
Washington Luís (SP-310), 
em Santa Adélia, com R$ 
768.632,00 em espécie e ou-
tros R$ 250 em notas falsas.

Segundo a PM, o condutor, 
que tem 36 anos, é morador 
de Rio Preto e possui passa-
gens por homicídio e recepta-
ção, dirigia em alta velocidade 
quando foi abordado.

O homem foi levado para 

a sede da Polícia Federal 
rio-pretense para prestar de-
poimento. O dinheiro, sem 
procedência, seria entregue na 
cidade de São Paulo e a sus-
peita é que tenha origem ilícita. 
O montante foi apreendido.

(Colaborou –  Sarah 
BELLINE) 

Da REDAÇÃO   
redacao@dhoje.com.br

DINHEIRO SEM ORIGEM

Dinheiro apreendido 
foi levado para sede 
da Polícia Federal

Divulgação

MARIA DA PENHA

Um rio-pretense foi preso, 
na tarde desta terça-feira, 18, 
após descumprir medida prote-
tiva, dar socos no nariz e chu-
tes nas costas da companheira 
e xingar policiais militares. O 
caso de violência doméstica 
e desacato aconteceram em 
uma residência da Vila Toninho.

De acordo com o boletim 
de ocorrência, a vítima, de 
42 anos, chamou a PM após 
apanhar do acusado.

Quando o homem viu a 
viatura tentou fugir, mas foi 
abordado. A mulher, que es-
tava sentada na sarjeta em 
frente sua casa, confirmou a 
agressão.

Ao colocar algemas no 
suspeito, para encaminhá-lo 
à Central de flagrantes, ele 
passou a ofender aos policiais.

O Samu foi acionado e 
levou a vítima até a Upa Tan-
gará para receber atendimento 
médico.

O agressor teve a prisão 
confirmada, sem direito a 
fiança, e está na carceragem 
local, à disposição da Justiça. 
Colaborou – Sarah BELLINE 

Agressor 
desrespeita 

ordem judicial, 
bate na mulher e 

xinga pms
Da REDAÇÃO
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Dono de bar é ameaçado após esbarrar em namorada de cliente

O proprietário de um bar, 
localizado nas imediações 
da Represa Municipal, com-
pareceu no Plantão Policial 
de Rio Preto, na noite desta 
terça-feira, 18, para denun-
ciar agressões de um cliente 
após esbarrar na namorada 
do acusado, na última sex-

ta-feira, 14.
De acordo com o boletim 

de ocorrência, o comercian-
te foi pegar uma cerveja e 
acabou esbarrando em uma 
moça.

O dono do estabeleci-
mento comercial pediu des-
culpas, mas o suspeito não 
aceitou, empurrando-o e 
chamando de “babaca”.

Da REDAÇÃO Teve início uma discussão 
e o homem saiu do bar dizen-
do que iria voltar para resolver 
a situação.

Instantes depois ele re-
tornou com três homens e 
parou do outro lado da rua, 
chamando o comerciante 
para ir até lá.

Diante da recusa, o quar-
teto foi em direção do bar e 

PRF recupera carro roubado, clonado 
e vendido mais barato no Facebook

Na tarde desta terça-fei-
ra, 18, a Polícia Rodoviária 
Federal (PRF) recuperou um 
veículo roubado, no km 70 da 
BR-153, em Rio Preto. O ca-
sal que estava no carro disse 
que comprou pela metade do 
preço no Facebook.

Os policiais rodoviários 
federais estavam em patru-
lhamento quando viram o 
automóvel com placas do Rio 
de Janeiro. Por ser de outro 
estado, decidiram fazer a 
abordagem a fim de checar a 
regularidade documental.

Ao verificarem os sinais 
identificadores, como chassi e 
número do motor, perceberam 
que se tratava de um veículo 
roubado no dia 30/12/21, 
em Itanhaém-SP, cujas placas 
foram substituídas por outras 
com caracteres de um carro 
semelhante.

Esta prática transformou 
o automóvel roubado em um 
clone de outro veículo do 
Rio de Janeiro, sem queixa 
criminal.

Na ocasião da abordagem, 
o carro era ocupado por um 

casal de José Bonifácio. Eles 
disseram aos policiais que 
compraram o automóvel atra-
vés de uma comunidade de 
compra de venda de veículos 
no Facebook.

O motorista disse que 
comprou o veículo de um 
vendedor desconhecido e pa-
gou bem abaixo do preço de 
mercado porque o vendedor 

disse que havia muitos débitos 
de multas e licenciamento. Ele 
pagou R$ 35 mil em um carro 
que vale o dobro.

O automóvel ficou apreen-
dido na Central de Flagrantes 
rio-pretense e o caso segue 
sendo investigado pela polícia.

(Colaborou – Sarah 
BELLINE)

Da REDAÇÃO 
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Região de Rio Preto registra queda de 
mortes em acidentes de trânsito

Dados do Infosiga-SP (Sis-
tema de Informações Geren-
ciais de Acidentes de Trânsito 
do Estado de São Paulo) 
revelam que a região de São 
José do Rio Preto teve uma 
queda de 42% nas mortes 
no trânsito, na comparação 
entre os meses de dezembro 
de 2020 e 2021. Foram 
registradas 21 ocorrências 
de acidentes fatais no último 
mês do ano passado, contra 
36 no mesmo período do ano 
anterior.

Em relação a todo Estado 

de São Paulo houve uma 
queda de 0,4% no número 
de mortes no trânsito entre 
os anos de 2020 e 2021. 
No ano retrasado, foram 
contabilizados 4.864 óbitos 
por acidentes de trânsito e no 
ano passado, 4.844.

Segundo o levantamento, 
os acidentes com vítimas 
envolvendo carros, pedes-
tres e ciclistas diminuíram 
em todo o estado. Mas os 
acidentes envolvendo motoci-
clistas aumentaram em 4,1%. 
Em 2020, foram registrados 
1857 acidentes de motos 
com vítimas, em comparação 

a 1.934 acidentes ocorridos 
no ano anterior.

Com enfoque de preser-
var cada vez mais a vida das 
pessoas o Governo do Estado 
de São Paulo criou o progra-
ma titulado Respeito à Vida, 
gerenciado pela Secretaria 
de Governo por meio do De-
tran-SP, que busca mobilizar 
a sociedade civil por meio de 
parcerias com empresas e 
associações do setor privado, 
além de entidades do terceiro 
setor. Em outra frente, promo-
ve convênios com municípios 
para a realização de interven-
ções de engenharia e ações 

de educação e fiscalização.
Diversas medidas têm sido 

adotadas para reduzir a morta-
lidade nas rodovias do Estado 
de São Paulo. Entre elas três 
em destaque:

- Velocidade no atendi-
mento:

A redução no tempo de 
atendimento às vítimas de aci-
dentes até chegar ao hospital 
mais próximo pode reduzir a 
mortalidade em até 60%.

