
Rio Preto tem gastos de R$ 1,8 mil 
por pessoa contaminada com Covid
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FUTEBOL
O zagueiro Diego Carlos, do 
Sevilla, pode trocar o futebol 
espanhol pelo inglês e o Améri-
ca pode receber um percentual 
pela transação          Pág.A6

Polícia caça dois 
assaltantes de joalheria

Encontro entre Bolçone e Rodrigo Garcia ocorreu ontem em São Paulo

Homem invade 
hipermercado, mata 

ex e tira a própria vida
Pág. A4
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Bolçone e Garcia 
destinam R$ 1 mi 

para energia 
solar do Partec
O vice-governador Rodrigo 

Garcia (PSDB) autorizou nesta 
quinta-feira, 20, a liberação 
de R$ 1 milhão para insta-
lação de sistema de energia 
fotovoltaica no prédio do Par-
que Tecnológico de Rio Preto 
(Partec). O anunciou ocorreu 
durante reunião entre Garcia 
e o prefeito Orlando Bolçone 
(DEM) no Palácio dos Bandei-
rantes, em São Paulo. Pág.A3

Os dados foram atualizados 
na terça-feira, 18, pelo Tribu-
nal de Contas e estão dispo-
níveis no ‘Painel de Gestão de 
Enfrentamento da COVID-19’.
Em Rio Preto, segundo dados 
atualizados até o mês de 
dezembro do ano passado, 
foram gastos R$ 119 milhões 
no combate a Covid em 2021. 
O valor representa R$ 1.847 
para cada caso confirmado da 
doença na cidade.   Pág.A3

CPFL registra 
318 interrupções 
de energia por 
causa de pipas

Um levantamento realizado 
pela CPFL Paulista revelou 
que a região de São José do 
Rio Preto registrou 469 inter-
rupções de energia por conta 
de pipas enroscadas na fia-
ção elétrica em 2021. Só no 
município de Rio Preto foram 
318 casos registrados, um 
aumento de 40% em relação 
ao ano de 2020. Em Mirassol 
o número saltou de 14 para 
42.    Pág.A2

Bolsa Trabalho 
vai beneficiar 
160 pessoas 

em situação de 
desemprego

Pág. A3Abertura de empresas cresce 
20% na cidade, aponta Jucesp Educação 

contrata 
professores em 

substituição para 
sala de aula
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Saúde registra 7,4 mil 
casos de Covid na semana
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Polícia de 
Rio Preto 
e o Samu 

foram acio-
nados após 
um homem 

atirar e 
matar a 

ex-compa-
nheira e 

depois tirar 
a própria 

vida, den-
tro de um 
hipermer-

cado na 
rua Coro-

nel Spínola 
de Castro.
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Lições básicas de 
educação financeira 
para mudar de vida

As regras básicas da edu-
cação financeira, apesar de 
simples, não são observadas 
pela maioria das famílias 
brasileiras e a consequência 
imediata é o endividamento 
de grande parte delas. A 
verdadeira base da educação 
financeira é o consumo cons-
ciente, ou seja, gastar menos 
que ganha e evitar compras 
por impulso. Consequente-
mente, isso irá evitar dividas 
absurdas no futuro.

Outro ponto ignorado para 
quem deseja mudar de vida 
é busca pela renda extra. Já 
parou para pensar qual o seu dom? Que habilidades você 
tem que poderiam te trazer mais dinheiro? É importante 
ficar atento às oportunidades que aparecem ao longo da 
vida e não as deixar escapar.

Para manter a saúde de seu bolso em dia, procure 
primeiro investir para depois consumir. Assim você não 
contrai dívidas maiores do que aquelas que pode pagar. 
No entanto, se surgirem dívidas, trate de quitá-las o mais 
rápido possível. Renegociar é sempre uma boa opção, pois 
há a possibilidade de reduzir o valor.

Com as contas em dia, passe a destinar de 10% a 30% 
dos seus ganhos para sua conta de investimentos. É preciso 
aplicar de forma inteligente para que com o tempo seus 
investimentos cresçam sozinhos. Muitas pessoas acham 
que para investir necessitam de muito dinheiro, isto não 
é verdade!

Um importante passo para alcançar a liberdade finan-
ceira é o planejamento! É essencial ter uma base sólida 
e estabelecer metas a curto, médio e longo prazo. Pense 
em como você quer estar financeiramente daqui a dois, 
cinco, 10 ou 20 anos e o que é preciso fazer para chegar 
a este objetivo.

O seu foco deve ser aprender a se pagar em primeiro 
lugar. Quando você receber a sua remuneração, antes de 
sair pagando quaisquer despesas e obrigações, primeiro 
pague-se. Por isso, indico que você destine separe um 
valor mensal para investimentos e aplique em renda fixa 
para começar.

Se você não destinar uma parte do seu salário para sua 
conta investimento todos os meses, você ficará mais pobre 
a cada mês que passa, pois não terá o dinheiro rendendo. 
Esse valor fará falta quando você chegar na terceira idade, 
pois a tendência é que a sua aposentadoria seja menor do 
que os seus ganhos hoje.

Além do mais, hoje não temos garantia alguma de que 
o INSS continuará pagando as aposentadorias, tendo em 
vista o envelhecimento da população. Por isso, todo cui-
dado é pouco.

Você precisa cuidar das suas finanças e começar uma 
conta investimento para ter um futuro tranquilo e seguro 
financeiramente. Isso é muito importante para não depender 
de ninguém no futuro, nem da família, nem do governo. 
Fique atento!

---

*Adélia Glycerio é advogada, educadora financeira e 
autora do livro “Independência Financeira: 7 Princípios 
para Você Alcançar Seus Sonhos”.

ARTIGO 

EMPREGOS

Balcão oferece 71 
vagas para vendedores

O Balcão de Empregos de 
São José do Rio Preto encer-
rou quinta-feira (20) ofere-
cendo 623 oportunidades de 
trabalho. As principais delas 
são: vendedor (71), consultor 
de vendas (20), operador de 
caixa (26), atendente (26), 
telemarketing (11), professor 
(11), corretor de seguros 
(10), montador de formas 
metálicas (10), garçom (10), 
entre outras.

Há também oportunidades 
de estágio. As vagas são para: 
engenharia civil (5), pedagogia 
(3), letras (3), administração 
(3), laboratório (1), engenha-

ria (1), biologia (1), física (1), 
geografia (1), história (1), 
matemática (1), química (1), 
departamento contábil (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

Rio Preto tem aumento de 
20% na abertura de empresas 

Rio Preto encerrou o ano de 
2021 com um saldo positivo de 
2.768 novos negócios abertos, 
segundo os dados da Junta 
Comercial do Estado de São 
Paulo (Jucesp). Foram 4.743 
aberturas de CNPJs registradas 
no período contra 1.975 encer-
ramentos. O índice representa 
um aumento de 20,6% em 
relação aos números de 2020, 
quando a cidade teve 4.188 
constituições e 1.894 baixas, 
resultando em 2.294 negócios 
abertos.

Ainda de acordo com a 
Jucesp, 84% das aberturas 
foram de sociedades limitadas 
(LTDA), quando os sócios tem 
participação determinada pelo 
quanto contribuíram/investiram 
no negócio. O vice-presidente 
da Jucesp, Ademar Bueno, 
falou sobre as principais ca-
racterísticas da abertura de 
empresas em 2021.

“Notamos um aumento, 
tanto em aberturas quanto em 
encerramentos, no setor de 
reparação de veículos em Rio 
Preto. Acredito que esse cres-
cimento se deve à expansão 
do e-commerce na pandemia. 
Apesar do comércio eletrônico 
ter início em um computador 
ou no celular, ele termina no 

Vinicius LIMA   
redacao@dhoje.com.br

EM 2021
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transporte por meio de uma 
moto, carro ou van. Esse ramo 
gerou muitos empregos e con-
sequentemente acarretou na 
criação de novos negócios na 
área”, explicou Bueno.

O setor de serviços adminis-
trativos também foi um dos mais 
contabilizados nas aberturas de 
empresas. O vice-presidente 

ainda aponta um aumento na 
facilidade de se abrir um negó-
cio como um dos fatores para o 
crescimento de constituições e 
que Rio Preto terá novidades em 
breve para agilizar ainda mais o 
processo.

“Em 2019, o processo para 
constituir uma empresa levava 
em média quatro dias em São 
Paulo. Hoje, ele tramita digital-
mente e fica pronto entre seis 
e sete horas. Até o meio deste 
ano, pretendemos implantar o 
programa ‘Balcão Único’ em 
Rio Preto, que atualmente só 
tem na capital. Nele, todas as 
etapas para se abrir a empresa 
ocorrem simultaneamente e de 
forma 100% gratuita. Com isso, 
o tempo médio para concluir o 
processo deve cair para cerca 
de 30 minutos”, afirmou Bueno.

O Estado de São Paulo 
encerrou 2021 com 288.502 
aberturas de empresas e 
120.904 baixas, totalizando 
um saldo positivo de 167.598 
novos negócios. Esse é o maior 
saldo líquido do Estado desde 
2011 e foi o maior em número 
de empresas abertas desde o 
início da série histórica da Ju-
cesp em 1998.

Rio Preto tem aumento de 20% na abertura de empresas 

Acredito que esse crescimento se deve à 
expansão do e-commerce na pandemia. 
Apesar do comércio eletrônico ter início 

em um computador ou no celular, ele 
termina no transporte por meio de uma 

moto, carro ou van

“

”

Até o meio deste 
ano, pretendemos 

implantar o programa 
‘Balcão Único’ em Rio 
Preto, que atualmente 

só tem na capital

“

”

NA REGIÃO

CPFL registra 469 interrupções 
de energia por conta de pipas 

Um levantamento realizado 
pela CPFL Paulista revelou que 
a região de São José do Rio 
Preto registrou 469 interrup-
ções de energia por conta de 
pipas enroscadas na fiação 
elétrica em 2021. Só no 
município de Rio Preto foram 
318 casos registrados, um 
aumento de 40% em relação 
ao ano de 2020.

