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Do final de dezembro até 
o dia 20 de janeiro o siste-
ma de saúde de Rio Preto 
atendeu 107.980 pessoas 
com problemas relacionados 
a síndromes respiratórias. Os 
números alarmantes foram 
revelados pelo secretário de 
Saúde Aldenis Borin durante 
sabatina na Câmara. Além 
disso Rio Preto segue sofrendo 
com alto número de faltosos. 
São 19.666 da segunda dose 
e 115.272 da dose adicio-
nal, que somados chegam a 
134.938 faltosos.    Pág.A5

Pág. A4A assistente social Rafaela Cristina levou o filho Vicenzo, de 10 anos, para ser vacinado

Jovem de 
19 anos é 

executado com 
cinco tiros

Segundo o boletim de ocor-
rência, a vítima e mais dois 
jovens estavam fumando ma-
conha atrás de um condomí-
nio no bairro quando quatro 
pessoas em duas motocicletas 
passaram e atiraram várias ve-
zes na direção do trio. Daniel 
Juan Marin, de 19 anos, foi 
executado com pelo menos 
cinco tiros.   Pág.A4

Motorista rendido 
em assalto 
fica refém 

por 7 horas
A Polícia Civil procura por 

dois assaltantes, um branco 
com aproximadamente 1,80 
m de altura e outro pardo, 
com 1,90m, que roubaram 
o GM Prisma, documentos 
pessoais, telefone celular e 
quatro cartões bancários de 
um operador de caixa, de 37 
anos. A vítima ainda ficou por 
mais de sete horas em poder 
dos bandidos.   Pág.A4

Bolsonaro sanciona Orçamento com vetos
Pág. A3

Ônibus são 
apedrejados 
em saídas de 
bailes funks
Dois ônibus da Circular 

Santa Luzia foram apedre-
jados na madrugada deste 
sábado, 22, em Rio Preto. 
Segundo o boletim de ocorrên-
cia, os ataques aconteceram 
de forma simultânea, coinci-
dindo com o horário de saída 
de frequentadores de bailes 
funk realizados em chácaras. 
Nenhum passageiro ficou fe-
rido. O 3º DP vai investigar os 
casos.   Pág.A4

VISITA
Agenda de Ser-
gio Moro em Rio 
Preto foi con-
firmada ontem 
e  terá visita  ao 
HB e encontro 
com empresá-
rios do Lide e 
Ciesp, no dia 
1 de fevreiro.             
Pág.A4

Câmara vai discutir 
rombo de R$ 1,8 bi 

da Riopretoprev
Pág. A3

Projeto quer distribuir 
absorventes às mulheres

Pág. A3

Secretaria fará 
cadastro de 

transportadores
de resíduos

A Prefeitura de Rio Preto 
publicou portaria que abre 
prazo para o cadastramento 
e o recadastramento anual de 
transportadores de resíduos 
da construção civil e de resí-
duos volumosos.     Pág.A2

Vacinação 
de crianças 

ultrapassa mil 
doses aplicadas

MIRASSOL
O município 
vai contar com 
a prestação de 
serviços do pro-
grama “Atividade 
Delegada”. O 
programa é rea-
lizado através de 
convênio firmado 
entre a Prefeitu-
ra e a Secretaria 
da Segurança 
Pública. Pág.A2
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A ERA DOS 
RESSENTIMENTOS

No campo da análise po-
lítica nesses tempos de pan-
demia, alguns fenômenos se 
fazem sentir, como o apare-
cimento de uma nova cepa 
do populismo de direita, a 
intensificação da polariza-
ção, os vieses que cercam a 
discussão sobre liberdade de 
expressão, todos contribuindo 
para adensar uma era de res-
sentimentos.

Essa teia fenomenológi-
ca, exposta por cientistas 
políticos, com destaque para 
Francis Fukuyama, o famoso 
pregador do “fim da História”, 
conservador e especialista em relações internacionais da 
Universidade Stanford (EUA), puxa da gaveta fantasmas 
que pensávamos definitivamente mortos, como o totali-
tarismo representado pela aproximação ideológica entre 
China e Rússia.

No pano de fundo, desenha-se a decadência da de-
mocracia norte-americana, a maior do planeta. O fato é 
que o mundo, na percepção de Fukuyama, convive com 
a ameaça de conflitos nunca d’antes vistos e hipóteses 
aparentemente absurdas, como uma nova guerra civil nos 
EUA, coisa até então impensável. Pesquisas atestam que 
uma minoria significativa dos norte-americanos aceita a 
ideia de atos violentos contra o governo.

O professor Samuel P.Huntignton, de Harvard, já des-
crevia, em seu livro “O Choque das Civilizações”, uma pai-
sagem que flagra o “paradigma do caos”: “quebra da lei e 
da ordem, Estados fracassados e anarquia crescente, onda 
global de criminalidade, máfias transnacionais e cartéis de 
drogas, declínio na confiança e na solidariedade social, 
violência étnica, religiosa e civilizacional e a lei do revólver.” 
Partia do pressuposto que essa moldura se apresentaria 
no painel de duas civilizações em conflito, a ocidental, e a 
de feição muçulmano-fundamentalista.

Os conflitos que ameaçam a vida no planeta são pe-
riodicamente lembrados, aqui e ali, em livros, ensaios, 
entrevistas e documentários sobre os tênues limites do 
processo civilizacional e sinais apontando para ruptura de 
seus eixos. O atual momento parece ser o mais sensível 
e instigante das últimas décadas para um olhar sobre as 
ameaças às democracias.

Nesse veio, é oportuno pinçar as promessas não 
cumpridas pelas democracias, como a igualdade entre as 
classes, a educação para a cidadania, a justiça para todos, 
o combate ao poder informal e invisível (os ajuntamentos 
criminosos que agem nos intestinos das organizações do 
Estado visível) e a transparência dos governos. Esse é o 
retrato em preto e branco exposto pelo filósofo Norberto 
Bobbio, em seu clássico O Futuro da Democracia.

As conquistas da ciência, os passos avançados que as 
Nações têm dado nos últimos 50 anos para melhorar a 
vida de seus cidadãos não tem sido suficientes para fechar 
as feridas abertas pela fome e pela miséria que assolam 
milhões de pessoas em quase todas as esferas do habitat 
terreno.     

E é nesse território nebuloso, cheio de tormentas e 
hoje vivenciando uma das maiores catástrofes da história, 
que agem  dirigentes e mandatários, muitos elevados aos 
cargos pela vontade do povo, outros sustentados por um 
populismo com toques de agrado ao coração das massas. 
Infelizmente, a semente da árvore populista encontra áreas 
para se expandir em instantes críticos da Humanidade. As 
demandas nas áreas de alimento, moradia, saúde, edu-
cação, segurança, explodem, exigindo dos governantes 
medidas para conter a convulsão social.

Parece exagero? Não. A Humanidade pede socorro. 
A pandemia tende a ser dominada pela ciência, mas os 
vírus que ceifam vidas não irão embora. Vamos conviver 
com eles por tempos. As mentiras produzem camadas de 
desinformação e ignorância. A liberdade de expressão ga-
nha vieses. No afã de perpetuar seus mandos, governantes 
usam de artimanhas e dribles, manobrando com recursos 
e floreios para ganhar o aplauso das ruas. Tal conjunto de 
mazelas acaba sendo um corrosivo poderoso que fragiliza 
os corpos democráticos.

A ciência, negada por alguns, continuará sua trajetória 
de descobertas. Trata-se da luz no fim do túnel, a espe-
rança dos povos, a argamassa para construção dos dutos 
civilizatórios. Mas não podemos e não devemos permitir 
que seja usada para beneficiar os donos do poder. E 
jamais usada como ferramenta para atiçar a política de 
ressentimentos, como a que se vê, por exemplo, na de-
fesa/ataque aos processos identitários. Inventam-se, até, 
figuras estrambóticas, como essa do “racismo reverso”, 
que acirram ânimos de comunicadores e intelectuais. Que 
os palanques eleitorais em nossas plagas abriguem um 
discurso de bom senso.

Gaudêncio Torquato é jornalista, escritor, professor 
titular da USP e consultor político Twitter@gaudtor-
quato

Acesse o blog www.observatoriopolitico.org

ARTIGO Trânsito define prazo para 
cadastrar transportadores 

de resíduos sólidos
A Prefeitura de Rio Pre-

to publicou portaria que abre 
prazo para o cadastramento e 
o recadastramento anual de 
transportadores de resíduos da 
construção civil e de resíduos 
volumosos. Ficou instituído o pe-
ríodo de 8 a 28 de fevereiro para 
a apresentação dos documentos 
junto à Secretaria de Trânsito, 
Transportes e Segurança.

Primeiro cadastro
Os transportadores que fa-

rão o primeiro cadastramento 
deverão agendar horário junto à 
Secretaria do Meio Ambiente e 
Urbanismo, por meio do endere-
ço e-mail qualidadeambiental@
riopreto.sp.gov.br.

De acordo com a legislação 
municipal, só podem cadas-
trar os documentos o próprio 
transportador, o contador ou o 
representante legal da empresa, 
desde que já tenham os dados 
devidamente inseridos no ca-
dastro da Inscrição Municipal 
do transportador. Em caso de 
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Divulgaçãodúvidas, o transportador pode 
ligar para a Secretaria de Trân-
sito, Transportes e Segurança ou 
procurar o contador.

Recadastramento
Para o recadastramento anu-

al, os interessados devem ane-
xar os documentos no sistema 
eletrônico Icad Transportadores. 
Os documentos necessários são:

Número de inscrição junto ao 
Cadastro Nacional da Pessoa Ju-
rídica, do Ministério da Fazenda 
(CNPJ/MF), com situação ativa;

Número da Inscrição Cadas-
tral Municipal ativa;

Cadastramento da quantida-
de total de caçambas;

Cadastramento e/ou atu-
alização de todos os veículos 
utilizados para o transporte de 
resíduos da construção civil 
e volumosos, com as cópias 
dos documentos (CRLVs) dos 
veículos;

Cadastramento e/ou atuali-
zação de todos os condutores 
autorizados para o transporte 
de resíduos, com as cópias das 
CNHs válidas.