-Iluminação em trechos 
urbanos:

Estudos indicam uma re-

Da REDAÇÃO dução de 60% em acidentes 
fatais nos trechos urbanos 
de rodovias que foram ilumi-
nadas.

- Cinto de segurança no 
banco traseiro:

Essa prática é de extrema 
importância e vem sendo es-
timulada por meio de campa-
nhas educativas e fiscalização, 
uma vez que estudos indicam 
redução de mortalidade em 
torno de 25% para ocupantes 
do banco traseiro e 45% para 
os bancos dianteiros.

(Colaborou – Sarah 
BELLINE)

clientes saíram em defesa 
da vítima. Houve agressões 
mútuas entre os integrantes 
do grupo e os frequentadores 
do estabelecimento.

Logo em seguida, os ho-
mens foram embora, mas o 
jovem ainda ameaçou o co-
merciante alegando que “vou 
te pegar” e apontando para a 
vítima com “sinal de arma”.

Segundo o comerciante, 
o acusado postou em suas 
redes sociais reclamações 
do bar e que ele e a namo-
rada teriam sido agredidos 
no local.

O 3º DP ficou encarregado 
das investigações do caso.

(Colaborou – Sarah 
BELLINE)

Polícia Civil entrega drones para 
auxiliar no combate à criminalidade 

A Polícia Civil entregou, 
na tarde desta terça-feira 
(18), dez drones com câme-
ras de visão termal, os mais 
modernos do mercado, para 
os Departamentos de Polícia 
Judiciária do Interior (Dein-
ters). Os equipamentos serão 
utilizados em operações táti-
cas e estratégicas em todo o 
território paulista.

A ferramenta possui uma 
tecnologia que integra o sis-
tema de inteligência policial. 
Os equipamentos, do modelo 
DJI Enterprise, adquiridos na 
modalidade pregão eletrôni-
co, custaram R$ 56 mil aos 
cofres do Estado. Eles foram 
recebidos pela Polícia Civil 
no final de dezembro e agora 
distribuídos para as equipes 
do Interior.

“Essas aeronaves são 
bem modernas, elas têm 
duas câmeras juntas. Uma 
normal e uma termal, que 
é totalmente diversa. Ela 
consegue enxergar diversos 
cenários, em área rural ou 
urbana. Ela consegue mostrar 
com bastante nitidez um car-

ro ou o vulto de uma pessoa 
embaixo de uma árvore, por 
exemplo”, explicou o delega-
do Maurício Freire.

Esses modernos veículos 
aéreos permitem a detecção 
de calor em objetos e ma-
teriais, transformando essa 

captação de temperatura em 
imagens e vídeos. Os drones 
serão utilizados em opera-
ções táticas e estratégicas 
das Divisões Especializadas 
de Investigações Criminais 
(Deics), principalmente con-
tra o crime organizado.

Da REDAÇÃO 
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De todas as complicações relacionadas ao Corona-
vírus, a mais impactante ocorreu sobre o sistema circu-
latório, a partir de manifestações tromboembólicas em 
diversos segmentos do corpo humano. Não é exagero 
afirmar que toda pessoa que testou positiva ou que 
mantém contato próximo com familiares ou amigos re-
agentes para o vírus apresenta alto risco de evoluir com 
alterações circulatórias.

Os sintomas podem ser variados e abstratos. Dores 
nas pernas, formigamento, fraqueza, sensibilidade re-
duzida, dificuldade para caminhar, falta de ar e inchaço 
podem constituir manifestações circulatórias tardias 
relacionadas ao Coronavírus. Ainda não é possível provar 
que estes sintomas são decorrentes da ação viral, mas 
a piora no padrão circulatório é perceptível durante a 
avaliação clínica dos pacientes Covid positivos.

Estar vacinado representa uma segurança imuno-
lógica, entretanto, não isenta o indivíduo dos riscos 
associados a ação viral. Uma pessoa vacinada pode se 
contaminar, pode transmitir o vírus e, sobretudo, pode 
perder sua proteção imunológica ao longo do tempo, 
reduzindo a capacidade orgânica de conter a ação do 
antígeno viral.

Além disso, novas variantes surgem com frequência, 
em especial no momento de recaída sanitária, quando 
todos estão satisfeitos com a redução nos índices de 
contaminação e de óbito e, em consequência disso, 
baixam a guarda, flexibilizando as aglomerações, resis-
tindo ao isolamento e protelando a imunização. Como 
prova disto, observamos com olhar cético o desenrolar 
da variante Ômicron sobre o nosso país, que já se tornou 
a principal forma de infecção viral, com aumento rápido 
e preocupante no número de infectados em 24 horas.

A preocupação com a saúde e com a circulação, 
entretanto, não devem ocorrer apenas se for decretado 
lockdown ou se houver caos sanitário. A ação viral pode 
ser fortalecida se houver queda na imunidade, se o 
efeito imunológico da vacina for menor, se não houver 
resposta imune em decorrência da vacinação e se o 
ciclo de proliferação viral for perpetuado, com exposição 
constante ao mesmo durante festas, aglomerações ou 
encontros casuais.

Dentro deste contexto de vigência da pandemia, o 
check-up vascular representa a única forma de prevenir 
complicações circulatórias relacionadas ao Coronaví-
rus e deve ser realizado periodicamente, permitindo o 
diagnóstico precoce e a rápida instituição do melhor 
tratamento. Doenças como trombose venosa profunda, 
trombose arterial, má circulação, embolia pulmonar e 
infarto do miocárdio podem ser diagnosticadas com o 
check-up vascular.

Nenhum sintoma pode ser menosprezado, uma vez 
que ainda não somos exímios conhecedores das carac-
terísticas e das variantes do Coronavírus. Tendo em vista 
a possibilidade de sintomas tardios, a vigilância clínica 
é necessária, sobretudo por tranquilizar as pessoas que 
estão evoluindo com sintomas suspeitos.

Se houver dúvidas, mantenha o acompanhamento 
médico com seu cirurgião vascular e realize seu check-
-up. Para mais informações, acesse o site www.drsthe-
fanovascular.com.br.

*Doutor em Pesquisa em Cirurgia pela Faculdade de Ci-
ências Médicas da Santa Casa de São Paulo, especialista 
nas áreas de Cirurgia Vascular, Angiorradiologia e Cirurgia 
Endovascular e coordenador do curso de Medicina da União 
das Faculdades dos Grandes Lagos (Unilago)

Check-up pós-covid é 
realmente necessário? 