Outros municípios da re-
gião que tiveram aumento 
nas interrupções de ener-
gia. Em Mirassol o número 
saltou de 14 para 42, em 
Guapiaçu foi de 7 para 17 e 
em Bady Bassitt de 4 para 
14. No Estado de São Paulo 
o número passou de 5.066 
para 5.328, um crescimento 
de 5,17%.

“O número na região foi 
surpreendente nesse ano. 
Os meses de junho, julho 
e agosto concentraram as 
maiores incidências desse 
tipo por ser um período de 
mais ventos e também em 
que as crianças estão de 
férias”, afirmou Kleber de 

Almeida Araújo, consultor de 
relacionamento da CPFL.

Por meio da campanha 
“Guardião da Vida”, a CPFL 
conscientiza a população 
sobre os riscos de acidentes 
com a rede elétrica. Os des-
ligamentos e os acidentes 

mento, onde também podem 
acontecer atropelamentos.

Não tente resgatar uma 
pipa enroscada na rede elé-
trica, pois além de provocar 
desligamentos no forneci-
mento de energia pode causar 
acidentes, com vítimas fatais. 
O ideal é soltar pipas longe da 
rede elétrica. Se acontecer de 
o brinquedo ficar preso em um 
fio, a melhor atitude é dá-lo 
como perdido.

“Dependendo do impacto, 
pode demorar um tempo para 
que a energia seja reesta-
belecida, principalmente em 
casos de linhas cortantes 
que danificam os fios. Isso 
pode deixar vários moradores 
sem energia elétrica e até 
unidades de saúde. Por isso, 
sempre recomendamos para 
que os jovens tomem toda 
segurança ao soltar pipas”, 
completou Kleber.

Em caso de falta de ener-
gia na sua região, basta entrar 
em contato pelos canais de 
atendimento da CPFL como o 
site www.cpfl.com.br, o What-
sApp (19) 99908-8888 ou o 
Call Center 0800 010 1010.

Vinicius LIMA

causados pelas pipas podem 
ser evitados com alguns cui-
dados simples. É importante 
escolher um local longe da 
fiação elétrica, como campos 
abertos e parques, fugindo do 
entorno de rodovias ou das 
avenidas de intenso movi-
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Em reunião com 
Bolçone, Rodrigo 

Garcia libera R$ 1 mi 
para energia solar 

O vice-governador Rodrigo 
Garcia (PSDB) autorizou nesta 
quinta-feira, 20, a liberação 
de R$ 1 milhão para insta-
lação de sistema de energia 
fotovoltaica no prédio do Par-
que Tecnológico de Rio Preto 
(Partec). O anunciou ocorreu 
durante reunião entre Garcia 
e o prefeito Orlando Bolçone 
(DEM) no Palácio dos Bandei-
rantes, em São Paulo.

Além do recurso, Garcia 
houve avanços nas nego-
ciações para que o Estado 
permita a cessão de área 
anexa à Floresta Estadual do 
Noroeste Paulista e do Partec 
para a implantação de projetos 

agroflorestais.
O vice-governador ainda 

autorizou estudos para am-
pliar os serviços prestados 
pelo Poupatempo com inclu-
são de novos atendimentos 
voltados no âmbito público 
municipal.

Conforme anunciamos na 
edição de ontem a reunião 
partiu do vice-governador ao 
prefeito Bolçone. Foi a primei-
ra agenda do prefeito fora do 
município desde que assumiu 
interinamente o cargo no últi-
mo dia 15.

Além de Garcia e Bolçone, 
acompanharam a reunião o 
deputado Geninho Zuliani e 
o secretário de Agricultura 
de Rio Preto, Pedro Pezutto.

Raphael FERRARI

PARTEC

EDUCAÇÃO

A Prefeitura de Rio Preto, 
por meio da Secretaria de 
Educação, realizou a contra-
tação temporária de Profes-
sores de Educação Básica 1 
e 2 (PEB 1 e PEB 2), que vão 
atuar presencialmente em 
sala de aula, em substituição 
a educadores afastados. A as-
sinatura dos contratos ocorreu 
nesta quarta e quinta-feira (19 
e 20/1).

Foram convocados 404 
profissionais PEB 1 e qua-
tro PEB 2, totalizando 408 
professoras e professores. O 
processo seletivo foi realiza-
do pela Fundação Vunesp e 
recebeu 3.792 inscrições. A 
prova objetiva foi realizada em 
setembro de 2021.

Após a assinatura do con-
trato, os convocados já reali-
zam a atribuição da unidade 
onde vão atuar. Os professores 
em contrato temporário co-
brem a ausência de educa-
dores afastados por motivos 
diversos, como os que estão 

em substituição de cargos 
coordenação ou direção, atu-
ando como formadores ou em 
outras funções da Secretaria 
de Educação, em licença ou 
gestantes, nos termos da Lei 
Federal n° 14.151/2021 e 
Portaria da Secretaria de Ad-
ministração n° 35.267/2021.

A professora Sandra Mar-
tins Costa assinou o contrato 
nesta quinta-feira e vai atuar 
em sala de aula da Escola 
Mario Altenfelder Silva, no 
Eldorado. “Fiquei muito feliz. 
Estudei muito e consegui uma 
boa classificação. A gente 
sabe como está difícil trabalhar 
nesta pandemia, então estar 
assinando esse contrato é só 
gratidão”, diz.

Outra professora a assi-
nar o contrato foi Alexsandra 
Cristina Correia Richard Alves. 
“Eu me dediquei e estudei 
bastante, desde que o edital 
foi publicado. A gente apren-
de bastante também com a 
formação realizada pela Edu-
cação. Consegui a aprovação 
e fiquei muito feliz”, afirma 

Da REDAÇÃO

Bolsa Trabalho vai beneficiar 160 
pessoas em situação de desemprego

Desde setembro de 2021, 
Maria Antônia Miranda tem 
uma rotina de trabalho no 
Centro do Idoso da Prefeitura 
de Rio Preto, assim como 
Mirielle de Freitas está inte-
grada à rotina na Eco Santo 
Antônio, outro equipamento 
da administração municipal.

Ambas são beneficiárias 
do Programa Bolsa Trabalho, 
iniciativa do Governo de São 
Paulo em parceria com os 
municípios que têm o objetivo 
de promover ocupação, renda 
qualificação e emprego para 
a população mais vulnerável.

“Tenho experiência nas 
áreas de vendas e administra-
tiva, mas estava parada desde 
2018. Como tenho mais de 
50 anos, esse tem sido o 
maior desafio para conseguir 
novas oportunidades”, conta 
Maria Antônia, que por meio 
do programa trabalha na ma-
nutenção do Centro do Idoso.

Já Mirielle, moradora da 
região Norte, está gostan-
do da rotina na Eco Santo 
Antônio, local para onde foi 
designada. “Trabalhei na in-
dústria de doces, mas estou 
encantada com a rotina admi-
nistrativa”, comenta.

As duas munícipes tam-
bém contam que a bolsa 
mensal de R$ 535 tem sido 
fundamental no orçamento 
de suas famílias, cada uma 
com quatro membros. Elas 
conciliam o trabalho em meio 

período com curso profissio-
nalizante em formato virtual 
– de secretariado e de rotinas 
administrativas, respectiva-
mente –, outra contrapartida 
do programa.

Lançado no ano passado 
para promover assistência 
frente à crise causada pela 
pandemia de coronavírus, 
o Programa Bolsa Trabalho 
ofereceu em Rio Preto 35 bol-

Novas 
oportunidades
O Governo de São Paulo 

anunciou nesta quarta-feira o 
lançamento de 150 mil vagas 
em nova etapa do programa 
bolsa trabalho

Ao longo de cinco meses, 
serão oferecidas bolsas no valor 
de R$ 540 por mês aos cida-
dãos que realizarem atividades 
de trabalho em órgãos públicos 
municipais e estaduais. A carga 
horária será de 4 horas diárias, 
cinco dias por semana

Além disso, os participantes 
participarão de curso de qualifi-
cação profissional e receberão 
apoio à empregabilidade. Os 
inscritos poderão escolher uma 
entre seis opções de cursos pro-
fissionalizantes virtuais, realiza-
dos pela Univesp. São eles: au-
xiliar de controle de produção e 
estoque; gestão administrativa; 
gestão de pessoas; organização 
de eventos; rotinas e serviços 
administrativos; e secretariado 
e recepção.

Serão aceitas inscrições de 
moradores do Estado de São 
Paulo, desempregados, maiores 
de 18 anos e com renda familiar 
de até R$ 550 por pessoa. Os 
interessados podem se inscre-
ver no portal www.bolsadopovo.
sp.gov.br, de 25 de janeiro a 7 
de fevereiro.

O município de Rio Preto já 
é conveniado ao programa e 
nesta nova etapa serão dispo-
nibilizadas 160 vagas. Outras 
informações podem ser obtidas 
pelo telefone 3211-4950.

Da REDAÇÃO

sas, 95% delas destinadas a 
mulheres e arrimos de família.

O benefício tem cinco me-
ses de duração e, para esta 
turma, será concluído em 
fevereiro. Além dos locais cita-
dos, os participantes também 
foram distribuídos nos CRASs, 
CREAs, escolas, parques e 
outros equipamentos muni-
cipais.

Divulgação 

ASSISTÊNCIA

PANDEMIA

Bolsa Trabalho vai beneficiar 160 pessoas em situação 
de desemprego

ela, que vai atuar em sala na 
escola municipal Vera.