Trânsito define prazo para cadastrar transportadores de 
resíduos sólidos

Receita Federal abre consulta a lote 
residual do Imposto de Renda

A Receita Federal abre, 
nesta segunda-feira, dia 
24, consulta ao lote residual 
de restituição do Imposto 
de Renda Pessoa Física de 
janeiro. Esse lote é voltado 
para contribuintes que caí-
ram na malha fina em anos 
anteriores e conseguiram 
acertar as contas. Serão pa-
gos quase R$ 282 milhões 

para mais de 240 mil pes-
soas. O crédito vai ser feito 
no dia 31 deste mês.

Desse total, quase R$ 97 
milhões vão para contribuin-
tes com prioridade, como 
idosos e pessoas com defici-
ência. Foram contemplados 
também 197 mil contri-
buintes não prioritários que 
entregaram a declaração até 
o último dia 16.

Para fazer a consulta, o 
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SEU BOLSO

Mirassol implanta Atividade Delegada
SEGURANÇA

CONTRUÇÃO CIVIL

usuário deve acessar a pá-
gina do Imposto de Renda 
no site gov.br/receitafederal 
e clicar em “Consultar a Res-
tituição”. É possível também 
fazer a consulta no aplicativo 
da Receita para tablets e 
celulares.

A restituição é paga dire-
tamente na conta bancária 
informada na declaração. Se 
o crédito não for realizado 
o dinheiro ficará disponível 

para resgate por até um ano 
no Banco do Brasil. Neste 
caso, o cidadão pode entrar 
em contato com o banco 
pela internet ou telefone e 
fazer o reagendamento do 
crédito.

Após esse prazo de um 
ano, caso o contribuinte 
ainda não tenha recuperado 
o valor, deverá fazer o pedido 
pelo portal e-CAC, no site da 
Receita Federal.

O município de Mirassol 
vai contar com a prestação de 
serviços do programa “Atividade 
Delegada”, a partir desta se-
gunda-feira (24). O programa 
é realizado através de convênio 
firmado entre a Prefeitura e a 
Secretaria da Segurança Públi-
ca do Governo do Estado, que 
permite aos policiais militares 
desempenharem suas funções 
nos dias de folgas, tendo como 
objetivo principal aumentar o 
efetivo nas ruas, com patru-
lhamento ostensivo e preven-
tivo trazendo mais segurança 
a todos. Além disso, haverá 

aumento na fiscalização de 
trânsito, principalmente com o 
objetivo de fluidez e segurança 
viária, além de maior contato da 
Polícia com a população.

Na ação, os policiais podem 
trabalhar por, no máximo, 12 
dias por mês e a carga horária 
não pode passar de oito horas 
por dia. A atividade delegada 
é voluntária, ou seja, somente 
os policiais que se interessam 
na atividade se inscrevem para 
participar. Durante o exercício 
da atividade delegada os poli-
ciais trabalham uniformizados e 
portando suas armas.

O prefeito Edson Antônio 
Ermenegildo destacou a im-

Da REDAÇÃO

portância da execução do pro-
grama. “A Atividade Delegada, 
resultará em mais policias nas 
ruas, gerando mais segurança 
à população. É uma ação que 
certamente vai trazer muitos 
pontos positivos, principalmen-

te pela vigilância e fiscalização 
em ruas; auxílios em ativida-
des de risco; e operação de 
sistemas de monitoramento; 
ocasionando o fortalecimento 
da segurança pública em nosso 
município”, comentou.

Balcão de Empregos abre semana oferecendo 572 vagas
TRABALHO

O Balcão de Empregos de 
São José do Rio Preto desta 
segunda-feira (24) está ofere-
cendo 572 oportunidades de 
trabalho. As principais delas 
são: vendedor (53), operador 
de caixa (26), atendente (22), 

professor (11), telemarketing 
(11), corretor de seguros (10), 
garçom (10), entre outras.

Há também oportunidades 
de estágio. As vagas são para: 
pedagogia (10), ensino médio 
(7), administração (5), vendas 
(5), informática para negócios 
(2), letras (2), laboratório (1), 

Vinicius LIMA 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 consul-
tar o site www.riopreto.sp.gov.
br/balcaoempregos, disponível 
gratuitamente para acessado 

via computadores, tabletes e 
smartphones conectados à 
internet.

Quem preferir pode procu-
rar atendimento presencial no 
Balcão de Empregos no Poupa-
tempo ou na Prefeitura Regional 
Norte. Mais informações pelo 
telefone: 3211 4950.

Divulgação
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JOÃO PAULO RILLO

Projeto obriga prefeitura distribuir 
absorventes às mulheres em fase menstrual

Projeto de lei trata do forne-
cimento de absorventes higiê-
nicos por parte da Prefeitura de 
Rio Preto às mulheres carentes. 
Este é o objetivo da proposta 
que será analisada nesta terça-
-feira, 25, na sessão do período 
da tarde na Câmara Municipal.

De autoria do vereador João 
Paulo Rillo (Psol) a intenção é 
que seja criada no munícipio 
política pública de combate à 
pobreza menstrual, através do 
Programa de Fornecimento de 
Absorventes Higiênicos.

Segundo o autor, a pobreza 
menstrual é identificada como 
a falta de acesso ou a falta 
de recursos que possibilitem a 
aquisição de produtos de higiene 
e outros recursos necessários 
ao período da menstruação 
feminina.

Se virar lei o programa con-
siste na disponibilização e distri-
buição gratuita de absorventes 
pelo poder público municipal, 
por meio de aquisição por com-

pra, doação ou outras formas, 
mediante parcerias com a inicia-
tiva privada ou organizações não 
governamentais.

Os absorventes seriam dis-
ponibilizados para as alunas das 
unidades de ensino fundamental 
I da rede municipal de educação 
que iniciaram seu ciclo mens-
trual; às adolescentes e mulhe-
res acolhidas nas unidades e 
abrigos sob gestão municipal em 
situação de vulnerabilidade; às 
adolescentes e mulheres em si-
tuação de rua e às adolescentes 
e mulheres em situação familiar 
de pobreza e de extrema pobreza.

Consta ainda que o mesmo 
vale para as pessoas trans que 
se encaixem nas situações já 
descritas. O fornecimento gra-
tuito de absorventes pelo poder 
público municipal não poderá ser 
interrompido mesmo em caso de 
calamidade pública.

“A pobreza menstrual é uma 
questão de saúde pública, equi-
dade de gênero e direitos huma-
nos. É um conceito que reúne um 
fenômeno complexo, transdisci-

Raphael FERRARI

R$ 4,73 TRILHÕES

O presidente Jair Bolsonaro 
sancionou, com vetos, o Or-
çamento de 2022 aprovado 
em dezembro pelo Congresso 
Nacional. O valor total da des-
pesa – previsto na Lei 14.303, 
publicada no Diário Oficial da 
União desta segunda-feira, 24 
– é de R$ 4,73 trilhões. Deste 
total, R$ 1,88 trilhão tem como 
destino o refinanciamento da 
dívida pública federal.

O resultado primário previs-
to na Lei Orçamentária Anual 
(LOA) de 2022 é de um déficit 
de R$ 79,3 bilhões, valor que 
encontra-se, segundo a Secre-
taria-Geral da Presidência da 
República, “inferior à meta pre-
vista na LDO-2022, correspon-
dente aos Orçamentos Fiscal e 
da Seguridade Social da União, 
no valor de R$ 170,5 bilhões”.

“Essa projeção do resultado 
primário presente na LOA-
2022 menor que aquela meta 

prevista na LDO-2022 decorre 
particularmente da elevação da 
estimativa de receitas primá-
rias realizadas pelo Congresso 
Nacional”, informa a Secretaria.

A Secretaria ressalta que a 
LOA-2022 respeita o limite de-
finido para despesas primárias 
previstas no teto de gastos. Ela 
contempla também “dotações 
suficientes para o atendimento 
das aplicações mínimas em 
ações e serviços públicos de 
saúde (R$ 139,9 bilhões) e na 
manutenção e desenvolvimento 
do ensino (R$ 62,8 bilhões)”; 
bem como a aprovação das 
Emendas Constitucionais que 
alteraram as regras dos preca-
tórios, de forma a viabilizar os 
R$ 89,1 bilhões previstos para 
o programa Auxílio Brasil, que 
substituiu o Bolsa Família.

A LOA já considera também o 
novo critério de atualização dos 
limites individualizados do teto 
de gastos da União, que é de 
R$ 1,7 trilhão, tendo por base 
a projeção do IPCA de 10,18% 

Raphael FERRARI

Rombo de R$ 1,8 bilhão na Riopretoprev será tema de debate na Câmara

Com duas décadas de exis-
tência o Regime Próprio de 
Previdência Social de Rio Preto 
(Riopretoprev) será tema de 
audiência pública nesta quin-
ta-feira, 27, às 18 horas, na 
Câmara Municipal. Intitulado 
“Riopretoprev 20 anos – Con-
quistas e Desafios do Regime 
Próprio de Previdência Social” 
o foco do encontro será a situa-
ção financeira da autarquia, em 
especial, o déficit das contas e 
pagamentos futuro de aposen-
tarias e pensões dos servidores 
públicos municipais.

A Riopretoprev é o regime 
que gerencia as aplicações 
provenientes do recolhimento de 
tributos municipais dos salários 
dos servidores. Segundo levan-

área também de R$ 8,9 milhões 
e 3,6 mil m2, em frente a Re-
ceita Federal.