Entenda os fatos

saude@dhoje.com.brSAÚDE VASCULAR

saude@dhoje.com.brSAÚDE VASCULARDesde o dia 23 de de-
zembro, a rede municipal 
de saúde de São José do 
Rio Preto está sem doses 
da vacina contra gripe. Por 
conta disso o aumento de 
casos gripais provocou um 
aumento na procura pelo 
imunizante na rede parti-
cular.

A Unimed está com uma 
unidade de vacinação no 
Plaza Avenida Shopping com 
uma média de 40 aplicações 
por dia. “A procura pela vaci-
na contra a gripe aumentou 
muito. Em anos anteriores, 
nos meses de dezembro e 
janeiro, praticamente não 
havia procura por essa vaci-
na”, informou por nota.

Hoje, a dose custa R$ 70 
e é do tipo  quadrivalente 
(uma cepa da Influenza A 
H1N1, uma cepa da Influen-
za A H3N2 e duas cepas da 
Influenza B (gripe comum). 
Qualquer pessoa pode ser 
vacinada no local, clientes e 
não clientes Unimed. A Uni-
dade de Vacinação funciona 
de segunda à sexta-feira, 
das 8h às 19h, sábados, das 
8h às 14h. O funcionamento 

Sem doses na rede pública, setor privado 
registra alta na procura por vacina da gripe

Vinicius LIMA
redacao@dhoje.com.br

Saúde centraliza aplicação em 5 unidades
Da REPORTAGEM

A Secretaria de Saúde de 
Rio Preto informou que a partir 
desta quinta-feira (20), as do-
ses da vacina Coronavac serão 
centralizadas em unidades de 
saúde do município. O imu-
nizante estará disponível nas 
UBSs Caic, Central, Rio Preto I, 
Solo Sagrado e Vila Mayor.

Nessas UBS também estão 
disponíveis as doses de outras 
fabricantes para pessoas que 
precisam da primeira dose e 
também segunda dose de Co-
ronavac. Segundo a Saúde, a 
mudança está sendo realizada 
para otimizar as doses.

A vacinação contra a Co-
vid-19 é realizada de segunda 
a sexta-feira, das 7h30 às 15h.

A Prefeitura de Mirassol, 
por meio do Departamento 
Municipal de Saúde (DMS), 
iniciou a vacinação de crian-
ças de 11 anos com a dose 
pediátrica contra a Covid-19 
nesta quarta-feira (19). 
Também continuam sendo 
vacinadas as crianças de 5 
a 11 com comorbidades e 
deficiência permanente. O 
atendimento dos pequenos 
acontece exclusivamente no 
Centro de Saúde, também 
conhecido como Postão, das 
8 às 19 horas.

Para receber a dose, a 
criança deverá estar acom-
panhada dos pais ou res-
ponsável, levar o cartão de 
vacina, documento com 
foto, CPF e comprovante 

Mirassol inicia 
vacinação de crianças 

com 11 anos

CORONAVAC

SEM DOSES

vai até o dia 25.
Segundo a Secretaria de 

Saúde, ao longo da campa-
nha de imunização contra a 
gripe no ano passado foram 
aplicadas 174.637 doses da 
vacina no município, sendo 
153.273 na rede pública e 
21.364 nas clínicas particu-
lares. No momento, não há 
previsão para a chegada de 
mais doses.

Internações

O Hospital da Criança e 
Maternidade (HCM) segue 
com a capacidade máxima 
de lotação na ala não-Covid, 
com 100% de ocupação na 
enfermaria e na UTI. Desde 
o fim do mês de novembro 
o hospital tem sofrido com 
lotação por conta de síndro-

mes respiratórias.
Já nos leitos destinados 

para pacientes com Co-
vid-19, o HCM tem 70% de 
ocupação na enfermaria e 
20% na UTI. No Hospital de 
Base, a ocupação na enfer-
maria é de 207% e na UTI é 
de 95%. Na região como um 
todo, a ocupação em UTIs 
aumentou e chegou a 61,6% 
nesta quarta-feira (19).

IMUNIZAÇÃO

de residência (pode ser em 
nome dos responsáveis). Se 
a criança tiver comorbidades 
ou deficiência permanente 
é preciso de uma cópia do 
documento (laudo médico).

O DMS também informou 
que as crianças de 5 a 10 
anos que não possuem co-
morbidades ou deficiência 
podem se inscrever para 
receber as doses remanes-
centes da vacina pediátrica 
contra a Covid-19, também 
conhecida como a “xepa da 
vacina”.

Serão utilizadas as doses 
que não foram utilizadas ao 
longo do dia, o contato será 
após as 17 horas, caso haja 
doses remanescentes.  Para 
se inscrever é necessário 
ligar para o número (17) 
99738-2318.

Da REPORTAGEM

Divulgação
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CATÓLICOS

Papa nomeia novo bispo para Rio Preto, 
que assume Diocese no dia 19 de março

Vem de São João da 
Boa Vista, localiza-
do a 351 quilôme-
tros de Rio Preto, o 

novo bispo da Diocese da cida-
de. O escolhido é Dom Antônio 
Emídio Vilar. A oficialização 
ocorreu nesta quarta-feira, 
19, após nomeação do papa 
Francisco. O comunicado foi 
feito pelo bispo Dom Moacir 
Silva que é o arcebispo de Ri-
beirão Preto e ocupava o cargo 
interinamente.

O novo bispo assume a 
Diocese no dia 19 de março, 
aniversário de Rio Preto e Dia 
de São José, o padroeiro do 
município. Pelas regras da Igre-
ja Católica assim que é anun-
ciado o nome do novo bispo 
ele tem 60 dias para assumir 
a função. Enquanto isso, Dom 
Moacir Silva continua a frente 
da Igreja em Rio Preto.

Dom Vilar assume o lugar 
de Dom Tomé Ferreira da Silva, 
que renunciou ao comando da 
Diocese, em agosto de 2021, 
após o vazamento de um vídeo 
íntimo. O caso repercutiu na 
cúpula da Igreja. Desde então 
o arcebispo de Ribeirão Preto 
ocupa o cargo de administra-
dor apostólico.

Em coletiva a imprensa 
nesta quarta Dom Moacir 
Silva deu detalhes sobre a 
nomeação e como se dará o 
processo de posse que ocorre 
em março.

“Certamente vai ter um 
contato antes da posse. Creio 
que logo vai estar com a gente. 
Creio que na semana que vem 
um grupo de padres de Rio 
Preto para uma visita a Dom Vi-
lar, em São João da Boa Vista. 
Certamente virá para conhecer 
mais de perto e no dia 19 vem 
para assumir o governo desta 

Diocese”, afirmou Dom Moacir.
Segundo Dom Moacir a 

Nunciatura Apostólica agiu 
de modo rápido na escolha 
do novo Bispo para Rio Preto. 
Para ele isso ocorreu devido 
ao acumulo de função, já que 
ele ocupa simultaneamente a 
Diocese de Ribeirão Preto e 
Rio Preto.