Acolhimento

A Secretaria de Educação 
realiza na próxima segunda 
e terça-feira (24 e 25) um 
acolhimento aos professores 
que vão trabalhar por contrato 
temporário. Na segunda, será 
feita uma apresentação geral 
da estrutura da secretaria. Na 
terça, os professores serão 
divididos em oito turmas para 
receber conteúdos específicos 
dos aspectos pedagógicos 
para a Educação Infantil e para 

Secretaria contrata professores em substituição para 
sala de aula

Rio Preto gasta R$ 1,8 
mil por pessoa conta-
minada com Covid em 
2021

Divulgação

o Ensino Fundamental.
“Assim vamos acolher os 

novos profissionais, apresen-
tar as ações da nossa rede 
e apoiar o desenvolvimento 
profissional deles com aspec-
tos da prática pedagógica que 
coadunam com os princípios 
e as concepções da rede”, 
afirma a secretária  Fabiana 
Zanquetta de Azevedo.

As atividades de acolhi-
mento serão realizadas de ma-
neira remota, em plataforma 
on-line. Para este ano letivo, o 
início das aulas na rede muni-
cipal de ensino está marcado 
para o dia 2 de fevereiro.

Rio Preto gasta R$ 1,8 mil por pessoa 
contaminada com Covid, aponta TCE

A pandemia consumiu qua-
se R$ 12 bilhões dos cofres do 
governo estadual e dos muni-
cípios de São Paulo em 2021. 
Os dados foram atualizados na 
terça-feira, 18, pelo Tribunal de 
Contas e estão disponíveis no 
‘Painel de Gestão de Enfrenta-
mento da COVID-19’.

Em Rio Preto, segundo 
dados atualizados até o mês 
de dezembro do ano passado, 
foram gastos R$ 119 milhões 
no combate a covid em 2021. 

O valor representa R$ 1.847 
para cada caso confirmado da 
doença, onde foram totalizados 
pouco mais de 100 mil casos 
confirmados da doença.

O Painel ainda traz números 
interessantes. Foram repas-
sados em 2021 total de R$ 
43 milhões para o combate 
da pandemia, sendo que R$ 
36 milhões do governo federal 
(84%) e R$ 7 milhões (16%) do 
governo estadual. Foram quase 
R$ 9 milhões gastos em contra-
tos firmados com dispensa de 
licitação, previsto em lei federal 
nº 8.666/93.

Raphael FERRARI
redacao@dhoje.com.br

Secretaria contrata professores em substituição para sala de aula
Fiquei muito feliz. Estudei muito e 

consegui uma boa classificação. A gente 
sabe como está difícil trabalhar nesta 
pandemia, então estar assinando esse 

contrato é só gratidão

“

”
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Delegado Paulo Buchala Júnior atualiza as informações 
sobre assalto a joalheria nesta quinta-feira

Justiça expede mandados e polícia caça mais dois assaltantes 
Ao menos quatro pessoas já 

foram identificadas pela Polícia 
Civil como membros de uma 
organização criminosa que as-
saltou a joalheria no shopping 
Iguatemi, em Rio Preto, na 
noite da última sexta-feira, 14. 
Duas delas já cumprem prisão 
temporária com mandatos de-
cretados e cumpridos.

Os dois foram presos na 
madrugada de sábado, 15, em 
Americana, cidade a mais de 
300 quilômetros de distância 
de Rio Preto. Após repassa-
rem informações a policiais 
da Divisão Especializada de 
Investigações Criminais (Deic) 
foram realizadas diligências 
em campo na cidade de São 
Paulo onde foram identificadas 
mais duas pessoas que supos-
tamente teriam participado do 
assalto.

Foram abertas represen-
tações de prisão temporária 
que acabaram sendo decreta-
das, mas os suspeitos ainda 

não foram localizados. Outras 
três pessoas também já foram 
previamente identificadas e as 
investigações vão apontar a par-
ticipação ou não na organização 
criminosa.

O delegado responsável pe-
las investigações, Paulo Buchala 
Júnior, afirma que existe a possi-
bilidade de mais pessoas terem 
participação do crime. “Em rou-
bos dessa magnitude não são só 
as pessoas que aparecem para 
executar o crime e sim o suporte 
estratégico, por isso que é uma 
organização criminosa. Não é 
simplesmente uma associação 
criminosa, porque é uma divi-
são de tarefas, uma divisão de 
estruturas e cada um tem sua 
participação”, afirma Buchala.

As investigações apontam 
que entraram sete pessoas no 
interior do shopping e que ou-
tras deram suporte no lado de 
fora do estabelecimento, com 
veículos e outros meios.

Ainda, segundo a apuração, 
existe a possibilidade de ter 
havido disparo no momento 
da ação, no entanto, segundo 

Raphael FERRARI   

RIO PRETO

o delegado Paulo Buchala, 
foram realizadas análises no 
local e não foram encontrados 
vestígios.

“Tivemos informações atra-
vés de vídeos de barulho se-
melhante a um estampido de 
disparo de arma de fogo. A 
confirmação vamos ter com o 
laudo e a oitiva de seguranças 
e testemunhas”, diz o delegado.

O grupo criminoso entrou de 
forma sequencial no interior do 
shopping, com diferença de mi-
nutos, de acordo com a polícia. 
Os assaltantes se posicionaram 
em locais estratégicos, na saída 
e em volta da joalheria. Os la-
drões roubaram joias, relógios 
de luxo e armas de seguranças.

“Já agendamos com repre-
sentantes da empresa para 
virem até a delegacia realizar 
o reconhecimento das peças”, 
afirma Buchala.

Para o delegado trata-se de 
um assalto que foge da realida-
de de crimes que são realizados 
no interior do Estado. “O modo 
que eles agiram é uma ação 
estruturada, eles estudaram 

previamente, por isso, é uma 
organização criminosa, uma 
junção de pessoas e cada um 
tem sua função”, diz.

Os crimes cometidos pelo 
grupo de assaltantes são clas-
sificados pela polícia como 
organização criminosa, crime 
de roubo triplamente circuns-
tanciado por restrição da liber-
dade, uso de arma de fogo e 
possível furto de veículos que 
foram utilizados na ação que 
seria classificado como crime 
de receptação.

A ação
No roubo que completa uma 

semana nesta sexta-feira, 21, 
dois funcionários da joalheria 
foram feitos reféns. Criminosos 
encheram malas com joias e 
relógios e fugiram levando uma 
vendedora como escudo huma-
no. Comerciantes, funcionários 
e clientes entraram em pânico. 
O crime aconteceu por volta das 
20h30. No trajeto para a saída, 
roubaram ainda três revólveres 
de dois seguranças.

Arquivo DHOJE

COVIDESTELIONATO
Foragido procura HB, acaba 

internado na UTI e preso

Um presidiário, que foi be-
neficiado pela saidinha tempo-
rária e estava sendo procurado 
pela justiça, procurou o Hos-
pital de Base de Rio Preto na 
tarde desta quarta-feira, 19, 
com sintomas da Covid-19.

De acordo com o boletim 
de ocorrência, uma funcio-
nária que atendeu o paciente 
suspeitou que ele poderia ter 
algum tipo de problema com 

a justiça e acionou os policiais 
militares, que foram até o HB 
e constataram que o homem 
era foragido.

O detento teve o resultado 
positivado para o novo corona-
vírus e encontra-se internado 
em estado grave e intubado, 
sob escolta policial. Em caso 
de alta, deverá ser transferido 
para a Deic rio-pretense.

(Colaborou – Sarah 
BELLINE) 

Da REDAÇÃO

Engenheiro compra TV em perfil hackeado 
e tem prejuízo de R$ 2,5 mil

Um engenheiro eletricista, 
de 37 anos, foi até o Plantão 
Policial de Rio Preto, na noite 
desta quarta-feira, 19, onde 
declarou que foi vítima de um 
golpe e teve prejuízo de R$ 
2,5 mil.

Segundo ele, estava em 
sua rede social do Instagram 
quando viu que a mãe de uma 
conhecida anunciou a venda 
de uma TV.

A vítima passou a nego-

ciar a compra da televisão 
acreditando que falava com 
a mulher e, em seguida, fez a 
transferência bancária.

Após efetuar o pagamento, 
o homem entrou em contato 
com a suposta vendedora, pois 
a entrega do aparelho estava 
atrasada, descobrindo que o 
perfil havia sido hackeado e 
tinha sido enganado.

O caso será investigado 
pelo 2º DP rio-pretense.

(Colaborou –  Sarah 
BELLINE) 

Da REDAÇÃO 
Arquivo DHOJE

MONTE APRAZÍVEL
FURTO

GOLPE

GCM flagra motorista com 
condensador de ar-condicionado 

O condutor de uma VW 
Parati foi preso em flagrante, 
por guardas civis municipais 
de Rio Preto, na madrugada 
desta quarta-feira, 19, na 
avenida Philadelpho Gouveia 
Neto. Segundo a corporação, 
um condensador de ar-condi-
cionado furtado foi apreendido 
no veículo. O aparelho estava 
camuflado embaixo de uma 
lona.

De acordo com o boletim de 
ocorrência, a viatura patrulhava 

a região quando suspeitou da 
carga e resolveu fazer a abor-
dagem.

Ao ser questionado, o acu-
sado disse que trabalhava 
com material reciclável e tinha 
comprado a peça de um “nóia” 
na Redentora.

Os guardas foram até o 
local e verificaram que o apare-
lho havia sido furtado de uma 
loja. O suspeito foi levado até 
o Plantão, onde ficou à dispo-
sição da justiça.

(Colaborou – Sarah 
BELLINE) 

Da REDAÇÃO
Polícia flagra venda de aparelhos 

falsificados de fisioterapia 

No início da tarde desta quin-
ta-feira (20), policiais militares, 
juntamente com os fiscais da 
Prefeitura de Monte Aprazível, 
acompanharam cerca de 14 

pessoas em uma van até a Dele-
gacia de Polícia da cidade.