Foram favoráveis a aprova-
ção da legalidade do projeto do 
Executivo os vereadores Odélio 
Chaves, Paulo Pauléra, Renato 
Pupo, Pedro Roberto, Robson 
Ricci, Rossini Diniz, Anderson 
Branco, Bruno Marinho, Bruno 
Moura, Celso Peixão, Claúdia 
de Giuli, Francisco Junior, Jean 
Charles e João Paulo Rillo.

Isenção negada
Na mesma sessão os vere-

adores rejeitaram o mérito da 
proposta de lei, também de 
Edinho, que concedia isenção 
de impostos para os investidores 
que comprassem as seis áreas 
que acabaram sendo autoriza-
das pelo Legislativo para reforçar 
o caixa da Riopretoprev.

A proposta concedia isenção 
do Imposto Predial e Territorial 
Urbano (IPTU) por cinco anos 
para o investidor que se inte-
ressar pelas áreas. A proposta 
também isenta os negociadores 
de pagar Imposto sobre a trans-
missão de bens imóveis (ITBI) 
das áreas. A defesa do governo 
é que a isenção é um incentivo 
aos compradores.

Novas regras
Outra ação do governo mu-

O secretário de Governo e 
superintendente da autarquia, 
Jair Moretti, afirmou, no fim do 
ano passado ao Dhoje Interior, 
que as mudanças vão corrigir 
distorções e equilibrar o déficit 
atual.

“Porque temos que fazer? 
Porque temos um déficit atua-
rial. Ninguém é culpado, governo 
anteriores que não fizeram o 
dever de casa e agora quem 
tem que pagar é a população, 
o povo mediante tributos e con-
tribuição, não tem outra forma”, 
disse o secretário Jair Moretti.

Segundo ele já foram feitas 
algumas alterações no sistema 
de aposentadorias dos servido-
res, como o aumento de 11% 
para 14% a tributação do fun-
cionalismo e também da própria 
contrapartida da Prefeitura.

“Boa parte fizemos as re-
formas, agora falta completar 
a reforma no tempo de apo-
sentadorias e as contribuições. 
As pessoas estão aposentando 
muito cedo. A expectativa de 
vida tem crescido constante-
mente”, justificou.

A proposta de reforma cria 
regras de transição para servido-
res que estarão na ativa quando 
a lei entrar em vigor, também 
estipula normas específicas para 
aposentadorias de professores 
e portadores de necessidades 
especiais.

Raphael FERRARI

nicipal para este ano é enca-
minhar projeto de lei comple-
mentar em que vai determinar 
as novas regras para aposen-
tadorias e pensões dos futuros 
servidores.

O projeto foi finalizado, mas 
ainda pode ser modificado an-
tes de ir à votação em plenário 
da Câmara Municipal. Para isso 
ele já foi encaminhado para 
representantes de vários sindi-
catos da cidade. Em resumo o 
projeto prevê idade mínima de 
65 anos para aposentadoria 
no funcionalismo público mu-
nicipal, no caso dos homens, e 
de 62 anos para as mulheres.

Hoje a idade mínima para 
aposentadoria de 60 anos 
para homens e 57 anos para 
mulheres. A minuta do projeto 
estabelece que a aposentadoria 
de servidores ficará submetida 
à exigência de 25 anos de con-
tribuição, desde que cumprido o 
tempo mínimo de dez anos de 
efetivo exercício de serviço pú-
blico e de cinco anos no cargo 
efetivo em que for concedida a 
aposentadoria.

Algumas das críticas de 
sindicatos são de que a inten-
ção seria aumentar a idade de 
aposentadoria; do tempo de 
contribuição; diminuir o valor 
da aposentadoria e aumentar o 
valor de contribuição previden-
ciária dos aposentados.

PREVIDÊNCIA

ELEIÇÕES 2022

Divulgação

Agenda de Moro em Rio Preto terá visita 
ao HB e encontro com empresários

O ex-ministro da Justiça, 
Sérgio Moro, pré-candidato à 
Presidência da República pelo 
Podemos, visita o Hospital de 
Base acompanhado da de-
putada federal Renata Abreu 
(Podemos-SP) no dia 1º de 
fevereiro. A agenda foi confir-
mada pela própria assessoria 
do hospital adiantando que 
a nove meses da eleição, o 
ex-juiz é o primeiro pré-candi-
dato a presidente do Brasil a 
visitar o maior complexo hos-
pitalar do interior do Estado de 
São Paulo e um dos maiores 
do país.

Moro permanecerá das 8h 
às 9h no HB de Rio Preto, o 
segundo maior hospital-escola 
do Brasil, para conhecer os 
serviços, a tecnologia e os pro-

jetos da instituição, cujo 85% 
do atendimento é destinado a 
paciente do Sistema Único de 
Sáude (SUS).

O Hospital de Base e a 
unidade da Funfarme – Fun-
dação Faculdade Regional de 
Medicina são uma das mais 
importantes instituições de 
saúde do Estado de São Paulo.  
A Funfarme e suas unidades 
têm recebido a visita dos princi-
pais postulantes a presidente, 
governador e cargos dos legis-
lativos federal e estadual.

“Como sempre aconteceu, 
recebemos todos os candida-
tos e políticos por considerar-
mos que as visitas destes são 
importante relacionamento 
institucional e que resultam 
em benefícios para o complexo 
hospitalar e, consequentemen-
te, os mais de 1,5 milhão de 
habitantes da região noroes-

Raphael FERRARI
redacao@dhoje.com.br

Presidente Bolsonaro sanciona 
orçamento de 2022 com vetos

te paulista atendidos pelas 
nossas unidades”, afirma Dr. 
Jorge Fares, diretor executivo 
da Funfarme.

Embora referência para 
102 municípios pertencentes 
ao Departamento Regional de 
Saúde (DRS 15), o complexo 
Funfarme atende pacientes de 
todo o Brasil.

Almoço

Além da visita pela manhã 
no Hospital de Base a agenda 
do presidenciável também in-
clui encontro especial do LIDE 
Noroeste Paulista para abordar 
o tema “Propostas para o Brasil 
acelerar”.

Durante o encontro, exclu-
sivo para filiados LIDE Noroeste 
Paulista, Moro vai apresentar 
suas ideias de governo para os 
empresários e conhecer as de-
mandas do Noroeste Paulista.

“Vamos dar início a uma 
série de encontros com os 
presidenciáveis nos quais os 
filiados poderão tirar suas dú-
vidas e conhecer os projetos 
de governos”, afirma Marcos 
Scaldelai, presidente do LIDE 
Noroeste Paulista. “A aproxi-

mação dos empresários com 
o poder público é uma pauta 
constante do LIDE.”

O encontro com Sérgio 
Moro em Rio Preto abre o 
calendário de eventos do LIDE 

Noroeste Paulista em 2022. 
Assim como ocorreu no fim do 
ano passado com a presença 
do ex-presidente Michel Temer 
(MDB), Moro será recepcio-
nado com um almoço. No 

período da noite, o ex-juiz é 
aguardado no anfiteatro do 
Centro das Industrias do Estado 
de São Paulo (Ciesp) para novo 
encontro com autoridades e 
empresários.

A aproximação dos empresários 
com o poder público é uma pauta 

constante do LIDE

“
”

tamento, o rombo atuarial, ou 
seja, valor que seria necessário 
para garantir a aposentadoria de 
todos os servidores é de R$ 1,8 
bilhão. Na audiência, conselhei-
ros e gestores da Riopretoprev, 
sindicalistas, servidores e repre-
sentantes da OAB e da Ascam 
– Associação de Funcionários da 
Câmara Municipal, irão debater 
sobre o assunto que causa pre-
ocupação.

“O equilíbrio financeiro da 
Riopretoprev é fundamental 
para garantir o pagamento das 
aposentadorias, e nesse encon-
tro queremos saber como foi 
e como está sendo conduzido 
esse processo”, afirmou o pre-
sidente Pedro Roberto (Patriota) 
autor do pedido da audiência 
pública.

A audiência não será aberta 
ao público, como medida de 

prevenção à Covid-19, mas 
terá transmissão ao vivo pela TV 
Câmara e pelas redes sociais do 
Legislativo.

Venda de áreas
Como forma de amenizar o 

déficit atuarial da Riopretoprev 
sucessivos governos municipais 
tem encaminhado à Câmara 
Municipal projetos pedindo au-
torização para venda de áreas e 
imóveis públicos como forma de 
fortalecer as contas do regime 
previdenciário municipal. Em ou-
tubro do ano passado, por exem-
plo, os vereadores aprovaram 
projeto do prefeito Edinho Araújo 
(MDB) que autorizou a venda de 
seis áreas públicas para reforçar 
o caixa da autarquia.

As seis áreas juntas tem 
valor estimado de venda em R$ 
64 milhões e estão distribuídas 
em várias regiões da cidade. O 
imóvel mais caro, de R$ 17,7 
milhões, é uma área de 15,1 mil 
metros quadrados com acesso 
para a avenida Antônio Tavares 
Pereira Lima, ruas Atlântica, 
Cap. Sebastião de Almeida 
Sobrinho e rua de acesso ao 
Estádio do América.

Também na região do sho-
pping, há uma área de 3,6 mil 
m2 avaliada em R$ 8,9 milhões. 
O terreno tem uma construção 
de 283,9 m2, avaliada em R$ 
287 mil. O último imóvel é uma 

ao ano.
“Cabe ainda mencionar que 

foi necessário vetar programa-
ções orçamentárias com intuito 
de ajustar despesas obrigatórias 
relacionadas às despesas de 
pessoal e encargos sociais. Nes-
se caso, será necessário, pos-
teriormente, encaminhar projeto 
de lei de crédito adicional com o 
aproveitamento do espaço fiscal 
resultante dos vetos das progra-
mações”, detalha a Secretaria.