“Não mediram esforços 
para avançar no processo da 
nomeação do novo bispo. 
Agradeço ao papa e sua so-
licitude pastoral com a Igreja 
particular de São José de Rio 
Preto, no prazo de cinco meses 
dando-nos um novo bispo para 
a Diocese. Podemos dizer que 
foi rápido. Acredito que por um 
motivo chato. São duas Dioce-
se com o bispo pela metade. 
Administrador Apostólico aqui 
não estava o tempo todo e a 
Diocese precisa do seu pastor 
em tempo integral”, afirmou 
Dom Moacir.

Segundo o Dom Moacir, o 
novo bispo de Rio Preto tem 
perfil agregador e próximo da 
juventude.

“Um homem muito próxi-
mo das pessoas, dos padres, 
homem de diálogo e de comu-
nhão. Tem um carinho especial 
pela juventude, então eu creio 
que ele vai vir aqui vai continu-
ar encontrando-se com vocês 
dialogando com todos”.

Nova caminhada

O novo bispo da Diocese de 
Rio Preto Dom Antônio Emídio 
Vilar se pronunciou a respeito 
da escolha. Em comunicado 
enviado à imprensa ele afirmou 
que a história de Rio Preto 
tem laços significativos com a 
Diocese de São João da Boa 
Vista. Dom Vilar lembrou que 
Dom Orani João Tempesta, ter-
ceiro bispo de Rio Preto, saiu 
de São João, onde foi abade 
cisterciense e coordenador 

Raphael FERRARI    
redacao@dhoje.com.br

orações de todos vocês”.

Origem

Monsenhor Antônio Emídio 
Vilar, nasceu em 14 de novem-
bro de 1957 em Guardinha, 
Diocese de Guaxupé, Minas 
Gerais. Depois de concluir seus 
estudos em Filosofia na Facul-
dade Salesiana da Lorena-SP 
(1976-1978), ele foi enviado 
a Roma, onde obteve seu Ba-
charelado e Licenciatura em 
Teologia na Pontifícia Universi-
dade Salesiana (1981-1986).

Em 31 de janeiro de 1976, 
ele fez sua Profissão Religiosa 
na Sociedade Salesiana de 
St. Giovanni Bosco e recebeu 
ordenação sacerdotal em 9 de 
agosto de 1986.

Ele ocupou os seguintes 
cargos: Coordenador de Es-
tudos e Formador de Semi-
naristas, Diretor Comunitário, 
Coordenador e Professor do 
Instituto Teológico Pio XI em 
São Paulo-SP, Conselheiro da 
Província Salesiana de São 
Paulo, Mestre de Noviços, 
Pastor de Nossa Senhora Au-
xiliadora e Diretor do Instituto 
Dom Bosco em São Paulo-SP.

Além disso, ele foi juiz do 
Tribunal Interdiocesano de 
Aparecida-SP e membro do 
Conselho Sacerdotal da Dio-
cese de São Carlos-SP.

Em 23 de julho de 2008, 
ele foi nomeado Bispo de São 
Luiz de Cáceres e recebeu or-
denação episcopal no dia 27 
de setembro seguinte. Dentro 
da Conferência Episcopal Bra-
sileira, ele foi vice-presidente 
da Regional Oeste 2 e membro 
da Comissão da Juventude da 
CNBB.

Em 28 de setembro de 
2016, ele foi transferido como 
Bispo de São João da Boa 
Vista. A partir de 19 de março 
será o novo bispo da Diocese 
de Rio Preto.

de pastoral. Dom David Dias 
Pimentel, quarto bispo de São 
João da Boa Vista, saiu do 
clero de São José do Rio Preto. 
Agora, como quinto bispo de 
São João da Boa Vista, está 
sendo transferido para Rio 
Preto como seu sexto bispo.

“À Diocese de São José do 
Rio Preto que caminha para o 
seu centenário, envio minha 
saudação paternal e bênção 
apostólica. Quero conhecer 
mais e mais sua história, seus 
personagens e suas expres-
sões eclesiais. Espero vê-los, 
ouvi-los, abraçá-los e cami-
nhar junto com todos vocês. 
Uno-me à caminhada feita e 

quero me aventurar a perscru-
tar os caminhos do Senhor em 
espírito sinodal, com vocês, 
todos abertos ao Espírito que 
nos encanta sempre, pois Ele 
faz novas todas as coisas”, 
afirmou o novo bispo.

Pela manhã, nesta quarta-
-feira, durante live pelo Face-
book da Diocese de São João 
da Boa Vista, o monsenhor 
Antônio Emídio Vilar agradeceu 
a acolhida de Dom Moacir. 
“Ao aceitar a minha nomea-
ção como bispo da Diocese 
de Rio Preto, sou lhe grato a 
Dom Moacir por seu pastoreio 
como administrador apostólico 
nesse tempo de sede vacante. 

Agradeço sua acolhida e ami-
zade comigo, seu zelo paterno 
com o clero e sua animação 
sinodal com o povo, animado 
de vivo discernimento repleto 
de sabedoria”.

Ele ainda afirmou que “esse 
novo apelo do Papa Francisco 
me lembra quando fui nome-
ado bispo 13 anos atrás, o 
mesmo Deus que nos escolheu 
nos fará fiéis até o fim. Não há 
porque temer o que virá, se é 
Deus que o quer, eu sou seu 
servo, ele é o Senhor. Cabe-me 
dispor a trabalhar como um 
simples operário de sua vinha, 
disposto ao que ele quiser. 
Para esse meu “sim” peço as 

Divulgação

Após cinco meses Igreja Católica oficializa Dom Antônio Emídio Vilar como novo bispo 
da Diocese

COPINHA

Nos pênaltis, Mirassol é eliminado 
pelo Santos na Copinha

Depois de buscar um em-
pate em dois a dois contra o 
Santos, o Mirassol acabou 
sendo eliminado na disputa 
de pênaltis da Copa São 
Paulo de Futebol Júnior na 
noite desta terça-feira (18) 
em Araraquara. Com a classi-
ficação, o Peixe encara agora 
o América-MG na semifinal.

O jogo foi de poucas emo-
ções no primeiro tempo. O 
Leão assustou em um chute 
de Gabriel Tota de fora da 

área e uma finalização de 
Wellington nas mãos do golei-
ro Diógenes. No entanto, foi 
o Santos que saiu na frente 
com Lucas Pires fazendo um 
cruzamento da esquerda e 
Rwan Seco marcando de ca-
beça. Em um lance polêmico, 
Frank foi derrubado dentro 
da área, mas o árbitro mar-
cou falta fora da área para o 
Mirassol.