Os suspeitos estariam ven-
dendo aparelhos para fisioterapia 
de forma irregular. Aparelhos que 
custariam cerca de R$ 2 mil, 
os criminosos vendiam por R$ 

Da REDAÇÃO 

Engenheira atende falso bancário e 
perde mais de R$ 2,5 mil

Uma engenheira civil, de 
48 anos, esteve no Plantão 
Policial de Rio Preto, na tarde 
desta quarta-feira, 19, onde 
registrou boletim de ocorrência 
após ter sido lesada em mais 
de R$ 2,5 mil.

Segundo a vítima, ela rece-
beu uma ligação supostamente 
do banco e o interlocutor men-

cionou suas informações pes-
soais, afirmando que tentaram 
acessar sua conta do Distrito 
Federal e se tinha conhecimento 
desse fato.

Diante da negativa, o gol-
pista a orientou a entrar no 
aplicativo do banco e mudar a 
senha. Ainda com o esteliona-
tário no telefone a mulher fez o 
procedimento solicitado.

Após mudar sua senha, o 

Da REDAÇÃO 
criminoso começou a falar todas 
as transações que a vítima tinha 
feito no dia anterior.

Ao atualizar a página do 
aplicativo, a vítima viu que havia 
sido feita uma transferência de 
R$ 990 naquele momento. Ela 
questionou o golpista que alegou 
que o valor seria estornado.

Assustada, a engenheira 
entrou novamente na área de 
segurança do aplicativo para 

mudar a senha e ligou para o 
banco, sendo informada de que 
havia caído em um golpe de 
estelionato.

Além da transferência, foram 
feitos dois PIX, um de R$ 799 
e outro de R$ 797, totalizando 
um prejuízo de R$ 2.586,00.

O caso foi encaminhado 
para o 7º DP de Rio Preto para 
ser investigado. (Colaborou – 
Sarah BELLINE)

JOALHERIA 

200,00 site Mercado Livre.
Ao chegar na Delegacia, foi 

constatado que os envolvidos são 
de Minas Gerais e não possuíam 
autorização para venderem o 
produto, pois os mesmos eram 
falsificados.

A Van que carregava os ven-
dedores, estava com a documen-
tação vencida e foi recolhida pela 
polícia. Todos os envolvidos estão 
sendo ouvidos pelo delegado 
João Spaca e poderão ser enqua-
drados no crime de estelionato.

Homem invade 
hipermercado, mata a ex

e tira a própria vida 
No final da tarde desta 

quinta-feira (20) a Polícia de 
Rio Preto e o Samu foram acio-
nados após um homem atirar 
e matar a ex-companheira 
e depois tirar a própria vida, 
dentro de um supermercado na 
rua Coronel Spínola de Castro.

De acordo com as primeiras 
informações, a mulher traba-
lhava no supermercado como 

caixa e tinha 35 anos. O ex era 
vigilante de outra empresa, foi 
até o supermercado e atirou no 
abdômen e na cabeça, na dire-
ção do ouvido da mulher. Após 
os disparos ele tirou a própria 
vida com um tiro na boca.

A Polícia Militar informou 
que eles estavam juntos há 
17 anos e a mulher já queria 
a separação há algum tempo, 
porém o homem não aceitava 
o fim do relacionamento. “Hoje 
(quinta-feira) ela tinha feito um 

Boletim de Ocorrência contra 
ele na Delegacia da Mulher”, 
detalhou o Tenente Ziroldo, 
da PM.

Muitas viaturas da polícia, 
Samu, IML e o delegado de 
plantão, estão no local, que foi 
isolado pelos oficiais. As lojas 
no entorno foram obrigadas a 
fechar, para que não haja mo-
vimentação de pessoas.

Os corpos já foram levados 
para o IML e o caso será in-
vestigado.

Andressa ZAFALON
redacao@dhoje.com.br

Guilherme BATISTA
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TESTE DE GRAVIDEZ

saude@dhoje.com.brMAIS FÉRTIL

saude@dhoje.com.brMAIS FÉRTIL

Qual mulher nunca recorreu a um teste de gravidez de farmácia 
logo depois que a menstruação atrasou? Difícil encontrar alguém 
que ainda não tenha experimentado esse produto. Além de rápido, 
acessível e fácil de usar, o teste de farmácia é uma estratégia 
interessante para que a mulher descubra se está grávida ou não, 
desde que usado corretamente. Mas, como escolher o melhor 
teste de gravidez. Como funciona o teste de gravidez?

Antes de tudo, você sabe como funciona o teste de gravidez e 
de que forma ele detecta se uma mulher está grávida ou não? É 
muito simples. Quando o corpo da mulher se prepara para gestar 
um bebê, o organismo produz um hormônio específico: o HCGSigla 
em ingles para gonadotrofina coriônica humana 

Esse hormônio é facilmente perceptível através da urina. É por 
isso que os testes de farmácia precisam do contato com a urina 
da mulher para identificar a presença do HCG. Se isso acontecer, 
um bebê está a caminho.

Lembrando que o teste de farmácia pode apresentar falhas, 
dando um resultado equivocado, como o falso negativo, por 
exemplo. Dificilmente o exame vai dar falso positivo porque, como 
dissemos, ele se baseia na presença de um hormônio que só 
aparece durante a gravidez.

O falso negativo é mais comum porque a mulher pode ter 
feito o teste muito antes da liberação desse hormônio, que só é 
liberado alguns dias depois da instalação do embrião.

O HCG também é detectado através do exame de sangue cha-
mado de BHCG, sempre indicado por ginecologistas em caso de 
suspeita de gravidez. O exame feito após a coleta de sangue em 
laboratório oferece resultados mais rápidos, precisos e assertivos 
do que o teste de farmácia.

Será que você está grávida?
Responda essas simples perguntas e descubra já!
ESTOU GRÁVIDA ? Quando fazer o teste de gravidez de far-

mácia?
Sim, existe o momento certo para realizar o teste de gravidez. 

O recomendado é esperar a menstruação atrasar, pois, caso a 
gestação tenha se concretizado, o HCG já terá sido liberado. O 
resultado pode ser distorcido se o exame for feito antes desse 
período.

Também é importante saber que o hormônio é liberado pelo 
organismo cerca de uma semana depois da fecundação do óvulo 
pelo espermatozoide. No entanto, apenas alguns testes mais 
sensíveis podem detectá-lo, sendo mais confiável investir em um 
exame de sangue.

Afinal, qual teste de gravidez é o melhor?
Apesar da grande variação de opções no mercado, não há 

um único teste que seja considerado o melhor dentre todos os 
outros tipos existentes. Todos os testes de gravidez possuem a 
mesma funcionalidade, objetivo e usam a mesma técnica de 
detecção do HCG.

Ou seja, todos dependem da coleta da urina para identificar 
o hormônio da gravidez e fazem isso usando o mesmo método: 
molhando o bastão no xixi e liberando o resultado.

No entanto, existem alguns pontos que podem ser mais ou me-
nos importantes para a mulher, dependendo da sua necessidade. 

A sensibilidade, por exemplo, é um desses pontos. Alguns tes-
tes de farmácias têm uma sensibilidade maior e podem detectar 
a gravidez antes mesmo do atraso da menstruação, quando a 
quantidade de HCG é bem pequena.

Outros testes são mais modernos, emitindo sinal sonoro ou 
apresentando o nome “grávida” no lugar das tradicionais e co-
muns listras no visor.

Mas, no geral, todos eles são bons e possuem precisão de até 
99%. Sem dúvidas, é uma excelente porcentagem de acertos.

O que levar em conta na hora de comprar e usar um teste 
de gravidez

A eficácia dos testes disponíveis nas farmácias depende das 
condições apresentadas pelo produto e também da forma com 
que eles são utilizados. São fatores que podem influenciar no 
resultado e aos quais a mulher deve ficar atenta. Ao comprar o 
seu teste, verifique:

Prazo de validade;
Certificação da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sani-

tária);
Condições físicas da embalagem. O produto deve estar intacto;
Resposta do produto. Todos os testes devem apresentar um 

resultado, seja ele positivo ou negativo. Quando não mostra ab-
solutamente nada é porque houve algum erro;

Além disso, é importante seguir algumas orientações quanto 
ao manuseio e realização do teste. Por exemplo:

Faça o teste no dia certo
Como vimos, logo depois da menstruação já é possível detectar 

o HCG. Mesmo assim, a concentração do hormônio pode variar 
de acordo com cada mulher. Se o resultado for negativo e a sua 
menstruação ainda não veio, refaça o teste.

Use a primeira urina do dia
Realize o teste quando fizer o primeiro xixi logo de manhã. Os 

níveis de HCG estão mais concentrados nesse momento e há mais 
chances de obter um resultado realmente preciso.

Siga as instruções do produto
Apesar de serem parecidos na forma de execução, é impor-

tante observar as orientações de cada teste e segui-las minucio-
samente, principalmente no que diz respeito ao tempo de espera 
do resultado. 

Por Luiz Fernando Gonçalves Borges – médico gineco-
logista e obstetra, pós-graduado em Reprodução Humana

Em uma semana, Rio Preto 
registra 7.494 casos 

A Secretaria de Saúde de 
Rio Preto divulgou o boletim 
semanal de casos de Co-
vid-19 com 7.494 novos casos 
contabilizados entre os dias 
13/01 e 19/01, sendo 5.360 
diagnosticados por exame PCR 
e 2.134 por TR antígeno. Os 
números revelam uma escala-
da da Covid-19 na cidade. Na 
primeira semana do ano foram 
registrados 2.013 casos e na 
semana passada haviam sido 
4.451, tendo um aumento de 
68% nos últimos sete dias.

No total, o município conta-
biliza 112.937 casos da doen-
ça, com uma média móvel de 
429 casos leves e sete casos 
graves por dia. Também foram 
confirmados mais seis óbitos 
pela Covid-19, sendo um no 

dia 11/01, dois no dia 14/01, 
dois no dia 16/01 e um no dia 
18/01. Desde o início da pande-
mia já são 2.844 mortes, com 
uma taxa de letalidade de 2,5%.