Os vetos presidenciais à 
proposta apresentada pelo Con-
gresso Nacional foram detalha-
dos no despacho presidencial, 
também publicado hoje.

plinar e multidimensional, viven-
ciado por meninas, mulheres e 
pessoas trans devido à falta de 
acesso a recursos, infraestru-
tura e conhecimento para que 
tenham plena capacidade de 
cuidar da sua menstruação”, 
destacou o vereador João Paulo 
Rillo na justificativa do projeto.

Em 2014, a Organização das 
Nações Unidas (ONU) reconhe-
ceu que o direito das mulheres à 
higiene menstrual é uma questão 
de saúde pública e de direitos 
humanos e apontou que 12% da 
população feminina do planeta 
vive a situação de pobreza mens-
trual, sobretudo as em situação 
de rua e presidiárias.

Em dezembro de 2020, o 
Conselho Nacional dos Direitos 
Humanos fez recomendação 
ao Presidente da República, 
ao Presidente da Câmara dos 
Deputados e ao Presidente do 
Senado Federal para a criação 
de um marco legal para superar 
a pobreza menstrual e a garan-
tia de isenções de impostos de 
produtos.
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VILA ELMAZ

Jovem de 19 anos é executado 
com cinco tiros por motociclistas 

Daniel Juan Marin, de 19 
anos, foi executado com pelo 
menos cinco tiros, na noite 
deste domingo, 23, na Vila 
Elmaz, em Rio Preto.

Segundo o boletim de 
ocorrência, a vítima e mais 
dois jovens estavam fumando 
maconha atrás de um condo-
mínio no bairro quando quatro 
pessoas em duas motocicle-
tas passaram e atiraram várias 
vezes na direção do trio.

Conforme o relato de um 
sobrevivente, cada um saiu 
correndo para um lado e 

quando a testemunha voltou 
ao local viu Marin caído no 
pasto e pediu ajuda para uma 
viatura da PM que patrulhava 
a região.

Os policiais chamaram o 
Resgate, mas o jovem chegou 
sem vida ao hospital. Marin foi 
atingido por quatro tiros nas 
costas e um no lado esquerdo 
da virilha. O corpo apresenta-
va também um corte no tórax.

No local do crime foram 
encontradas cinco cápsulas 
de calibre 38. As causas do 
homicídio serão investigadas 
pelo 3º DP rio-pretense.

(Colaborou – Sarah 
BELLINE)

Da REPORTAGEM
redacao@dhoje.com.br
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Jovem é executado 
com cinco tiros por 
motociclistas 

DESORDEMINSEGURANÇA

Ônibus são 
apedrejados em 

saídas de bailes funks

Dois ônibus da Circular 
Santa Luzia foram apedre-
jados na madrugada deste 
sábado, 22, em Rio Preto. 
Segundo o boletim de ocor-
rência, os ataques aconte-
ceram de forma simultânea, 
coincidindo com o horário 
de saída de frequentadores 
de bailes funk realizados em 
chácaras.

Um dos motoristas decla-
rou no Plantão que, às 4h35, 
saiu do terminal da avenida 
Mirassolândia e iniciou o tra-
jeto da linha Bela Vista e que 
alguns jovens deram sinal de 
parada. Ao avisar que o co-
letivo não iria até o terminal 

rodoviário ouviu pouco depois 
o barulho de uma pedra, que 
atingiu a janela lateral do 
veículo.

A condutora de outro co-
letivo afirmou que, às 4h54, 
deixou o terminal e começou 
o percurso da linha Dignidade 
e ao passar na avenida Valdo-
miro Lopes da Silva um grupo 
subiu sem máscaras.

Os jovens foram alertados 
que teriam que descer por 
estarem sem o acessório. 
Logo após o desembarque, 
uma pedra foi arremessada 
na segunda janela lateral do 
ônibus. Nenhum passagei-
ro ficou ferido. O 3º DP vai 
investigar o caso, registrado 
como dano.

Da REDAÇÃO 

DETIDOS

Motorista rendido por assaltantes em 
semáforo fica refém por sete horas

A Polícia Civil de Rio Preto 
procura por dois assaltantes, 
sendo um branco com aproxi-
madamente 1,80 m de altura 
e outro pardo, com 1,90 m, 
que roubaram o GM Prisma, 
documentos pessoais, tele-
fone celular e quatro cartões 
bancários de um operador de 
caixa, de 37 anos, morador no 
Bosque da Felicidade.

Segundo o boletim de 
ocorrência, a vítima transita-
va com seu automóvel pela 
avenida Antônio Marques dos 
Santos, por volta das 20 horas 
de sexta-feira, 21, no sentido 
avenida Danilo Galeazzi, quan-
do parou em um semáforo e 
foi abordada pelos bandidos 

que estavam em uma Honda 
Titan 160, vermelha.

O garupa desceu armado 
com um revólver, que encostou 
no pescoço do condutor e sen-
tou no banco do passageiro. 
Em seguida, o motorista foi 
colocado no porta-malas, onde 
permaneceu até as 3h30 do 
sábado, 22.

Depois de ser mantido 
refém por 7h30 o operador 
foi abandonado no Linhão do 
Jardim Simões e pediu ajuda.

De acordo com a vítima, 
durante o tempo em que per-
maneceu rendida os marginais 
pediram as senhas várias ve-
zes, usando seus cartões de 
crédito. O valor do prejuízo era 
desconhecido até o registro do 
caso no Plantão Policial.

Da REDAÇÃO 

EM AVENIDA

Motociclista bate em poste e passageiro 
sofre traumatismo craniano

Um acidente ocorrido na 
manhã deste domingo, 23, na 
Avenida Philadelpho Manoel 
Gouveia Netto, em Rio Pre-
to, deixou dois motociclistas 
feridos.

Segundo a Polícia Militar, 
as vítimas, ambas com 27 
anos, foram encontradas ao 
lado de uma Honda Fan 160.

Um dos homens estava 

inconsciente devido ao forte 
impacto que sofreu na cabeça 
com a colisão, sendo socor-
rido pelo Samu para a Upa 
Tangará.

Já o piloto estava cons-
ciente, mas desorientado, 
precisando ser atendido pelos 
socorristas.

De acordo com o boletim 
de ocorrência, o condutor da 
motocicleta perdeu o controle 
da direção e bateu contra um 
poste. O caso será investigado 
pelo 3º DP rio-pretense.

(Colaborou – Sarah 
BELLINE) 

Da REDAÇÃO 
Arquivo DHOJE

Motociclista bate em 
poste e passageiro 
sofre traumatismo 
craniano

Divulgação

Ladrões furtam fios de escola 
particular no Jardim Seixas

Dois ladrões furtaram fios 
de cobre de uma escola par-
ticular, localizada na avenida 
das Hortências, no Jardim 
Seixas, em Rio Preto, na tar-
de deste domingo, 23. Eles 
foram detidos pela PM, ou-
vidos no Plantão e liberados.

De acordo com o boletim 
de ocorrência, uma testemu-
nha disse a policiais militares 
que os criminosos tinham 
descido sentido Represa Mu-
nicipal. Em patrulhamento, a 
guarnição flagrou a dupla na 
Avenida Lino José de Seixas, 
próximo ao Semae.

Em revista pessoal, os 
pms acharam um metro de fio 
de cobre e uma serra peque-

na. Os acusados confirmaram 
o furto e alegaram que iriam 
vender o fio para comprarem 

drogas.
(Colaborou – Sarah 

BELLINE)

Da REDAÇÃO 

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

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

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

  FALECIMENTOS

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

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

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

jados na madrugada deste 

jeto da linha Bela Vista e que 

Divulgação

BOA VISTA
Salão é furtado e cabeleireira 

tem prejuízo de R$ 2 mil

Uma cabeleireira, de 34 
anos, procurou a polícia de 
Rio Preto, na tarde deste 
domingo, 23, após ir até seu 
salão de beleza e ver que o 
estúdio estava revirado e que 
vários produtos tinham sido 
furtados.

De acordo com o boletim 
de ocorrência, a vítima foi 
até seu estabelecimento 
comercial, localizado na rua 
Pedro Amaral, no bairro Boa 
Vista, por volta das 12h, e 
chegando viu o portão da 
galeria onde fica seu salão 
arrombado.

Ela contou no Plantão que 
percebeu que foram levados 
dez perfumes masculinos, 

três perfumes femininos e 
três kits de shampoo e con-
dicionador, totalizando um 
prejuízo de R$ 2 mil.

O caso será investigado 
pelo 2º DP.

(Colaborou – Sarah 
BELLINE) 

Da REDAÇÃO Arquivo DHOJE Arquivo DHOJE
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Da REDAÇÃO Arquivo DHOJE
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CAOS NA SAÚDE

‘Algo nunca visto. Coisa assustadora’, afirma Borim 
sobre contaminação e boom de atendimentos 

Do final de dezembro até 
o dia 20 de janeiro o sistema 
de saúde de Rio Preto atendeu 
107.980 pessoas com proble-
mas relacionados a síndromes 
respiratórias. Nas UPAs foram 
88.300 casos e nas UBS’s 
– 27 no total – mais de 11 
mil atendimentos. A previsão 
inicial da Secretaria da Saúde 
é que cerca 55 mil pessoas 
seriam atendidas até dia 31 de 
janeiro, mas o número saltou 
para 83 mil com a introdução 
da nova variante Ômicron.

Os números alarmantes fo-
ram revelados pelo secretário 
de Saúde Aldenis Borin duran-
te sabatina na Câmara Muni-
cipal na tarde desta segun-
da-feira, 24. Aldenis atendeu 
a convite de vereadores que 
integram a Frente Parlamentar 
de Combate a Covid-19. Se 
os números se mantiverem 
ao longo deste mês será re-

gistrado um aumento de 60% 
nos atendimentos pela rede 
pública de saúde.

Outro dado que causa 
preocupação nas autoridades 
de Rio Preto é que do início 
da pandemia, em março de 
2020, testaram positivo para a 
Covid 112.937 pessoas e, so-
mente neste mês de janeiro, já 
são 13 mil com projeção para 
chegar a 18 mil infectados, um 
aumento de 16,4% do total 
de casos positivos da doença 
desde o início da pandemia.