No início da segunda eta-
pa, o Peixe ampliou a vanta-
gem logo aos seis minutos. 
Ed Carlos ajeitou para Lucas 
Barbosa que deu bom passe 

Vinicius LIMA para Rwan ficar na cara do gol 
e marcar o segundo. A reação 
do Mirassol começou aos 29 
minutos com Gabriel Tota des-
viando a bola depois de uma 
cobrança de falta e diminuído 
para o Leão.

A partir desse momento, o 
jogo se tornou um confronto 
entre o ataque do Mirassol 
e a defesa santista. Aos 33 
minutos, Gabriel Tota chutou 
com força dentro da área e 
Diógenes fez boa defesa es-
palmando para escanteio. O 
empate veio aos 42 minutos, 
após cobrança de escanteio 

com Pedro Rinaldi marcando 
de cabeça.

Na disputa de pênaltis, 
Frank abriu o placar para o 
Leão e Lucas Pires empatou 
para o Santos. Depois disso, 
o Mirassol errou três cobran-
ças seguidas. Gabriel Tota e 
Moreira pararam nas defesas 
de Diógenes, enquanto Wes-
ley chutou por cima do gol ao 
tentar dar uma cavadinha. Já 
o alvinegro marcou com Rwan 
e Lucas Barbosa, enquanto 
Jhonnathan chutou para fora. 
Com isso, o placar ficou em 3 
a 1 para o Santos.

Leo Roveroni/Agência MIRASSOL

Projeto está com 
matrículas abertas para 

escolinha de skate

Estão abertas as inscri-
ções para o projeto “Donos 
da Rua”, que dá aulas de 
skate gratuitas para crianças 
e adolescentes de 5 a 17 
anos. As aulas acontecem 
na Pista de Skate “Edemar 
Siqueira – Demá” em Urupês 
aos sábados e domingos, das 
8h às 10h, e são ministradas 
por um professor certificado.

O skateboarding é um 
esporte que tem se tornado 
cada vez mais conhecido e 
praticado, principalmente 
após a conquista da medalha 
de prata de Rayssa Leal nas 
Olímpiadas de Tóquio. Dentre 
seus benefícios para as crian-
ças estão o desenvolvimento 

da coordenação motora de 
pernas, abdômen e braços, 
o fortalecimento de vínculos e 
a melhoria das competências 
sociais.

Há duas formas de se ins-
crever ou atualizar o cadastro: 
online, pelo link https://forms.
gle/N2RLw3KCKM4NRGRZ8 
; ou presencialmente, na 
Secretaria de Desenvolvi-
mento Social, de segunda a 
sexta-feira, em dias úteis, das 
8h às 10h30 e das 13h às 
16h30, portando documento 
de Identidade (RG), CPF e 
Comprovante de Residência 
do responsável e aluno.

Mesmo quem já fez as 
inscrições em outros anos 
também deve atualizar o 
cadastro.

Da REDAÇÃO
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GOVERNO DE MONTE APRAZÍVEL-SP
AVISO DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA PÚBLICA: 02/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 02/2022
OBJETO: Concessão de uso remunerado, para fi ns comer-
ciais dos imóveis públicos “Quiosque 01 e 06” da Praça São 
João.
Data da realização da Sessão Pública: 23/02/2022
Horário: 09h30min.
Local da Abertura dos envelopes: Prefeitura de Monte Apra-
zível - 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, 19 de janeiro de 2022.
Marcio Luiz Miguel – Prefeito Municipal
Diego Santos Rossini – Presidente da COMUL.

Prefeitura do Município de Tanabi. 

Concorrência Pública n° 01/2022. Objeto: Cessão onerosa 
mediante locação via permissão de uso das instalações, para 
Exploração dos Serviços nas dependências dos seguintes 
prédios públicos: 02 Espaços na Rodoviária “Prefeito Milton 
Cury Miziara” e um espaço localizado no “Parque Eco turísti-
co Jamil Salomão”. Abertura dos envelopes (sessão): 22 de 
fevereiro de 2022, às 14h. O edital poderá ser adquirido na 
Prefeitura do Município de Tanabi, sito à Rua Dr. Cunha Jr. nº 
242, Centro, todos os dias úteis, das 09h as 15h ou pelo site  
ou pelo site: www.tanabi.sp.gov.br, Tanabi, 19 de janeiro de 
2022. João Paulo da Silveira – Técnico de Licitação; Norair 
Cassiano da Silveira – Prefeito. 

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:

IUSLEY GRIGOLON FRANÇA SOUZA e BÁRBARA 
CHRISTINA ALVES CASTILHO. Ele, de nacionalidade bra-
sileira, Terapeuta alternativo, solteiro, nascido em Sorocaba, 
SP, no dia 27 de novembro de 1992, fi lho de LEODONIO 
JOSIL DE SOUZA e de MARISA DOS SANTOS DE SOUZA. 
Ela, de nacionalidade brasileira, gerente fi nanceiro, divorcia-
da, nascida em São Paulo, SP, no dia 23 de novembro de 
1989, fi lha de ANTONIO ROBERTO DE ALMEIDA CASTI-
LHO e de MARIA DE FATIMA ALVES CASTILHO. 

JONATAS ALLAN DA SILVA e DANIELA DE OLIVEIRA 
MARQUES. Ele, de nacionalidade brasileira, caseiro, soltei-
ro, nascido em FRANCO DA ROCHA, SP, no dia 07 de abril 
de 1996, fi lho de  e de MARIA DE LOURDES ALVES DA SIL-
VA. Ela, de nacionalidade brasileira, do lar, solteira, nascida 
em São José do Rio Preto, SP, no dia 13 de junho de 1993, 
fi lha de JOÃO BATISTA MARQUES DO NASCIMENTO e de 
MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA MARQUES. 

JOSÉ ROBERTO BARBOSA e CARMEM JULIANA DO 
NASCIMENTO. Ele, de nacionalidade brasileira, técnico de 
locomotivas, divorciado, nascido em Santo André, SP, no dia 
02 de julho de 1987, fi lho de JOSÉ TEIXEIRA BARBOSA e 
de LOURDES VELASCO BARBOSA. Ela, de nacionalidade 
brasileira, vendedora, solteira, nascida em Corinto, MG, no 
dia 11 de agosto de 1980, fi lha de e de VANETE BRAZ DO 
NASCIMENTO. 