O número de curados che-
gou a 102.349, o equivalente 
a 90,6% dos casos. A cidade 
soma 402.886 notificações de 
pacientes com sintomas gripais 
e 365.635 testes realizados. O 
coeficiente de incidência é de 
1.597 casos para cada 100 
mil habitantes, considerando 
apenas os resultados dos últi-
mos 7 dias.

As internações por síndrome 
respiratória aguda grave (SRAG) 
também aumentaram. Na se-
mana passada eram 242 pa-
cientes internados, contra 342 
nesta quinta-feira (20). Dentre 
esses pacientes, 112 estão na 
UTI e 230 na enfermaria, sendo 
191 residentes de Rio Preto e 

Vinicius LIMA    
redacao@dhoje.com.br

COVID
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UIB Fraternidade deve ser aberta na segunda-feira

A Secretaria de Saúde 
de Rio Preto informou que 
a previsão para abertura da 
Unidade de Internação Bá-
sica (UIB) Fraternidade é na 
próxima segunda-feira (24). 
Na ocasião, serão abertos 10 
leitos de enfermaria para casos 
moderados de Covid-19. O 
número de leitos, no entanto, 
poderá chegar a 30, caso haja 

demanda.
O atendimento da UIB será 

por encaminhamento de ou-
tras unidades de saúde do 
município.

Vacinação

A Saúde também informou 
que aguarda informações téc-
nicas do Governo Estadual 
para iniciar a vacinação contra 
a Covid-19 na faixa etária de 5 

a 11 anos sem comorbidades, 
em Rio Preto. O município con-
tinua aplicando as doses para 
o público com comorbidades e 
deficiência, nas UBS Vila Elvira 
e Santo Antônio, das 7h30 às 
15h.

A secretaria reforça que 
também já conta com infraes-
trutura e equipe para iniciar a 
vacinação desse grupo, aguar-
dando apenas a chegada de 
doses e nota técnica.

Da REDAÇÃO

Processo seletivo para a área da Saúde 
tem salário de até R$ 4,7 mil

MIRASSOL

DOSES

Doria quer usar Coronavac para 
acelerar vacinação em crianças

O Governador João Doria 
confirmou nesta quinta-feira 
(20) o prazo de três semanas 
para aplicação da dose inicial 
contra a Covid-19 em todas 
as 4,3 milhões de crianças de 
São Paulo. Com aval da Anvi-
sa, haverá uso imediato de 8 
milhões de doses da Coronavac 
nos 645 municípios paulistas. 
Outras 7 milhões de vacinas 
serão oferecidas a Estados e 
Prefeituras que tiverem interes-
se no imunizante do Instituto 
Butantan.

As primeiras aplicações in-
fantis com a Coronavac come-
çaram às 14h38 desta quinta, 
na vacinação de Caetano de 
Jesus Martins Moreira, de 9 
anos, e Camila Pastore, de 10, 
na escola estadual Brigadeiro 
Faria Lima, na zona oeste da 
capital. Ao todo, cem crianças 
serão vacinadas nesta unidade 
nesta quinta.

Mais cedo, a Anvisa (Agên-
cia Nacional de Vigilância 

Sanitária) aprovou o uso do 
imunizante por crianças de seis 
a 11 anos em todo o Brasil, 
atendendo a pedido do Gover-
no do Estado e do Butantan. 
A exceção é para as crianças 
imunossuprimidas, que devem 
tomar o imunizante da Pfizer.

No momento, há 274 uni-
dades de ensino autorizadas 
pela Secretaria de Estado da 
Educação e 11 Prefeituras da 
Grande São Paulo e interior 
para apoio à campanha de 
vacinação nos 5,2 mil postos 
das 645 cidades paulistas. 
As escolas selecionadas são 
de fácil acesso e também 
possuem espaços adequados 
para receber crianças com 
comorbidades ou deficiências.

Também nesta quinta, Do-
ria apresentou o calendário 
detalhado de vacinação in-
fantil contra a Covid-19. Até 
o dia 10 de fevereiro, 850 mil 
crianças com comorbidades e 
deficiências, além de indígenas 
e quilombolas de 5 a 11 anos 
podem tomar a primeira dose.

Da REDAÇÃO

Paralelamente, as Prefeitu-
ras também poderão imunizar 
outras 3,4 milhões de crianças 
por faixa etária. De 20 a 30 de 
janeiro será a vez das com idade 
entre 9 a 11 anos. Entre 31 
de janeiro e 10 de fevereiro, a 

campanha vai priorizar aquelas 
de 5 a 8 anos. É importante 
salientar que as crianças de 5 
anos só podem receber o imu-
nizante da Pfizer, enquanto as 
demais poderão ser protegidas 
pela Coronavac.

Divulgação

151 de outros municípios da 
região.

Considerando apenas os 
casos já confirmados com Co-

vid-19, são 85 internações, com 
33 na UTI e 52 na enfermaria. 
A taxa de ocupação de leitos de 
UTI na região é de 61,6%.

10 LEITOS

A Prefeitura de Mirassol, por 
meio do Departamento Muni-
cipal de Saúde, abriu um novo 
Processo Seletivo Simplificado 
para contratação emergencial 
de profissionais para a saúde 
pública: Médico Clínico Geral 
(cinco vagas), Enfermeiro Pa-
drão (três vagas), Auxiliar de 
Enfermagem (duas vagas), Ser-
vente (três vagas), Fisioterapeu-
ta (duas vagas), Dentista (duas 
vagas) e Auxiliar de Consultório 
Dentário (duas vagas).

Os profissionais atuarão 
nas Unidades Básicas de Saú-
de (UBS), durante a vigência 
da situação de emergência, 
conforme as necessidades da 
Administração Municipal. Os 

salários variam de R$ 1.390,29 
a R$ 4.790,88.

As inscrições são gratuitas 
e estarão abertas a partir desta 
quinta-feira (20), às 8 horas, 
até as 23h59 de sexta-feira 
(21) com o envio do currículo 
pelo e-mail: processoseletivo-
saude@mirassol.sp.gov.br. Os 
postulantes a vaga também 
poderão entregar os currículos 
de forma presencial das 8 às 
16h nos dias 20 e 21, na sede 
do Departamento de Saúde, na 
rua Dom Pedro II, 2175, Centro.

VAGAS, JORNADA 
E SALÁRIOS:

- Médico Clínico Geral (05 
vagas), Nível Universitário em 
Medicina e Registro no Conse-

lho Profissional, jornada mensal 
de 120 horas, salário de R$ 
4.790,88 + ticket alimentação 
de R$ 520,00;

- Enfermeiro Padrão (03 va-
gas), Nível Universitário em En-
fermagem e registro no Conselho 
Profissional de Enfermagem, 
jornada mensal de 220 horas, 
salário de R$ 3.577,95 + ticket 
alimentação de R$ 520,00;

- Auxiliar de Enfermagem 
(02 vagas), Ensino Fundamental 
completo, curso específico e 
registro no Conselho Regional 
de Enfermagem, jornada men-
sal de 220 horas, salário de R$ 
1.744,85 + ticket alimentação 
de R$ 520,00;

- Servente (03 vagas), Ensino 
Fundamental incompleto (míni-
mo 4ª série), jornada mensal 

de 220 horas, salário de R$ 
1.390,29 + ticket alimentação 
de R$ 520,00;

- Fisioterapeuta (02 vagas), 
Nível Universitário em Fisiote-
rapia e registro no Conselho 
Profissional, jornada mensal 
de 120 horas, salário de R$ 
3.577,95 + ticket alimentação 
de R$ 520,00;

- Dentista (02 vagas), Nível 
Universitário em Odontologia e 
registro no Conselho Profissional, 
jornada de 120 horas, salário de 
R$ 3.577,95  + ticket alimenta-
ção de R$ 520,00;

- Auxiliar de Consultório Den-
tário (02 vagas), Ensino Fun-
damental Completo, jornada 
de 220 horas, salário de R$ 
1.643,17  + ticket alimentação 
de R$ 520,00;

Da REDAÇÃO
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FUTEBOL

América pode levar porcentagem em 
venda do zagueiro Diego Carlos

O zagueiro Diego 
Carlos, do Sevilla, 
pode trocar o fu-
tebol espanhol 

pelo inglês em breve. Segun-
do a emissora Sky Sports, o 
Newcastle, teria oferecido 36 
milhões de euros (R$ 227 
milhões) pelo brasileiro. Por 
ter passagem pelas catego-
rias de base do América, o 
clube rio-pretense pode levar 
uma porcentagem através do 
Mecanismo de Solidariedade 
da Fifa caso a negociação se 
concretize.

O mecanismo prevê que 
a cada transferência, 5% do 
valor total da negociação deve 
ser destinado para as equipes 
que contribuíram na formação 

do atleta. A quantia, no en-
tanto, é calculada de forma 
proporcional ao período em 
que o atleta ficou em cada 
clube. Diego fez parte da 
base do América na disputa 
do Campeonato Paulista Sub-
17 em 2009, se transferindo 
depois para o Desportivo Brasil 
e depois o São Paulo, sendo 
os três considerados clubes 
formadores do atleta.

Campeão olímpico com a 
seleção brasileira, Diego tem 
contrato com o Sevilla até 
2024 e tem uma multa resci-
sória de 80 milhões de euros 
(R$ 505 milhões). Adquirido 
por um fundo bilionário da 
Arábia Saudita, o Newcastle é 
considerado o novo clube rico 
na Europa e a expectativa é de 
que o time inglês faça altos in-
vestimentos na contratação de 
jogadores nos próximos anos.