“O que está acontecendo 
agora é algo nunca visto, 
nem durante a pandemia. 
Coisa assustadora, tanto no 
setor público como privado. 
Hoje temos uma mudança de 
comportamento da doença. 
O vírus foi se modificando. Na 
quarta onda ele perdeu em 
agressividade, mas ganhou em 
transmissibilidade”, explicou o 
secretário Aldenis.

Segundo Aldenis a orienta-
ção é que a população priorize 
o atendimento nas 27 UBSs 

Raphael FERRARI    
redacao@dhoje.com.br

da cidade e não nas UPA’s 
como tem acontecido. “Elas 
tem procurado as UPAS e não 
UBS, é onde ocorrem a super-
lotação. De maneira geral as 
UBS estão com seus setores 
respiratórios sem muita espe-
ra. Tem que dividir e procurar 
mais as UBS e não UPAS”, 
lembrou.

Aldenis foi questionado 
pelos vereadores ao longo da 
sabatina na Câmara. O secre-
tário disse que a Saúde tomou 
várias ações para amenizar o 
impacto da procura por atendi-
mento. O primeiro trabalho foi 
a criação de números através 
do 0800 e o uso da teleme-
dicina, para que as pessoas 
que não tivessem sintomas 
que caracterizassem a Covid 
não precisassem se deslocar 
até alguma unidade de saúde, 
evitando a superlotação.

“Hoje estamos como 21 
ramais de 0800 e 23 médicos 
atendendo a telemedicina. Já 
atendemos 14.882 pessoas. 
Só em janeiro foram 5.042 

Saúde vacina mais de 
mil crianças e chega a 
quase 135 mil faltosos

A Secretaria de Saúde Rio 
Preto iniciou nesta segunda-
-feira (24) a vacinação contra 
Covid-19 em crianças de 9 a 
11 anos sem comorbidades. 
Segundo o balanço da Saúde, 
foram 1.108 aplicações neste 
primeiro dia. Com as 316 
crianças com comorbidades 
e deficiência vacinadas na 
semana passada, o município 
soma 1.424 crianças com a 
primeira dose.

A assistente social Rafaela 
Cristina levou o filho Vicenzo, 
de 10 anos, para ser vacinado 
na UBS Caic. Ela contou que 
estava ansiosa para ver o filho 
imunizado. “A importância da 
vacinação é de fato a imuni-
zação diante dessa pandemia. 
Não temos outra opção a não 
ser a vacina que estamos es-
perando há dois anos. Hoje é 
um momento muito especial”, 
afirmou.

Por outro lado, Rio Preto 
segue sofrendo com alto nú-
mero de faltosos de segunda e 
terceira dose. São 19.666 au-
sentes da segunda aplicação, 
sendo a maioria na faixa etária 
dos 20 a 29 anos. Já na dose 
adicional, o número é ainda 
maior, chegando a 115.272 

faltosos, sendo a maioria 
entre 40 e 49 anos. No total, 
são 134.938 faltosos.

O secretário de saúde 
Aldenis Borim reforçou a im-
portância para que o público 
busque completar o esquema 
vacinal, em especial, os mais 
velhos. “Nós estamos vendo 
um cenário muito parecido 
com o do início da pandemia 
com os idosos sendo mais 
acometidos. O idoso é muito 
frágil, qualquer gripe pode 
levar a complicações graves. 
Por isso reforçamos para a 
população tomar a terceira 
dose, principalmente os ido-
sos”, comentou.

Segundo os dados do 
Vacinômetro, Rio Preto soma 
971.773 aplicações, sen-
do 405.320 na primeira 
etapa, 383.935 na segun-
da, 170.017 na terceira e 
12.451 doses únicas.

Em Rio Preto, a vacinação 
infantil ocorre nas seguintes 
unidades: Caic, Central, Eldo-
rado, Jaguaré, Santo Antônio 
e Vila Elvira, das 7h30 às 
15h para vacinação Covid-19 
e das 7h30 às 16h30 para 
rotina. Adolescentes e adultos 
que precisarem se vacinar 
devem procurar as outras uni-
dades de saúde do município.

Vinicius LIMA

SEM COMORBIDADES

REGIÃO

Olímpia inicia vacinação em 
crianças de 9 a 11 anos

A secretaria de Saúde de 
Olímpia iniciou nesta segun-
da-feira (24) a vacinação do 
público infantil de 9 a 11 anos 
sem comorbidades. A imuniza-
ção ocorre exclusivamente, no 
Salão da Fenossa, e segue nos 
demais dias, das 8h às 16h.

A ampliação do grupo foi 
possível devido à autorização 
da Anvisa para o uso da Coro-
navac como imunizante, cujas 
doses estão sendo entregues 
ao município nesta manhã. 
Além disso, Olímpia continua 
com a vacinação de crianças 
de 5 a 11 anos, 11 meses e 29 

dias, com deficiência perma-
nente ou uma das comorbida-
des definidas pelo Ministério da 
Saúde. Conforme a distribuição 
de novas remessas, o crono-
grama para as demais idades 
será divulgado.

Para a vacinação, é ne-
cessário apresentar os docu-
mentos pessoais da criança 
e o Termo de Autorização, 
assinado pelos pais ou respon-
sável legal. Para o público com 
comorbidade, é preciso ainda 
o Atestado Padrão, preenchido 
pelo médico que acompanha o 
paciente. Os formulários estão 
disponíveis para acesso no 
site da Prefeitura https://bit.ly/

VacinaCovidOlímpia.
A imunização, que não é 

obrigatória, está sendo minis-
trada em duas doses da vacina 
infantil da Pfizer, com intervalo 
indicado de 8 semanas entre 
a primeira e a segunda apli-
cação, e agora também com 
a Coronavac, com intervalo 
de até 28 dias entre as duas 
doses. A equipe de Saúde tem 
trabalhado com uma atenção 
especial às crianças e, para 
valorizar a iniciativa, a criança 
vacinada recebe um Certificado 
de Coragem.

Cadastro para 
Xepa

O município mantém ainda 
o cadastro para doses rema-
nescentes, a fim de evitar 
perda de doses em frascos 
abertos. Com a ampliação da 
faixa etária na vacinação, a 
xepa será voltada a atender 
crianças de 05 a 08 anos 
sem comorbidades, sendo 
que, quando houver sobra 
de doses, o setor entrará em 
contato com os cadastrados. 
Os pais ou responsáveis que 
tiverem interesse na imuni-
zação já podem preencher o 
formulário disponível no site 
da Prefeitura, bem como o 
Termo de Autorização para a 
vacinação.

Da REDAÇÃO

Divulgação

pessoas atendidas, ou seja, 
retiramos 5 mil pessoas que 
estavam indo em UPA’s ou 
UBS’s”, disse Aldenis.

Outra ação destacada foi a 
instalação do Centro de Aten-
dimento Respiratório na Swift, 
que segundo o secretário, já 
registra queda no numero de 
atendimentos depois de alta 

verificada nos últimos 9 dias.
“Estamos atendendo em 

média 530 pessoas. Nestes 
10 dias foram 5.337 pacientes 
atendidos naquela unidade. 
Um terço dos pacientes são 
testados positivos”, afirma.

Testagem

Aldenis disse que estão 
sendo realizados cerca de 4 
mil testes rápidos por dia em 
Rio Preto. Ao todo, até a última 
sexta-feira, 21, haviam 15 mil 
testes ainda a disposição da 
pasta de Saúde. Aldenis afirma 
que já foi solicitado o envio de 
novos 150 mil testes para os 
próximos dias.

DIA DE COMBATE HOJE
Dermatologista alerta para os riscos da hanseníase

Nesta terça-feira (25) é cele-
brado o Dia Nacional de Combate 
e Prevenção da Hanseníase, 
doença a qual as pessoas ainda 
pouco sabem e, talvez por isso, 
estigmatizam o portador.

“Erroneamente, as pessoas 
chamam de lepra, nome errado 
e que nos remete a imagens 
que não traduzem a hanseníase. 
As pessoas precisam conhecer 
mais sobre ela para saber como 
se prevenir, seus sintomas e que 
o tratamento deve ser iniciado 
assim que diagnosticada para evi-
tar sequelas”, afirmou a médica 
dermatologista Karen Omekita do 
Austa de Rio Preto.

No Brasil, foram 312 mil 
novos casos registrados entre 
2010 e 2019, segundo o último 
levantamento do Ministério da 
Saúde. Este total coloca o país 

na segunda posição no ranking 
mundial da doença, atrás apenas 
da Índia. A média é de 30 mil 
novos casos por ano, no Brasil, 
o que aponta para mais de 370 
mil novos casos até o final do 
ano passado.

A hanseníase é uma doença 
infecciosa com transmissão pelo 
nariz e boca (as vias aéreas 
superiores – mucosa nasal e 
orofaringe), ou seja, assim como 
a covid-19, é transmitida pelo 
ar. O contágio se dá através das 
secreções, como gotículas de 
fala, tosses ou espirros. Karen 
ressalta, no entanto, ser preciso 
um contato prolongado com o 
portador do bacilo da doença 
para contraí-la.

“É por isso que os casos nor-
malmente ocorrem em pessoas 
da mesma família, colegas de 
escola ou trabalho. É muito im-
portante saber, no entanto, que 

a hanseníase não é transmitida 
quando uma pessoa toca a pele 
da outra. A maioria das pessoas 
possui uma boa resistência con-
tra a bactéria causadora da do-
ença, a Mycobactherium leprae”, 
explicou a médica.