PAULO HENRIQUE GONÇALVES LARA e VANESSA 
LUCHESI MORCELI DE OLIVEIRA. Ele, de nacionalidade 
brasileira, gerente de projeto, divorciado, nascido em Arcos, 
MG, no dia 15 de outubro de 1988, fi lho de VICENTE GON-
ÇALVES DE OLIVEIRA e de LÚCIA DE OLIVEIRA LARA 
GONÇALVES. Ela, de nacionalidade brasileira, empresária, 
divorciada, nascida em Presidente Prudente, SP, no dia 14 
de março de 1983, fi lha de AROLDO MORCELI e de VANIA 
LUCHESI MORCELI.

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

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

RIO PRETO
Rua Tiradentes nº 3355, Centro. 

Tel: (17) 3214-5330

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

JOSÉ EVARISTO DE ASSIS e SANDRA VALÉRIA BLOTA. 
Ele, de nacionalidade brasileira, aposentado, divorciado, nas-
cido em Lages, RN, no dia 12 de maio de 1942, fi lho de  e de 
MARIA EVARISTO DO ESPIRITO SANTO. Ela, de nacionali-
dade brasileira, do lar, solteira, nascida em São José do Rio 
Preto, SP, no dia 23 de outubro de 1972, fi lha de OSWALDO 
LUIZ BLOTA e de MARIA ALICE DEL CARIO BLOTA. 

TIAGO RIBEIRO MAGUETAS e MARINA FRAGA MENE-
ZES. Ele, de nacionalidade brasileira, representante comer-
cial, divorciado, nascido em Ilha Solteira, SP, no dia 07 de 
outubro de 1986, fi lho de VALDEMIR VARGAS MAGUETAS 
e de SANDRA LUCY RIBEIRO MAGUETAS. Ela, de naciona-
lidade brasileira, auxiliar de administrativo, solteira, nascida 
em São Paulo, SP, no dia 24 de janeiro de 1997, fi lha de 
PAULO SERGIO DE MENEZES e de EDILEINE DA ANUN-
CIAÇÃO FRAGA LOPES. 

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

Balcão de Empregos 
581 vagas nesta quarta

 
O Balcão de Empregos de São José do Rio Preto desta 
quarta-feira (19) está oferecendo 581 oportunidades de 
trabalho. As principais delas são: vendedor (62), opera-
dor de caixa (26), telemarketing (16), consultor de ven-
das (12), professor (11), corretor de seguros (10), entre 
outras coisas. Os interessados em alguma das vagas 

podem se cadastrar no Balcão de Empregos através do 
site da Prefeitura www.riopreto.sp.gov.br/balcaoempre-
gos e se candidatar as vagas oferecidas enviando os 

currículos.
Filtros:  Relatório diário do dia 19/01/2022. Apenas vagas ativas (novas e reativadas).

Relatório de VagasBalcão de Empregos

CARGO QTDE. VAGAS SEXO TIPO
AÇOUGUEIRO PERMANENTEINDIFERENTE9
AJUDANTE DE COZINHA PERMANENTEINDIFERENTE2
AJUDANTE DE MARCENEIRO PERMANENTEMASCULINO1
AJUDANTE DE MARCENEIRO PERMANENTEMASCULINO1
AJUDANTE DE MOTORISTA TEMPORÁRIAMASCULINO2
AJUDANTE DE OBRAS PERMANENTEMASCULINO8
AJUDANTE DE PADARIA PERMANENTEMASCULINO1
AJUDANTE DE REBARBAÇÃO PERMANENTEMASCULINO3
AJUDANTE GERAL PERMANENTEMASCULINO1
AJUDANTE GERAL CONSTRUÇÃO CIVIL PERMANENTEINDIFERENTE6
AJUDANTE GERAL EM OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL TEMPORÁRIAMASCULINO3
ALMOXARIFE PERMANENTEMASCULINO1
ANALISTA CONTABIL PERMANENTEINDIFERENTE1
ANALISTA DE MARKETING SENIOR PERMANENTEINDIFERENTE1
ANALISTA DE SUPORTE PERMANENTEINDIFERENTE1
ANALISTA HELP DESK PERMANENTEINDIFERENTE1
ANALISTA SUPORTE PERMANENTEINDIFERENTE1
APLICADOR DE ADESIVOS PERMANENTEMASCULINO1
ARMADOR PERMANENTEMASCULINO3
ARTE FINALISTA PERMANENTEINDIFERENTE1
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO FINANCEIRO PERMANENTEINDIFERENTE1
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO FINANCEIRO PERMANENTEINDIFERENTE1
ASSISTENTE CONTABIL PERMANENTEINDIFERENTE1
ASSISTENTE DE LOGISTICA PERMANENTEMASCULINO1
ASSISTENTE DE SUPORTE PERMANENTEFEMININO1
ASSISTENTE DEPARTAMENTO PESSOAL PERMANENTEINDIFERENTE1
ASSISTENTE FINANCEIRO PERMANENTEINDIFERENTE1
ATENDENTE PERMANENTEFEMININO1
ATENDENTE PERMANENTEFEMININO1
ATENDENTE PERMANENTEINDIFERENTE1
ATENDENTE PERMANENTEFEMININO1
ATENDENTE PERMANENTEINDIFERENTE2
ATENDENTE PERMANENTEINDIFERENTE1
ATENDENTE PERMANENTEINDIFERENTE1
ATENDENTE DE DELIVERY PERMANENTEINDIFERENTE1
ATENDENTE DE FAST FOOD PERMANENTEINDIFERENTE2
ATENDENTE DE PIZZARIA PERMANENTEINDIFERENTE3
ATENDENTE DE SHOPPING/ÁREA ALIMENTAÇÃO PERMANENTEINDIFERENTE1
ATENDENTE FAST FOOD PERMANENTEINDIFERENTE2
ATENDENTE FAST FOOD PERMANENTEINDIFERENTE1
ATENDENTE FAST FOOD PERMANENTEINDIFERENTE1
ATENDENTE FAST FOOD - VAGA PCD PERMANENTEINDIFERENTE2
ATENDENTE/PREPARO DE ALIMENTOS PERMANENTEMASCULINO1
AUX ADM PERMANENTEMASCULINO1
AUX DE LIMPEZA PERMANENTEINDIFERENTE1
AUX DE RESTAURANTE PERMANENTEFEMININO3
AUX. DE SERVIÇOS GERAIS PERMANENTEFEMININO1
AUXILIAR ADMINISTRATIVO PERMANENTEFEMININO1
AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE ALMOXARIFADO PERMANENTEMASCULINO1
AUXILIAR ADMINISTRATIVO (DELIVERY) PERMANENTEINDIFERENTE1
AUXILIAR ADMINISTRATIVO E-COMMERCE PERMANENTEINDIFERENTE1
AUXILIAR DE AÇOUGUE PERMANENTEINDIFERENTE4
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO PERMANENTEMASCULINO1
AUXILIAR DE APLICADOR TECNICO PERMANENTEINDIFERENTE2
AUXILIAR DE CAIXA PERMANENTEINDIFERENTE2
AUXILIAR DE COBRANÇA COM EXPERIENCIA. PERMANENTEINDIFERENTE1
AUXILIAR DE COMPRAS PERMANENTEINDIFERENTE1
AUXILIAR DE CONFEITARIA PERMANENTEINDIFERENTE1
AUXILIAR DE COZINHA PERMANENTEMASCULINO1