Vinicius LIMA    
redacao@dhoje.com.br

Fifa inicia venda 
de ingressos para 

Copa do Mundo 

A Fifa deu início à 
venda de ingressos 
online para a Copa 

do Mundo do Catar 2022 
nesta quarta-feira (19). O 
Mundial está programado 
para ocorrer de 21 de no-
vembro e 18 de dezembro. 
Segundo a entidade, esta 
etapa de vendas - em que 
os torcedores manifestam 
quais ingressos desejam 
adquirir - vai até às 7h (ho-
rário de Brasília) de 8 de 
fevereiro. Um mês depois, 
em 8 de março, quem soli-
citou o ingresso receberá a 
confirmação se seus pedi-
dos de compra de bilhetes 
foram aceitos (inteira ou 
parcialmente) ou rejeitados.

Nesta primeira fase de 
vendas, não há prioridade 
por ordem de solicitações: 
um interessado que pre-
encher a lista ainda hoje 
terá as mesmas chances 
de ter o pedido atendido, 
assim como outro torcedor 
que deixar para o último 
dia. Nos casos em que a 
demanda por ingressos for 
maior do que a quantidade 
destinada a um determi-
nado grupo - seja ele de 
moradores locais ou tor-
cedores que vivem fora do 
Catar - haverá sorteio para 
definir quem fica com os 
bilhetes. Aliás, residentes 
do país sede da Copa do 
Mundo terão acesso a um 
preço especial, a partir de 
10 euros (aproximadamen-
te R$ 60), para ingressos 
da fase de grupos. Já para 
estrangeiros, os mesmos 
bilhetes saem a 61 euros 
(R$ 378).

Ao realizar o pedido onli-
ne, o torcedor terá algumas 
opções na hora de escolher 

quais partidas pretende 
assistir. Ele pode escolher 
jogos individualmente, ou 
optar por todas as partidas 
de uma determinada sele-
ção. Existe também a op-
ção de ir a quatro estádios 
diferentes em dias conse-
cutivos, aproveitando-se da 
curta distância entre eles. 
Há ingressos destinados a 
pessoas com deficiência, 
com instalações com foco 
em acessibilidade.

Vale lembrar que o sor-
teio para definir os grupos 
da Copa do Mundo só 
acontecerá no dia 1º de 
abril. Após a definição das 
chaves, haverá uma nova 
etapa de vendas, que ofe-
recerá a possibilidade de o 
torcedor se juntar a outros 
conterrâneos na torcida por 
seu país e também uma 
chance para compra de 
ingressos de acordo com 
o caminho que a seleção 
cruzar nas fases decisivas.

Nas primeiras fases da 
Copa, será permitido que 
o fã assista a mais de uma 
partida no mesmo dia, 
também por conta da curta 
distância entre as arenas. 
Haverá um limite de com-
pra de seis ingressos por 
jogo e sessenta ingressos 
ao longo da competição.

A seleção brasileira con-
firmou a classificação para 
a Copa do Catar em novem-
bro do ano passado. Mes-
mo assim, vai completar 
os jogos das últimas três 
rodadas das Eliminatórias 
Sul-Americanas. O primeiro 
deles será contra o Equa-
dor, no próximo dia 27, no 
estádio Casa Blanca, em 
Quito; e o segundo contra 
o Paraguai, no dia 1º de 
fevereiro, no Mineirão, em 
Belo Horizonte.

Agência BRASIL

NO CATAR
COPINHA

Palmeiras bate o Oeste em Barueri 
 avança à semifinal

Com direito a gol de 
bicicleta de Endrick, 
o Palmeiras avançou 

à semifinal da Copa São Paulo 
de Futebol Júnior ao derrotar o 
Oeste pelo placar de 5 a 2 na 
noite desta quarta-feira (19), na 
Arena Barueri.

O Oeste começou melhor 
e foi logo desperdiçando uma 
grande chance com Kauã. A 
partir daí tudo mudou.  O Pal-
meiras foi para cima e abriu o 
placar aos três minutos. Jhona-
tan arriscou o chute e viu a bola 
sobrar para Gabriel Silva, que 
mandou no fundo das redes.

O segundo saiu dos pés de 
Giovani. Aos oito minutos, ele 
pegou a sobra pela esquerda e 
soltou a bomba para fazer 2 a 0. 
O terceiro foi logo em seguida, 
um golaço. Endrick arriscou a 
bicicleta, a bola encobriu o 
goleiro Alê e morreu no no gol. 
O quarto foi com Pedro Bicalho, 
de pênalti.

No segundo tempo, o Oes-
te aproveitou uma bobeira da 
defesa do Palmeiras para dimi-
nuir com Popó, que apareceu 
como elemento surpresa para 
surpreender o goleiro Mateus. 
Mas a reação não durou muito. 

Aos sete, Giovani recebeu de 
Gabriel Silva e chutou rasteiro 
para fazer o quinto.

 Palmeiras continuou ata-
cante. Gabriel Silva arriscou o 
chute de fora da área e mandou 
caprichosamente no travessão. 
Logo depois, João Pedro, que 
entrou no lugar de Endrick, apa-
receu de frente para o goleiro 
Alê e chutou rasteiro para fora.

Da REDAÇÃO

São Paulo vence o Cruzeiro de virada

Em um confronto bas-
tante tenso e que teve 
até queda de energia, 

o São Paulo venceu o Cruzeiro, 
de virada, por 2 a 1, no estádio 
Anacleto Campanella, em São 
Caetano do Sul, pelas quartas 
de final da Copa São Paulo de 
Futebol Júnior.

A vitória mantém o time co-
mandado por Alex na briga pelo 
título, agora tendo pela frente 
o Palmeiras na semifinal, que 
goleou o Oeste, por 5 a 2, em 
Barueri.

A partida teve uma série de 
contratempos. Antes de a bola 
rolar, uma das ambulâncias 
que estavam dentro do estádio 
precisou sair para atender uma 
ocorrência e atrasou o início da 
partida em 30 minutos.

Com a partida em andamen-
to, alguns refletores do estádio 
sofreram apagão e obrigaram o 
árbitro a paralisar a partida aos 
35 minutos. Foram 20 minutos 
de jogo parado até que a energia 
fosse restabelecida para a sequ-
ência da primeira etapa.

O primeiro tempo foi bastante 
equilibrado e com os dois times 
buscando o ataque. O São Paulo 
começou melhor, mas foi o Cru-
zeiro que abriu o placar aos 30 

minutos, quando Ageu aproveitou 
escanteio da direita e cabeceou 
no contrapé do goleiro, colocando 
os mineiros em vantagem.

A queda de energia no es-
tádio fez bem ao São Paulo, 
que voltou sendo mais objetivo 
e buscou a igualdade aos 64 
minutos. De pé em pé, Caio cru-
zou rasteiro, a zaga do Cruzeiro 
afastou mal e Maioli finalizou 
forte para as redes.

No segundo tempo, o São 
Paulo aumentou as investidas 
e armou uma verdadeira blitz 
pelo gol da virada. Aos quatro 
minutos, Caio cruzou e Vitinho 
furou dentro da pequena área. 
Três minutos depois, Caio do-
minou dentro da área, passou 
pela marcação e chutou forte no 
travessão.

O Cruzeiro chegou a equili-
brar a partida, mas o São Paulo 
seguiu melhor e não demorou 
para virar a partida. Aos 32, 
João Adriano foi até a linha de 
fundo e cruzou para Vitinho, que 
finalizou forte. A bola desviou na 
marcação, enganou o goleiro e 
ainda tocou no travessão antes 
de parar nas redes.

Com os paulistas em vanta-
gem, o Cruzeiro foi para o tudo 
ou nada na reta final, contudo, 
muito desorganizado, o que faci-
litou ainda mais a classificação 
são-paulina.

Da REDAÇÃO

Divulgação

Divulgação

EDITAL

Divulgação

América pode levar 
porcentagem em 
venda do zagueiro 
Diego Carlos

O time alviverde aproveitou 
a larga vantagem no placar para 
rodar o elenco. Com isso, cedeu 
a bola para o Oeste, que dimi-
nuiu. Kauã recebeu de Mota 
e chutou. Mateus deu rebote 
nos pés de Popó, que só teve o 
trabalho de empurrar. Depois, 
o Palmeiras voltou a dominar o 
duelo e não teve dificuldade em 
confirmar a vitória.

Palmeiras bate o 
Oeste em Barueri 
 avança à semifinal
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ATO DA MESA DIRETORA DA CÂMARA N° 2/2022 
 

Suspende a vigência de dispositivos do Ato da Mesa 
nº 14/2021. 
 

CONSIDERANDO o aumento de casos de COVID-19 em decorrência da variante 
ômicron, além do avanço, no país, da epidemia de H3N2; 

CONSIDERANDO a necessidade de prezar pela saúde e pela integridade de 
Vereadores, servidores, munícipes e demais colaboradores da Casa; 

CONSIDERANDO que a esta Mesa Diretora compete tomar todas as medidas 
necessárias à regularidade dos trabalhos legislativos (art. 19, I, do RI) 

  
A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO 

PRETO, no uso de suas atribuições legais e regimentais, por este ato RESOLVE: 
 

Art. 1º  Fica suspensa, até determinação ulterior em comunicado próprio da 
Presidência, a vigência dos seguintes dispositivos do Ato da Mesa nº 14/2021 

I – art. 1º, §4º, vedando-se a presença de público nos eventos ali previstos; 
II – a realização dos atos previstos no art. 2º, I, ainda que requisitados por Vereador; 
III – art. 8º, II. 

 
Art. 2º   Este Ato entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Registre-se, publique-se e cumpra-se. 
 

Câmara Municipal de São José do Rio Preto, 18 de janeiro de 2022. 
 