A doença afeta, principal-
mente, nervos, mucosas (como 
a boca, por exemplo), olhos e 
pele. A forma inicial da hansení-
ase pode se manifestar apenas 
como uma mancha (geralmente 
mais clara que a pele, podendo 
ser também acastanhadas ou 
avermelhadas) com perda de 
sensibilidade local. Há outros sin-
tomas comuns, entre eles a sen-
sação de formigamento, fisgadas 
ou dormência nas extremidades, 
áreas da pele com aparência 
normal, mas com alteração da 
sensibilidade e da secreção de 
suor, caroços e placas em qual-
quer local do corpo e força mus-

cular reduzida (dificuldade para 
segurar objetos, por exemplo).

A atenção aos sintomas é 
muito importante, sobretudo, 
porque, como a bactéria causa-
dora se multiplica lentamente, 
pode levar de cinco a dez anos 
para os primeiros sinais da 
doença se manifestarem. “Se 
diagnosticada a hanseníase, é 
fundamental que a pessoa inicie 
logo o tratamento para evitar 
sequelas. As pessoas, em geral, 
associam a doença somente a 
lesões na pele, mas ela também 
afeta os nervos periféricos”, 
orientou Karen.

A dermatologista recomenda 
também que a pessoa diagnos-
ticada e as que convivem ou 
conviveram de maneira muito 
próxima com esta a se consul-
tarem, uma vez ao ano, com um 
dermatologista para que este 
mapeie possíveis alterações. 
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SITUAÇÃO CRÍTICA

Borim diz que Saúde tem média 
de 150 afastamentos por semana
O secretário de Saúde Alde-

nis Borim falou sobre questões 
relacionadas à pandemia na 
manhã desta segunda-feira 
(24). Um dos tópicos foi o gran-
de número funcionários da rede 
pública afastados por conta da 
Covid-19. Segundo Borim, Rio 
Preto tem registrado uma média 
semanal de 150 funcionários 
afastados.

“Nós estamos com cerca 
de 150 afastados por Covid-19 
semanalmente. Entra um, sai 
outro, mas mantém o número 

em torno de 150 pessoas. Nós 
contratamos recentemente cer-
ca de 50 pessoas para abrir a 
Swift e não é fácil achar esse 
pessoal. Teve casos em que eles 
passaram na entrevista e pega-
ram Covid, tendo que esperar 
uma semana para começar. A 
falta de RH é dramática, por isso 
pedimos a compreensão da po-
pulação”, afirmou o secretário.

Borim também falou sobre 
as restrições nos testes de Co-
vid-19 à apenas aos pacientes 
que apresentarem sintomas. 
“Não temos racionamento de 
testes. O que estamos fazendo 

é pedir para as pessoas que 
não tiveram sintomas, que elas 
se monitorizem e se vierem a 
apresentar sintomas, aí nós va-
mos testar. Se eu gastar todo o 
insumo, que está difícil de com-
prar, para aqueles que realmente 
precisam vai faltar. Estamos 
restringindo o teste, mas não 
racionalizando”, explicou.

Sobre a decisão de reativar 
os leitos da UIB Fraternidade, 
o secretário justificou que era a 
unidade mais indicada para fun-
cionar de forma que não prejudi-
casse os atendimentos não-Co-
vid. Com relação a Hospital da 

Zona Norte, o local ainda está 
no processo de licitações para 
aquisição de equipamentos.

Com aumento de casos de 
Covid-19 neste início do ano, 
Borim ainda comentou sobre o 
perfil dos internados no muni-
cípio. “Nós já concluímos que 
os não vacinados são de idade 
precoce, os que tiveram duas 
doses estão na faixa dos 60 
anos e os que têm três doses 
estão na faixa de 90 anos. O 
que nós sabemos também é 
que quanto mais doses tiver 
tomado, menos possibilidade 
de morte”, afirmou.

Vinicius LIMA
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Câmara Municipal de
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Prefeitura Municipal de
TANABI

A-6Jornal
São José do Rio Preto, terça-feira
25 de janeiro de 2022

2ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO 
PRETO 

25 DE JANEIRO DE 2022 – TERÇA-FEIRA – 14:00 HORAS 
ORDEM DO DIA 

VETOS: 
01 - Veto Total nº 55/21, ao autógrafo nº 15.469/21, originado do Projeto de Lei 
Complementar nº 04/21, do Ver. Jorge Menezes e Anderson Branco, que dispõe sobre 
a isenção do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), dos meses de março e 
abril, como medida excepcional de combate aos efeitos da pandemia gerada pela 
Covid-19 e pelo Decreto de Lockdown nº 18.861/2021.  
(QUÓRUM: MAIORIA ABSOLUTA)  
02 - Veto Total nº 62/21, ao autógrafo nº 15.525/21, originado do Projeto de Lei nº 
57/21, do Ver. Bruno Moura,  que dispõe sobre a instituição do Programa de 
Integridade nas empresas contratadas pela administração pública do município e dá 
outras providencias. (QUÓRUM: MAIORIA ABSOLUTA) 
 
PROJETOS DE LEI 
03 – 10/21 – VER. BRUNO MARINHO – 2ª DISC.VOT  (COM EMENDA) 
Dispõe sobre as instituições que exigem prova de vida para enviarem colaboradores 
visando a realização de prova de vida na residência do beneficiado, com dificuldades 
de locomoção ou acima de 65 anos, na cidade de São José do Rio Preto-SP. 
(QUÓRUM MAIORIA SIMPLES)   
04 - 05/20 – VER. FÁBIO MARCONDES (SUBSCRITO P/ VER. ROSSINI ) – 
1ª DISC./VOT  
Isenta os profissionais da rede de ensino do Município da obrigação de Área Azul nas 
imediações das unidades em que estão lotados durante os períodos de desempenho de 
suas funções. (QUÓRUM: MAIORIA SIMPLES) (VOTAR PARECER DA 
COMISSÃO DE JUSTIÇA)  
05 – 83/21- VER. JOÃO PAULO RILLO – 1ª DISC./VOT 
Dispõe sobre o fornecimento de absorventes higiênicos como política pública de 
combate à pobreza menstrual no Município de São José do Rio Preto e dá outras 
providências. (QUÓRUM: MAIORIA SIMPLES) (VOTAR PARECER 
CONTRADITÓRIO AO DA COMISSÃO DE JUSTIÇA) 
06 – 188/21 - VER. ROSSINI DINIZ – 1ª DISC./VOT  
Declara de Utilidade Pública a ARTFUT – Associação Riopretense de Futebol.  
(QUÓRUM: MAIORIA  SIMPLES) 
07 – 298/21 – VER. JORGE MENEZES – 1ª DISC.VOT 
Altera o artigo 2º da Lei Municipal nº 13.828, de 16 de julho de 2021, que dispõe 
sobre a obrigatoriedade de reparação dos danos causados às calçadas e vias públicas 

pelas empresas concessionárias, permissionárias e demais prestadoras de serviços 
públicos. (QUÓRUM: DOIS TERÇOS)  
08 – 300/21 – VER. ODÉLIO CHAVES  – 1ª DISC.VOT (COM EMENDA) 
Institui o passe livre no transporte coletivo municipal para gestantes carentes, e dá 
outras providências. (QUÓRUM: MAIORIA SIMPLES)    
 
PROJETO DE RESOLUÇÃO 
09 – 21/21 – VER. RENATO PUPO – 2ª DISC./VOT 
Extingue as Votações e Sessões Secretas, mediante alterações na Resolução 712/90 – 
Regimento Interno. 
(QUÓRUM: MAIORIA ABSOLUTA)  
 
III – EXPLICAÇÃO PESSOAL  
IV – VOTAÇÃO SECRETA                                                                                                   

                                                                                  Ver. PEDRO 
ROBERTO GOMES 

        Presidente da Câmara – 
21/01/2022 

1ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO 
PRETO 

25 DE JANEIRO DE 2022 – TERÇA-FEIRA – 09:00 HORAS 
 

ORDEM DO DIA 
 

VETOS: 
01 - Veto Total nº 43/21, ao autógrafo nº 15.341/21, originado do Projeto de Lei nº 
024/21, do Ver. Bruno Marinho, que adiciona o parágrafo único ao artigo 153 da Lei 
Municipal nº 13.509, que dispõe sobre o Código Sanitário Municipal. (QUÓRUM: 
MAIORIA ABSOLUTA) 
02 – Veto Total nº 47/21 ao autógrafo nº  15.348/21, originado do Projeto de Lei nº 
43/21, de autoria do Ver. Julio Donizete, que dispõe sobre o parcelamento de multas 
administrativas aplicadas pelo Poder Público aos estabelecimentos comerciais por 
conta do enfrentamento ao COVID - 19, no Município de São José do Rio Preto, e dá 
outras providências. (QUÓRUM: MAIORIA ABSOLUTA) 
03 - Veto Total nº 52/21,  ao autógrafo nº 15.466/21, originado do Projeto de Lei nº 
086/21, de autoria do Ver. Odélio Chaves, que assegura ao cônjuge ou convivente do 
consumidor de serviços públicos o direito de solicitar a inclusão do seu nome na 
fatura mensal de consumo. (QUÓRUM: MAIORIA ABSOLUTA)  
 
PROJETOS DE LEI 
04 – 175/21 – VER. PEDRO ROBERTO GOMES – 2ª DISC./VOT 
Dispõe sobre a divulgação digital de informações sobre animais disponíveis para 
adoção junto aos órgãos municipais competentes. (QUÓRUM: MAIORIA 
SIMPLES)  
05 – 406/21 – VER. ROSSINI DINIZ – 2ª DISC./VOT 
Retifica o artigo 1° da Lei n° 13.866, de 09 de agosto de 2021, que dispõe sobre 
denominação de via pública. (QUÓRUM: DOIS TERÇOS) 
06 – 178/21 – VER.ª CLÁUDIA DE GIULI – 1ª DISC./VOT (COM EMENDA) 
Dispõe sobre a instituição do Programa Banco de Ração no Município de São José do 
Rio Preto. (QUÓRUM: MAIORIA SIMPLES) 
07 - 408/21 – VER. CB.JULIO DONIZETE – 1ª DISC./VOT 
Institui o passe livre no Transporte Coletivo Municipal para pacientes pré e pós 
transplantes, em situação de vulnerabilidade no Município de São José do Rio Preto e 
dá outras providências.  
(QUÓRUM: MAIORIA SIMPLES)  (VOTAR PARECER DA COMISSÃO DE 
JUSTIÇA)   
 