Vagas Ativas

USUÁRIO: RNSANTOS - DATA EMISSÃO: 19/01/2022 07:56

CARGO QTDE. VAGAS SEXO TIPO
AUXILIAR DE COZINHA PERMANENTEINDIFERENTE1
AUXILIAR DE COZINHA PERMANENTEINDIFERENTE1
AUXILIAR DE COZINHA PERMANENTEFEMININO1
AUXILIAR DE COZINHA PERMANENTEFEMININO2
AUXILIAR DE DEPARTAMENTO PESSOAL PERMANENTEFEMININO1
AUXILIAR DE DEPÓSITO PERMANENTEINDIFERENTE2
AUXILIAR DE DEPOSITO I PERMANENTEMASCULINO3
AUXILIAR DE ESCRITORIO / COBRANÇA COM EXPERIENCIA. PERMANENTEINDIFERENTE2
AUXILIAR DE ESTOQUE PERMANENTEMASCULINO2
AUXILIAR DE ESTOQUISTA PERMANENTEMASCULINO1
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO PERMANENTEMASCULINO5
AUXILIAR DE FIBRA OPTICA PERMANENTEINDIFERENTE2
AUXILIAR DE LAVANDERIA PERMANENTEINDIFERENTE2
AUXILIAR DE LIMPEZA PERMANENTEFEMININO3
AUXILIAR DE LIMPEZA PERMANENTEFEMININO1
AUXILIAR DE LIMPEZA PERMANENTEFEMININO1
AUXILIAR DE LIMPEZA PERMANENTEINDIFERENTE1
AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO PERMANENTEINDIFERENTE1
AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PERMANENTEINDIFERENTE1
AUXILIAR DE MONITORAMENTO PERMANENTEINDIFERENTE1
AUXILIAR DE MONTADOR DE FORMAS METALICAS PERMANENTEMASCULINO5
AUXILIAR DE PADARIA PERMANENTEINDIFERENTE2
AUXILIAR DE PRODUÇÃO DE PERSIANAS (FÁBRICA) PERMANENTEMASCULINO1
AUXILIAR DE PRODUCAO (IPIGUA) PERMANENTEINDIFERENTE1
AUXILIAR DE SALGADEIRO PERMANENTEINDIFERENTE2
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PERMANENTEMASCULINO2
AUXILIAR DE SERVIÇOS OPERACIONAIS TEMPORÁRIAINDIFERENTE5
AUXILIAR DE VENDAS INTERNO PERMANENTEINDIFERENTE2
AUXILIAR LIMPEZA PERMANENTEINDIFERENTE1
AUXILIAR MARKETING PERMANENTEINDIFERENTE1
AUXILIAR OPERACIONAL PERMANENTEMASCULINO1
AUXILIAR T.I PERMANENTEINDIFERENTE1
AUXILIAR VIDRACEIRO PERMANENTEMASCULINO1
AUXLIAR DE PRODUÇÃO / CORTE A LASER PERMANENTEMASCULINO1
AZULEJISTA PERMANENTEMASCULINO3
BALCONISTA PARA PADARIA PERMANENTEINDIFERENTE2
BARMAN PERMANENTEINDIFERENTE1
CAIXA PERMANENTEINDIFERENTE1
CAIXA / VENDEDORA TEMPORÁRIAFEMININO1
CAMAREIRA  DE   HOTEL PERMANENTEFEMININO1
CARPINTEIRO PERMANENTEMASCULINO2
CHAPEIRO (A) PERMANENTEINDIFERENTE1
CHAPEIRO P/ HAMBURGUERIA PERMANENTEMASCULINO1
COLADOR DE OUTDOOR PERMANENTEMASCULINO1
COLORISTA DE VEICULOS PERMANENTEINDIFERENTE1
COMERCIAL PERMANENTEINDIFERENTE2
CONFEITEIRO (A) PERMANENTEINDIFERENTE1
CONFERENTE PERMANENTEINDIFERENTE1
CONSULTOR DE VENDAS PERMANENTEINDIFERENTE10
CONSULTOR DE VENDAS PERMANENTEINDIFERENTE1
CONSULTOR DE VENDAS EXTERNA PERMANENTEINDIFERENTE1
CONSULTOR DE VENDAS INTERNO PERMANENTEINDIFERENTE2
CONSULTOR(A) COMERCIAL PERMANENTEINDIFERENTE2
CONSULTOR(A) VENDAS DE CONSORCIOS PERMANENTEINDIFERENTE2
CONTRATA-SE AUX. MECÂNICO DE MANUTENÇÃO, RAMO EM EQUIP.
P/GASTROMONIA COM CONHECIMENTO EM ELETRONICA

PERMANENTEMASCULINO3

CONTROLADOR DE PROGRAMAÇÃO PERMANENTEMASCULINO1
CORTADEIRA PERMANENTEINDIFERENTE1
CORTADOR DE TECIDOS (INDUSTRIA DE UNIFORMES) PERMANENTEINDIFERENTE1
COSTUREIRA PERMANENTEINDIFERENTE1
COSTUREIRA PERMANENTEINDIFERENTE5
COSTUREIRA COM EXPERIÊNCIA PERMANENTEINDIFERENTE1
COSTUREIRA OVERLOQUISTA PERMANENTEFEMININO1
COZINHEIRA PERMANENTEINDIFERENTE1
COZINHEIRA PERMANENTEFEMININO2
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Roberto
 Toledo

WhatsApp  
Em ano eleitoral, preocupa sobremaneira a informação de que o 
WhatsApp pode vir a não ter mais limite de pessoas nos grupos.

Tel. (17) 3233-4888

Quem viver, verá!
NUBANK perde posto de instituição financeira mais valiosa da 
América Latina para o Itaú. Mas isso não significa muito, pois 
está em curso uma revolução no mercado bancário.