 
 

Ver. PEDRO ROBERTO GOMES 
Presidente da Câmara  

 
 

Ver. KARINA CAROLINE DE SOUZA 
Vice-Presidente 

 
 

Ver. RENATO PUPO DE PAULA 
1º Secretário 

 
 

Ver. ROBSON LEANDRO RICCI 
2º Secretário 

 
 

Ver. JORGE MENEZES SILVA 
3º Secretário 

 

                                                                                                    

 

PORTARIAS DE 10 DE JANEIRO DE 2022 
Concedem benefícios à servidores ocupantes de cargos efetivos, com efeitos a partir de 
01/01/2022, após cômputo do período de 27 de maio de 2020 a 31 de dezembro de 2021 como 
período aquisitivo, conforme autorizações previstas no art. 31 da Lei Municipal de Diretrizes 
Orçamentárias para o Exercício de 2022 (Lei nº 13.780/2021) e art. 15 da Lei Municipal 
Orçamentária Anual para o exercício de 2022 (Lei nº 14.046/2021), observando o disposto no §3º, 
do art. 8º, da Lei Complementar Nacional nº 173, de 27 de maio de 2020: 
Portaria 

nº 
Nome do Servidor Cargo Efetivo Benefício Concedido Vencido em 

6835 
Eduardo Henrique Farias de 

Oliveira 
Operador de Câmera 

Primeiro Quinquênio e 
Licença Prêmio 

31/07/2020 

6836 Flávio Quialheiro Furlaneto 
Editor de VT/ Operador de 

Áudio 
Primeiro Quinquênio e 

Licença Prêmio 
31/07/2020 

6837 Larissa de Souza Neves 
Agente Parlamentar de 

Cerimonial 
Primeiro Quinquênio e 

Licença Prêmio 
31/07/2020 

6838 Nayara Molina 
Agente Parlamentar de 

Cerimonial 
Primeiro Quinquênio e 

Licença Prêmio 
31/07/2020 

6839 Rafael Faria Graçon Redator Legislativo 
Primeiro Quinquênio e 

Licença Prêmio 
31/07/2020 

6840 Renato Luiz Fochi Filho 
Editor de VT/ 

Videografismo 
Primeiro Quinquênio e 

Licença Prêmio 
31/07/2020 

6841 Caroline Gagliardo Dordan 
Agente Legislativo – 

Diretoria de Finanças 
Primeiro Quinquênio e 

Licença Prêmio 
03/11/2020 

6842 Fernando José Ferreira Giroldo DTV / Controle Mestre 
Primeiro Quinquênio e 

Licença Prêmio 
01/01/2021 

6843 Renata Arantes Felix Pessoa Operador de Caracteres 
Terceiro Quinquênio e 

Licença Prêmio 
24/02/2021 

6844 Elisa Suemi Fujieda Telefonista 
Primeiro Quinquênio e 

Licença Prêmio 
28/03/2021 

6845 Hugo Ferreira Zaccarelli Intérprete de Libras 
Primeiro Quinquênio e 

Licença Prêmio 
28/03/2021 

6846 
Mariana da Cruz Machado 

Rodrigues 
Telefonista 

Segundo Quinquênio e 
Licença Prêmio 

19/04/2021 

6847 André de Oliveira Santos Editor de Videotape 
Terceiro Quinquênio e 

Licença Prêmio 
18/04/2021 

6848 Fábio de Freitas Carvalho Advogado 
Segundo Quinquênio e 

Licença Prêmio 
29/07/2021 

6849 Vagner Messias Bueno Operador de Câmera 
Terceiro Quinquênio e 

Licença Prêmio 
04/10/2021 

6850 André Rogério Kindt Velozo Motorista 
Segundo Quinquênio e 

Licença Prêmio 
18/10/2021 

6851 Luiz Carlos Higashiharaguti Motorista 
Segundo Quinquênio e 

Licença Prêmio 
04/12/2021 

6852 Alexandre Laraia Gama Jornalista Primeiro Quinquênio  31/07/2020 

6853 Eudi Amauri de Araújo Russo Operador de Câmera Primeiro Quinquênio 31/07/2020 

6854 Fernando César Rodrigues DTV / Controle Mestre Primeiro Quinquênio 31/07/2020 

6855 
Jaqueline Maria da Silva 

Casanova 
Jornalista Primeiro Quinquênio 01/08/2020 

6856 Thiago Cesar Zati 
Editor de VT / Operador de 

Caracteres 
Primeiro Quinquênio 31/07/2020 

6857 Vivian Silva Lima Jornalista Primeiro Quinquênio 31/07/2020 

6858 Gilmar Squive Operador de Câmera Primeiro Quinquênio 28/03/2021 

6859 Nataly Takahashi Antoline Telefonista Primeiro Quinquênio 30/05/2021 

6860 Edson Augusto Matsucuma Motorista Primeiro Quinquênio 24/10/2020 

6861 
Simone da Cruz Nascimento de 

Souza 
Intérprete de Libras Segundo Quinquênio 13/11/2020 

6862 
Thais Machado Rodrigues de 

Oliveira 
Jornalista Segundo Quinquênio 26/09/2020 

6863 
Flávia Roberta Pereira de 

Sant’Anna 
Agente Parlamentar de 

Pessoal 
Sexto Quinquênio 10/05/2021 

6864 Hércules Gorla 
Agente Parlamentar de 

Transporte 
Quinto Quinquênio 10/09/2020 

6865 Maira Menezes Guiducci Agente Parlamentar Sexto Quinquênio 25/08/2021 

6866 Valter de Castro 
Agente Parlamentar de 

Finanças 
Oitavo Quinquênio 20/09/2020 

6867 David Aymar Ronconi Bruno Agente Legislativo Primeiro Quinquênio 28/03/2021 

 

DEPARTAMENTO DE PESSOAL 

EXTRATOS DE PORTARIAS 

 

PORTARIA Nº 6868 DE 11 DE JANEIRO DE 2022 
ENQUADRA o servidor FERNANDO JOSE FERREIRA GIROLDO, ocupante de cargo efetivo de 
DTV/Controle Mestre, lotado na Coordenadoria de Comunicação Social, na Referência CM-2D, 
Padrão Técnico-Administrativo 30h, a que faz jus devido a Progressão por Tempo de Serviço, 
surtindo seus efeitos a partir de 04 de janeiro de 2022.  
 

PORTARIA Nº 6869 DE 11 DE JANEIRO DE 2022 
ENQUADRA a servidora MELINA REGINA JORGE BAPTISTA, ocupante de cargo efetivo de Agente 
Parlamentar de Pessoal, lotado na Diretoria Geral, na Referência CM-2C, Padrão Técnico-
Administrativo 40h, a que faz jus devido a Progressão por Tempo de Serviço, surtindo seus efeitos 
a partir de 04 de janeiro de 2022. 
 

PORTARIA Nº 6870 DE 13 DE JANEIRO DE 2022 
CONCEDE ao servidor WILTON JUAREZ ROSA – Agente Parlamentar de Almoxarifado – os 
benefícios do Sexto Quinquênio e Licença Prêmio, vencidos em 05 de janeiro de 2022, observadas 
as autorizações previstas no art. 31 da Lei Municipal de Diretrizes Orçamentárias para o Exercício 
de 2022 (Lei nº 13.780/2021) e art. 15 da Lei Municipal Orçamentária Anual para o exercício de 
2022 (Lei nº 14.046/2021), com efeitos financeiros a partir de 06 de janeiro de 2022. 
 

PORTARIA Nº 6871 DE 13 DE JANEIRO DE 2022 
AUTORIZA os servidores LUIZ ROBERTO MONTAGNA ZANATTA – Diretor Administrativo, titular e 
NATÃ TAVARES DA SILVA – Assessor da Diretoria Administrativa, suplente, a receber 
adiantamento para cobertura de despesas do Poder Legislativo Municipal decorrentes das 
hipóteses previstas no art. 4º, III e IX, da Lei Municipal nº 13.290, 28 de agosto de 2019, e da 
Ordem de Serviço 10/2019. 
 
 
VER. PEDRO ROBERTO GOMES 
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

  1

ASSOCIAÇÃO DOS LOTEAMENTOS DA REGIÃO DA ESTÂNCIA BONANZA 
 

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
 

A Diretoria da Associação dos Loteamentos da Região Estância 
Bonanza, representada por seu Vice-Presidente e pelo seu Diretor Tesoureiro, atendendo 
ao pedido e em conjunto com as Associadas desta  Associação, as quais representam a 
totalidade do quadro social das associadas beneficiárias, vêm, pelo presente edital, com 
amparo nas disposições do Estatuto Social e no artigo 59,I, do Código Civil, convocarem-
se reciprocamente, todas em condições de votar, a se reunirem em Assembleia Geral 
Extraordinária, a ser realizada no dia 31 de janeiro de 2022, às 18:00 horas, na sala de 
reuniões do “Quinta do Golfe Clube”, sito na Avenida Waldemar Haddad, nº 1.701, Quinta do 
Golfe, nesta cidade, tendo como objeto a seguinte Ordem do Dia:  
 

O R D E M    D O    D I A 
 
1. Destituição/Substituição do Diretor Presidente da Associação, por ter sido ele 

contraindicado para o cargo pela Diretoria da associada “Associação dos Proprietários 
do Loteamento Residencial Quinta do Golfe”, razão pela qual, com a destituição, 
consubstanciar-se-á a vacância do cargo, tornando-se, por consequência, necessária a 
imediata eleição de substituto, nos termos do art. 26º do Estatuto Social; 

 
2. Destituição/Substituição do Diretor Secretário da Associação, por ter ele vendido o 

seu imóvel no Residencial Quinta do Golfe Jardins e, por isso, deixado ser morador e 
associado da associada “Associação Quinta do Golfe Jardins”, e, consequentemente, 
também da Diretoria da Associação Bonanza, ocorrendo assim a destituição e vacância 
do cargo, pelo que é preciso proceder à eleição do seu substituto, nos termos do art. 
26º do Estatuto Social; 

 
3. Eventual remanejamento de cargos da Diretoria em função das substituições 

previstas nos itens 1 e 2 da ordem do dia. 
 