III – EXPLICAÇÃO PESSOAL  
                                                                                                                                                                                              

Ver. PEDRO ROBERTO 
GOMES 
        Presidente da Câmara – 
21/01/2022 
 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO-SP 

RUA SILVA JARDIM, 3357 – Centro – CEP 15010-060 

FONE (17) 3214-7777 | FAX (17) 3214-7788 - www.riopreto.sp.leg.br 
 
 
RATIFICAÇÃO 
(Artigo 26 da Lei nº 8.666/93) 
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 01/2022 
Processo nº 02/2022 
CONTRATADA: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E 
TELÉGRAFOS. 
OBJETO: Contratação, por 12 (doze) meses, de prestação de serviços 
postais e telemáticos convencionais, adicionais nas modalidades 
nacional e internacional, carga de máquina de franquear, bem como a 
venda de produtos postais, disponibilizados em Unidades de 
Atendimento da ECT, em âmbito regional. 
RATIFICO, nos termos do artigo 26 da Lei Federal nº 8.666/93, o ato da 
Comissão Permanente de Licitação, que declarou como dispensa de 
licitação a contratação dos serviços prestados pela EMPRESA 
BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, no valor global de R$ 
156.000,00 (cento e cinquenta e seis mil reais). São José do Rio Preto, 
24 de janeiro de 2022. Ver. PEDRO ROBERTO GOMES Presidente da 
Câmara Municipal de São José do Rio Preto. 

 
 

Cooperativa de Trabalho de Coleta Seletiva 
Beneficiamento e Transformação de Materiais 

Recicláveis de São José do Rio Preto 
 

 

Av. Lecio Anawate nº 500 – Distrito Industrial – Cep15035-190 – São José do Rio Preto – SP  
Tel: (17) 3212-1530 – e-mail: cooperlagosrp@yahoo.com.br - CNPJ 08.348.130/0001-21 

 

 

ERRATA 
 
Na convocação publicada no dia 17/01/2022, constou que se tratava de 
Assembleia Geral Ordinária quando na realidade se tratava de Assembleia 
Geral Extraordinária. Nos mais mantem-se os termos da convocação publicada 
no referido dia. 
 

 
São José do Rio Preto, 24 de janeiro 2022. 

 
 

 
     Helena Maria Carvalho 
             Presidente 
 

STEFZASINDICATO DOS TRABALHADORES EMPR. FERROVIÁRIAS Z. ARARAQUARENSE. 
                  R BERNARDINO DE CAMPOS 3039 CJ 31 S. JOSÉ DO RIO PRETO CEP 15015-300 FONE (17)3232-4766 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
Assembleia Geral Extraordinária – Impugnação de Chapa Concorrente a Eleição 

Sindical 2022 
O Diretor Presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Empresas Ferroviárias 

da Zona Araraquarense, no uso das atribuições que lhe são concedidas em seu Estatuto 
Social, por seu Presidente, convoca os associados deste Sindicato, ativos, aposentados 
e pensionistas,para participarem das Assembleias Gerais Extraordinárias, convocada 
com base no artigo 56 do Estatuto Sindical, com a finalidade de decidir sobre 
impugnações apresentadas contra elementos que compõem a chapa denominada 
“Chapa 1”, inscrita para concorrer à eleição sindical neste ano de 2022. As 
assembléias serão nos dias, locais e horários constantes no quadro abaixo, podendo 
cada associado votar uma única vez. Somente poderão votar os associados que estejam 
em dia com a contribuição sindical associativa. Para votar o associado deverá 
apresentar documento original com foto. 

Nas assembléias serão apresentados os motivos das impugnações dos membros 
da “Chapa 1”, bem como os argumentos de defesa deles.  Em seguida será colocado 
em votação a procedência da impugnação (concorda com a exclusão do candidato 
impugnado) ou improcedência da impugnação (não concorda com a exclusão do 
candidato impugnado), o que será feito por meio de votação secreta.  Encerrada a 
votação, será feita a apuração dos votos e será lavrada a ata das assembléias, que será 
lida e votada pelos presentes. 

LOCAIS DAS ASSEMBLÉIAS 
DATA CIDADE ENDEREÇO 1ª 

CONV 
2ª 

CONV 
03/02/20

22 
Alto 

Araguaia - 
MT 

Terminal de Carregamento da Rumo – 
Rodovia BR364, Km. 14  

8:00hs 8:30hs 

03/02/20
22 

Alto Taquari 
- MT 

Oficina Mecânica da Rumo – Rodovia MT 
100, Km 7 

15:00h
s 

15:30h
s 

03/02/20
22 

S.J. Rio 
Preto - SP 

Sede STEFZA – R. Bernardino Campos, 
3039, 3º Andar- Centro 

9:00hs 9:30hs 

03/02/20
22 

Santa Fé do 
Sul - SP 

Sindicato Rural – Rua 15, nº 620, Centro 15:00h
s 

15:30h
s 

04/02/20
22 

Araraquara - 
SP 

Sub-Sede STEFZA – Rua José Bonifácio nº 
221 - Centro 

9:00hs 9:30hs 

04/02/20
22 

Catanduva - 
SP 

Estação da Rumo – Rua Rio de Janeiro, nº 
100 - Centro 

14:00h
s 

14:30h
s 

04/02/20
22 

Itiquira - 
MT 

Alojamento Funcionários da Rumo – Rua 
Izaias de Campos s/n 

7:30hs 8:00hs STEFZASINDICATO DOS TRABALHADORES EMPR. FERROVIÁRIAS Z. ARARAQUARENSE. 
                  R BERNARDINO DE CAMPOS 3039 CJ 31 S. JOSÉ DO RIO PRETO CEP 15015-300 FONE (17)3232-4766 

04/02/20
22 

Rondonópol
is - MT 

Sub-Sede STEFZA – Av. Tiradentes, nº 
2486 - Centro 

13:30h
s 

14:00h
s 

Não havendo em primeira convocação número legal para instalação das assembleias, 
os trabalhos serão iniciados meia hora após, em segunda convocação. Será observado 
o quórum legal para a realização das assembleias, sendo que as deliberações tomadas 
relativamente aos assuntos em pauta obedecerão as determinações estatutárias e terão 
plena validade para todos os fins de direito. 

São José do Rio Preto, 24 de janeiro de 2022. 
OSVALDO PINTO -Diretor Presidente do STEFZA 

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 01/2022

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 26/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 110/2021
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MONTE APRAZÍVEL
CONTRATADA: CLAUDIO LOZA PERES
CNPJ nº 23.328.272/0001-10
OBJETO: O presente contrato tem por objeto a Contrata-
ção de empresa especializada para prestação de serviços 
técnicos profissionais de Engenharia, necessários ao projeto 
da área onde pretende ser realizadas as instalações do Novo 
Distrito Industrial. 

VIGÊNCIA: Este contrato entrará em vigor a partir da data de 
sua assinatura, com vigência de 6 meses, até 03 de julho de 
2022.
VALOR GLOBAL: R$30.000,00 (trinta mil reais).
Monte Aprazível, 03 de janeiro de 2022.
MARCIO LUIZ MIGUEL – Prefeito Municipal

Prefeitura do Município de Tanabi.

Pregão Presencial n° 02/2022. Objeto: Registro de Preços 
para aquisição futura e parcelada de massa asfáltica para o 
município de Tanabi, Estado de São Paulo, conforme espe-
cificações e quantitativos estimados nos anexos do presente 
edital, pelo prazo de 12 (doze) meses. Entrega de (envelo-
pes, credenciamento proposta e abertura dos envelopes e 
julgamento): 09 de fevereiro de 2.022, as 09h15min. 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 09H00 ÀS 15H00 ou pelo site: www.tanabi.sp.
gov.br. Tanabi, 24 de janeiro de 2022. João Paulo da Silveira 
– Pregoeiro; Norair Cassiano da Silveira – Prefeito.

Prefeitura do Município de Tanabi.

Pregão Presencial n° 02/2022. Objeto: Registro de Preços 
para aquisição futura e parcelada de massa asfáltica para o 
município de Tanabi, Estado de São Paulo, conforme espe-
cificações e quantitativos estimados nos anexos do presente 
edital, pelo prazo de 12 (doze) meses. Entrega de (envelo-
pes, credenciamento proposta e abertura dos envelopes e 
julgamento): 09 de fevereiro de 2.022, as 09h15min. 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 09H00 ÀS 15H00 ou pelo site: www.tanabi.sp.
gov.br. Tanabi, 24 de janeiro de 2022. João Paulo da Silveira 
– Pregoeiro; Norair Cassiano da Silveira – Prefeito.

Prefeitura do Município de Tanabi.

Pregão Presencial n° 03/2022. Objeto: Registro de Preços 
para aquisição futura e parcelada de produtos químicos para 
tratamento de água potável do Município de Tanabi, confor-
me especificações e quantitativos estimados nos anexos do 
presente edital, pelo prazo de 12 (doze) meses. Entrega de 
(envelopes, credenciamento proposta e abertura dos enve-
lopes e julgamento): 09 de fevereiro de 2.022, às 14h15min. 
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 09H00 ÀS 15H00 ou pelo site: www.ta-
nabi.sp.gov.br. Tanabi, 24 de janeiro de 2022. João Paulo da 
Silveira – Pregoeiro; Norair Cassiano da Silveira – Prefeito.
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A-7 Jornal
São José do Rio Preto, terça-feira
25 de janeiro de 2022

Editais de
PROCLAMAS

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

RIO PRETO
Rua Tiradentes nº 3355, Centro. 