DiáriodoBob
HEBEMUS BISPO. Temos um novo Bispo para a Diocese 

de São José do Rio Preto e o nome dele é Dom Antônio 
Emidio Vilar, transferido pelo Santo Padre o Papa Francisco 
da sede episcopal de São João da Boa Vista. Ontem mesmo 
foi celebrada a ação de graças a Deus pela eleição do novo 
Bispo que já tem data de posse Canônica confirmada para o 
dia 19 de março, data em que Rio Preto comemorara 170 
anos. Dom Vilar, é assim que o chamaremos, nasceu no dia 
14 de novembro de 1957 (64 anos), em São Sebastião do 
Paraíso, município do estado de Minas Gerais com uma po-
pulação estimada em 72 mil habitantes. O Bispo Dom Vilar, 
será o predecessor de Dom Tomé Ferreira da Silva. Roleta 
política. HÁ quem aposte que, se as negociações de Gil-
berto Kassab, presidente do PSD, tanto com candidatos ao 
Planalto quanto ao governo de São Paulo, não derem cer-
to, ele poderá se transformar no candidato a vice-presidente 
na chapa de Lula, caso também a composição com Geraldo 
Alckmin naufrague. Kassab, pode também dependendo de a 
situação ser o candidato a Presidente, mas apoiará Rodrigo 
Garcia para governador. Sinal de alerta! Avisem aos seus 
familiares e amigos para não abrirem a porta para ninguém 
que se diz da Vigilância Sanitária ou de qualquer outro 
órgão, dizendo que vai fazer teste para vírus, porque estão 
assaltando as casas com esse pretexto. Não existe nenhum 
tipo de teste sendo feito pelo Estado ou pelo Município. O 
dia do susto. No sábado quem foi ao Shopping Iguatemi 
sem estar preparado acabou levando dois sustos em forma 
de pegadinha. A cobrança do estacionamento pela primeira 
vez e o inesperado assalto tendo como destino a Joalheria 
Costantini. Foi um crime mais assustador, mas, não com 
o volume financeiro dos larápios que entraram na Joalheria 
Carrazzone, no Riopreto Shopping, no dia 13 de janeiro de 
2020. Lugar de bandido é na cadeia. É lá e cá. O presidente 
da Câmara Federal Arthur Lira, explicou que o trabalho dos 
deputados neste começo de ano será remoto por causa da 
alta no número de casos de covid-19. Antes, de Brasília, 
aqui em Rio Preto, o presidente da Câmara Municipal Pedro 
Roberto, já havia tomado a mesma decisão. A terça-feira 
do carnaval de 2022 será no dia 1º de março. Só depois 
disso é que os políticos legisladores devem voltar ao trabalho 
presencial. Os executivos vão pegar no guatambu. 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  
EU ODEIO A PALAVRA “SORTUDO”. ELA MENOSPREZA UM MONTE DE 
TRABALHO DURO. Sorria, beba muita água e seja feliz!   

Lua-de-mel
Os recém-casados, Henrique (Netinho) Souza Gomes e Cintia 
Naoum Mattos, que fizeram “juras de amor”, dia 02 de janeiro 
de 2022, na Igreja Nossa Senhora da Conceição, em Câmara de 
Lobos, na Ilha da Madeira, Portugal, estão retornando de lua-de-
mel, em Andorra, Barcelona, e irão ainda à Paris, e encerram a 
viagem em Portugal. Alice Souza Netinho e o marido, o médico Dr. 
João Gomes Netinho, mais os filhos e parentes, vieram contando 
maravilhas do chique casamento na Ilha da Madeira (Portugal).

Acredite se quiser
A pandemia vai ficar mais leve, 
vamos aprender a conviver com 
ela.

O empresário Luiz 
Fernando Jalles 
e a Dra. Ângela 

Cristina Jalles em 
pose especial na 
lancha em alto 

mar

Na Catavento
Os pecuaristas, Rose Valêncio 
e João Carlos Teixeira Costa, 
passaram o final de semana 
muito divertido com amigos, 
e direito as delícias da comida 
no fogão à lenha, na Estância 
Catavento, em Guapiaçu.

Fique por Dentro
A influenciadora digital Gabriela Pugliesi será uma das presenças 
da Feira Thamin Skin & Hair, evento que acontecerá dias 17, 
18 e 19 de outubro, no Riopreto Shopping Center. Ela fará um 
bate-papo sobre bem estar e vida saudável. Organização do 
apresentador e colunista social Fred Tebar e do centro de compras.

Fique por Dentro
Desde da última segunda-feira, 
a empresária Larissa Faria, 
inaugurou sua loja Pop Up Store, 
a Laroka Baby & Kids, no anexo 
da escola de consultoria liguistica 
CCLi, das 09 às 18 horas, 
com super promoção de até 
70%, ótima oportunidade para 
gestantes montarem enxoval e 
mamães renovarem o guarda-
roupa. Multimarcas de roupa 
infantil, nacional e importada, 
desde a saída da maternidade 
até 06 anos. Larissa Faria, 
manda avisar que vem aí... mais 
novidades. Vale à pena conferir!

Mais um “niver”
Ao lado da querida e eterna 
namorada, Vera Lucia Lins 
Araújo, o médico Dr. José Dalmo 
de Araújo, começou a segunda-
feira, de idade nova, paparicado 
pelos familiares e sua grande 
legião de amigos.

Exame da Ordem
Pesquisa mostra que nove 
em cada dez instituições que 
oferecem o curso de Direito no 
Brasil aprovam menos de 30% 
dos alunos na prova da OAB.    

Aprovados
O SEMAE – Serviço Municipal Autônomo de Água e Esgoto de Rio 
Preto convoca, os 25 aprovados no concurso público, realizado 
em fevereiro de 2020, para cargos que estão vagos. Ainda neste 
primeiro trimestre, serão convocados outros 25 aprovados, 
totalizando um total de 50 aprovados. 

No Fasano e nas Ilhas 
em Angra dos Reis

Em clima de verão e muito bem acompanhada, pelo marido, o 
empresário Luiz Fernando Jalles, e as filhas, Ana Paula e Ana 
Carolina Jalles, a médica radiologista Dra. Ângela Cristina Jalles, 
está passando temporada de férias no famoso Hotel Fasano Angra 
dos Reis, curtindo às lindas paisagens, e direito à passeios de 
lancha na Baia da Ilha Grande, e nas Ilhas Catitas, aproveitando o 
dia todo, em alto mar, com todo o luxo que a lancha oferece, além 
de muito sol, e as ondas do mar, da maravilhosa cidade turística 
Angra dos Reis.

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 casal, o empresário Luiz Fernando Jalles e a
 médica Dra. Ângela Cristina Jalles em clima de 

passeio em luxuosa lancha

Dra. Ângela 
Cristina Jalles 

arrasa na lancha 
curtindo lindas 
paisagens da 

cinematográfi ca 
Ilha