A Assembleia será instalada, nos termos do parágrafo 1º do artigo 
43º do Estatuto Social, com presença da maioria absoluta das associadas, em primeira 
convocação, ou 30 (trinta) minutos depois (18:30 horas), em segunda convocação, com no 
mínimo 1/3 (um terço) das associadas. Em primeira ou segunda convocação, as 
deliberações serão tomadas pelo voto concorde de 2/3 (dois terços) das associadas 
presentes à assembleia. 

 
São José do Rio Preto, 20 de janeiro de 2022. 
 

 
_____________________________________________________ 
Associação dos Loteamentos da Região da Estância Bonanza 

 
_____________________________________ 

Associação Quinta do Golfe Jardins 
 

_____________________________________ 
Associação Quinta do Golfe Horizontes 

 
____________________________________     
  Associação Quinta do Golfe Reserva 

 
___________________________________________________________ 

Associação dos Proprietários do Loteamento Residencial Quinta do Golfe 

 

EDITAL CONTRIBUICAO SINDICAL PATRONAL – 
EXERCICIO 2022 

SINDICATO DOS HOTEIS, RESTAURANTES, BARES E 
SIMILARES DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP – SINHORES, 
com base nos municípios de Adolfo/SP, Altair/SP, 
Ariranha/SP, Bady Bassitt/SP, Bálsamo/SP, Cedral/SP, 
Cajobi/SP, Catanduva/SP, Catiguá/SP, Guapiaçu/SP, 
Guaraci/SP, Ibirá/SP, Icém/SP, Irapuã/SP, Jaci/SP, José 
Bonifácio/SP, Macaubal/SP, Mendonça/SP, Mirassol/SP, 
Mirassolândia/SP, Monções/SP, Monte Aprazível/SP, Palmares 
Paulista/SP, Paraíso/SP, Pindorama/SP, Neves Paulista/SP, 
Nhandeara/SP, Nipoã/SP, Nova Aliança/SP, Nova Granada/SP, 
Olímpia/SP, Onda Verde/SP, Orindiúva/SP, Palestina/SP, 
Planalto/SP, Poloni/SP, Potirendaba/SP, Sales/SP, Santa 
Adélia/SP, São José Do Rio Preto/SP, Sebastianópolis Do 
Sul/SP, Severínia/SP, Tabapuã/SP, Tanabi/SP, Uchoa/SP, 
União Paulista/SP e Urupês/SP, informa a todas as empresas 
pertencentes à categoria econômica dos hotéis, restaurantes, 
bares e similares, que o vencimento da Contribuição Sindical 
Patronal prevista nos artigos 578 e 580–III da CLT, ambos 
com redação da Lei 13.467/17 e devidamente autorizada em 
Assembleia Geral Extraordinária realizada no dia 10 de 
setembro de 2.022, ocorrerá no dia 31 de Janeiro de 2.022, de 
acordo com a tabela progressiva por faixa de capital social. A 
tabela e as guias de recolhimento poderão ser obtidas através 
do telefone (17) 3234-3488/3234-7403, por e-mail para 
shotrest@terra.com.br ou diretamente na sede do sindicato 
sita à Rua XV de Novembro, 2939 – 7º. Andar – Sala 72 – 
Centro – São José do Rio Preto – SP- 

São José do Rio Preto, 20 de Janeiro de 2.022 

Paulo Roberto da Silva 

Presidente 

 

 

GOVERNO DE MONTE APRAZÍVEL-SP
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL: 01/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 03/2022
REGISTRO DE PREÇOS: 01/2022
OBJETO: Contratação de empresa para o fornecimento de 
combustíveis (Etanol, Gasolina, Diesel S-500 e Diesel S-10) 
para diversos setores deste Município.
Data da realização da Sessão Pública: 04/02/2022
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: Leis Federais: 8.666/93 e 10.520/02.
Monte Aprazível, 20 de janeiro de 2022.
Marcio Luiz Miguel – Prefeito Municipal.
Diego Santos Rossini – Pregoeiro Ofi cial.

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
PREGÃO  PRESENCIAL Nº: 003/2022   PROCESSO Nº: 
009/2022
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 aquisi-
ção de INSUMOS, MUDAS, PLANTAS ORNAMENTAIS E 
FRUTIFERAS, para atender as necessidades das coorde-
nadorias municipais, pelo período de 12 (doze) meses, em 
sede de Registro de Preços,
ENTREGA DOS ENVELOPES: até às 14h00min 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, 20 de janeiro de 2022 – Gislaine M. Franzot-
ti – Prefeita Municipal

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. PAULO MOURA DA SILVA e MINERVINA SANTOS 
DE FRANÇA, sendo ELE fi lho de OTÁVIO FRANCISCO 
DA SILVA e de MARIA TEREZINHA MOURA e ELA fi lha de 
DIMAS FERREIRA DE FRANÇA e de VALDELINA DOS 
SANTOS;

2. HERBERTH JOSÉ DOS SANTOS e ALINE CRISTI-
NI PAVANI MEDEIROS, sendo ELE fi lho de LEONCIO JOSÉ 
DOS SANTOS e de ANAILTES CASTRO SOUZA SANTOS 
e ELA fi lha de AIRTON DE MEDEIROS SOBRINHO e de 
APARECIDA DE FÁTIMA PAVANI MEDEIROS;
; brasileiros, residentes neste 3º subdistrito. Se alguém sou-
ber de algum impedimento, oponha-o em Cartório (R. São 
Paulo, 2200 – Tel: 3202-9090). 20/01/2022.
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Clube dos Frentistas: 
100% dos espaços estão 

liberados para trabalhadores 

O s frentistas dOs frentistas de São José do Rio Preto e região que são sócios do 
sindicato da categoria têm diversos benefícios em sua sede na cidade.

Na sede os benefícios podem ser utilizados todos os dias pelos associados e seus 
familiares.

Conheça os benefícios:

Minicampo – acontece, todas as terças-feiras à noite, um Racha a partir das 19h30.
Salão de Jogos – mesas de bilhar – funciona todos os dias das 8h 00às 18h00 e às terças-

feiras à noite quando houver o Racha no minicampo;
Quiosques – são cinco – com espaço para o trabalhador fazer churrasco – pode ser utilizado 

por agendamento pelo telefone do sindicato 17 3219-9400 – pode ser utilizado todos os dias;
Piscinas – funciona de segunda a segunda das 8h00 às 18h00;

A sede/clube do Sindicato dos Frentistas fica na Rua Eurides da Cruz, 164, Jardim Paraíso 
– mais informações 17 3219-9400.

Sérgio SAMPAIO - Foto: Arquivo JT
amaralsampaio@hotmail.com 

Sincomerciários muda 
regras para uso de 
benefícios devido Covid

O Sincomerciários (Sindica-
to dos Empregados no Comér-
cio) de Rio Preto e região esta 
exigindo dos associados e seus 
dependentes que forem utilizar 
os benefícios tanto no Cen-
tro de Benefícios quanto dos 
clubes (de campo e social) a 
carteirinha de vacinação contra 
a Covid-19.

Segundo Márcia Caldas, 
presidente do sindicato, por 
conta do momento que esta-
mos vivendo de altos índices 
de contaminação de gripe e 
Covid é necessário todos os 
cuidados, dentre eles uso de 
máscara, álcool em gel, lavar 
as mãos, o distanciamento – 
são hábitos que devem fazer 
parte do nosso cotidiano – e 
por conta deste momento 
agora a exigência também da 

apresentação da carteirinha de 
vacinação.

Ela desta que pegando 
como exemplo o salão de bele-
za onde existe um número alto 
de pessoas em um único lugar. 
“Nós temos que ter cuidados 
com o pessoal nossos, mas 
também com todos os traba-
lhadores, por isso a exigência 
da carteirinha de vacinação, no 
ato de fazer o procedimento”, 
salientou Márcia.

Todos os benefícios estão 
funcionado a todo vapor, sendo 
no Centro de Beneficios: Salão 
de Beleza (Feminino e Mas-
culino), Dentista, Academia, 
Secretaria e Departamento 
Jurídico, no Clube Social: Esco-
linha de Futsal, Pilates, Aulas 
de Dança e Ritmos, além da 
lanchonete e a piscina e o 
clube de campo com todos os 
seus espaços liberados.

Sindicato dos Motoristas aumenta cuidados por conta da Covid 

O Sindicato dos Motoris-
tas de Rio Preto e região vai 
exigir que associado que for 
usar os benefícios oferecido 
na sede respondam ques-
tionário que traz algumas 
perguntas relacionadas a 
situação de saúde do traba-

lhador perante o alto índice de 
contaminação pela Covid-19.

Segundo Daniel Rodrigues, 
presidente do sindicato,  após 
consulta ao corpo médico do 
prestas serviços para o sindi-
cato, essas perguntas foram 
definidas – e caso o traba-
lhador tenha algum destes 
sintomas o atendimento não 

será feito – e o mesmo terão 
que esperar o tempo correto 
para podem ser atendidos 
presencialmente.

A nova regra vale para 
todos os benefícios do sindi-
cato: dentista, salão de be-
leza, barbearia e no caso das 
consultas médicas, caso haja 
urgência – poderá ser feita a 

consulta online.
“Aquele trabalhador que 

já tiver horário marcado, 
mas estiver com algum sin-
toma deve entrar em contato 
com o sindicato, para fazer 
a remarcação”, salientou 
Rodrigues.

A remarcação pode ser feito 
pelo telefone 17 2137-9700.

Sérgio SAMPAIO - 
amaralsampaio@hotmail.com 

Sérgio SAMPAIO - Foto: Sincomerciários
amaralsampaio@hotmail.com 

RETORMADA 
 

As atividades da 
sede do Sindal-
quim (Sindicato dos 
Trabalhadores nas 
Indústrias da Fa-
bricação do Álcool, 
Químicas e Farma-
cêuticas) serão re-
tomados na próxima 
segunda-feira dia 
24 - com expediênte 
das 8h00 às 17h00.