Tel: (17) 3214-5330

Certifica-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:

ALESSANDRO INÁCIO DA SILVA e KETELIN BAPTISTA 
DE OLIVEIRA. Ele, de nacionalidade brasileira, office boy, 
solteiro, nascido em São José do Rio Preto, SP, no dia 08 de 
julho de 1987, filho de BENEDITO INÁCIO DA SILVA e de 
SUELÍ GUARNIERI DA SILVA. Ela, de nacionalidade brasi-
leira, do lar, divorciada, nascida em Assis, SP, no dia 07 de 
setembro de 2001, filha de EDIVALDO FRAGA DE OLIVEIRA 
e de CÍNTIA MARTINS BAPTISTA. 

IRUAN JOANES SANTOS DA CRUZ e MIRIAN KETLLEY 
DA SILVA SANTOS. Ele, de nacionalidade brasileira, líder 
de setor, solteiro, nascido em João Pessoa, PB, no dia 12 de 
setembro de 2001, filho de JERONIMO GOMES DA CRUZ e 
de ELIANE DOS SANTOS GONZAGA. Ela, de nacionalidade 
brasileira, promotora de vendas, solteira, nascida em João 
Pessoa, PB, no dia 12 de setembro de 2001, filha de MAR-
CELO CORDEIRO DOS SANTOS e de ADEILDA DA SILVA 
ALVES. 

JOSE DANIEL AGUILAR AGUILAR e ADRIANNY JOSE 
RODRIGUEZ PINA. Ele, de nacionalidade VENEZUELANA, 
engenheiro informático, solteiro, nascido em Venezuela, no 
dia 30 de abril de 1991, filho de e de FEDILA MARIA AGUI-
LAR. Ela, de nacionalidade VENEZUELANA, analista de 
suporte técnico, solteira, nascida em Venezuela, no dia 06 de 
junho de 1996, filha de JORGE ANTONIO RODRIGUEZ e de 
ADRIANA JOSEFINA PINA.

Assim, lavra-se o presente edital de proclamas para que seja 
afixado 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, 24 de janeiro de 2022
David Yamaji Valença, Oficial.

EDITAIS DE PROCLAMAS – Silvio Augusto Pellegrini de 
Oliveira, Oficial 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. GUILHERME CUSTÓDIO DA SILVA e BEATRIZ 
CARITÁ DE CASTRO E SILVA, sendo ELE filho de DELCIO 
CUSTÓDIO DA SILVA FILHO e de MONICA DE SOUZA EU-
LÁLIA SILVA e ELA filha de MARCOS CESAR DE CASTRO 
E SILVA e de MARIA JOSÉ CARITÁ DE CASTRO E SILVA;

2. RICARDO CETRONE DA SILVA e JOYCE LÉIA DA 
SILVA SARAVALLI, sendo ELE filho de CLODOMIRO JOSÉ 
DA SILVA e de CONCEIÇÃO AMELIA CETRONE DA SILVA 
e ELA filha de JOSÉ ROBERTO DA SILVA SARAVALLI e de 
ROSEMEIRE DE CÁSSIA DA SILVA SARAVALLI; brasileiros, 
residentes neste 3º subdistrito. Se alguém souber de algum 
impedimento, oponha-o em Cartório (R. São Paulo, 2200 – 
Tel: 3202-9090). 22/01/2022.
  
EDITAIS DE PROCLAMAS – Silvio Augusto Pellegrini de 
Oliveira, Oficial 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. MARIANA DE LIMA MARCIANO e MAIRA LISA 
SALVADEGO, sendo MARIANA filha de RUBENS MARCIA-
NO e de LUISA FERNANDA DE LIMA MARCIANO e sendo 
MAIRA filha de ORIVALCIR SALVADEGO e de MARIA DE 
FÁTIMA TASSO SALVADEGO;

2. GUILHERME DO PRADO AMARAL e JOSLEIDYS 
DE LOS ANGELES GARCIA GONZALEZ, sendo ELE filho 
de WAGNER DO AMARAL e de CLAUDETE APARECIDA 
DO PRADO AMARAL e ELA filha de ANTONIO JOSÉ GIL e 
de LILIANA CAROLINA GONZALEZ AULAR;

3. ALEX TOREZIN MENDONÇA e RUBIA DOS 
SANTOS LIMA NASCIMENTO, sendo ELE filho de JALMIR 
ANTONIO MENDONÇA e de SILVANIRA ISABEL TOREZIN 
MENDONÇA e ELA filha de AMARILDO JOSÉ DO NASCI-
MENTO e de PRISCILA DOS SANTOS LIMA NASCIMENTO; 
brasileiros, residentes neste 3º subdistrito. Se alguém souber 
de algum impedimento, oponha-o em Cartório (R. São Paulo, 
2200 – Tel: 3202-9090). 24/01/2022.

OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS DO 
DISTRITO DE ENGº SCHMIDT, SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP

Renata Comunale Aleixo
Oficial

Rua São Sebastião, nº 526, Engº Schmidt, São José do Rio Preto-SP
Telefone: (17) 3808-1088 - Email: cartorioes@hotmail.com

__________________________________________________________________________________
EDITAL DE PROCLAMAS

Renata Comunale Aleixo, Oficial do Registro Civil das Pessoas Naturais do Distrito de Engenheiro 
Schmidt, Município e Comarca de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, República Federativa do Brasil. Faz 
saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos de habilitação exigidos pelo artigo 1525 do Código 
Civil.

ADRIANO ARLINDO FERREIRA DE ANDRADE e JULIANA POCIDONIO DE SOUZA. Ele, 
brasileiro, natural de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, nascido aos onze (11) de abril de um mil 
novecentos e oitenta e quatro (1984), com trinta  e sete (37) anos de idade, pedreiro, divorciado, filho de ROBERTO 
FERREIRA DE ANDRADE e de dona ROSICLER COSTA DE ANDRADE. Ela, brasileira, natural de Piraju, 
Estado de São Paulo, nascida aos  quinze (15) de março de um mil novecentos e oitenta e sete (1987), com trinta  e 
quatro (34) anos de idade, auxiliar de cozinha, solteira, filha de JOSÉ POCIDONIO DE SOUZA e de dona NAÍDE 
FAUSTINO DE SOUZA.

Pelo que lavro e publico o presente, para que se alguém souber de algum impedimento, oponha-o nos termos 
da lei e para fins de direito

São José do Rio Preto - SP, vinte e dois (22) de janeiro de dois mil e vinte e dois (2022).
Renata Comunale Aleixo
Oficial

OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS DO 
DISTRITO DE ENGº SCHMIDT, SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP

Renata Comunale Aleixo
Oficial

Rua São Sebastião, nº 526, Engº Schmidt, São José do Rio Preto-SP
Telefone: (17) 3808-1088 - Email: cartorioes@hotmail.com

__________________________________________________________________________________
EDITAL DE PROCLAMAS

Renata Comunale Aleixo, Oficial do Registro Civil das Pessoas Naturais do Distrito de Engenheiro 
Schmidt, Município e Comarca de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, República Federativa do Brasil. Faz 
saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos de habilitação exigidos pelo artigo 1525 do Código 
Civil.

GILSON ANTÔNIO DE OLIVEIRA e MARIUSA HELENA LEITE DE ABREU. Ele, brasileiro, 
natural de Capitólio, Estado de Minas Gerais, nascido aos vinte e seis (26) de agosto de um mil novecentos e 
sessenta e seis (1966), com cinquenta  e cinco (55) anos de idade, aposentado, divorciado, filho de OSMAIR JOSÉ 
DE OLIVEIRA e de dona JUVELINA APARECIDA DE OLIVEIRA. Ela, brasileira, natural de Votuporanga, 
Estado de São Paulo, nascida aos  trinta (30) de junho de um mil novecentos e sessenta e oito (1968), com cinquenta  
e três (53) anos de idade, do lar, divorciada, filha de ORLANDO CIRINO LEITE e de dona EUDOXIA CANDIDA 
GONÇALVES LEITE.

Pelo que lavro e publico o presente, para que se alguém souber de algum impedimento, oponha-o nos termos 
da lei e para fins de direito

São José do Rio Preto - SP, vinte e quatro (24) de janeiro de dois mil e vinte e dois (2022).
Renata Comunale Aleixo
Oficial

OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS DO 
DISTRITO DE ENGº SCHMIDT, SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP

Renata Comunale Aleixo
Oficial

Rua São Sebastião, nº 526, Engº Schmidt, São José do Rio Preto-SP
Telefone: (17) 3808-1088 - Email: cartorioes@hotmail.com

__________________________________________________________________________________
EDITAL DE PROCLAMAS

Renata Comunale Aleixo, Oficial do Registro Civil das Pessoas Naturais do Distrito de Engenheiro 
Schmidt, Município e Comarca de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, República Federativa do Brasil. Faz 
saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos de habilitação exigidos pelo artigo 1525 do Código 
Civil.

LUIZ CARLOS FERREIRA e MARIA CRISTINA FENERICH. Ele, brasileiro, natural de São Paulo, 
Estado de São Paulo, nascido aos dezessete (17) de abril de um mil novecentos e cinquenta e três (1953), com 
sessenta  e oito (68) anos de idade, aposentado, solteiro, filho de JOSÉ FERREIRA e de dona MARIA 
APARECIDA FERREIRA. Ela, brasileira, natural de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, nascida aos  vinte 
e dois (22) de agosto de um mil novecentos e sessenta e sete (1967), com cinquenta  e quatro (54) anos de idade, do 
lar, solteira, filha de MOYSÉS FENERICH e de dona NAIR DOS SANTOS FENERICH.

Pelo que lavro e publico o presente, para que se alguém souber de algum impedimento, oponha-o nos termos 
da lei e para fins de direito

São José do Rio Preto - SP, vinte e um (21) de janeiro de dois mil e vinte e dois (2022).
Renata Comunale Aleixo
Oficial

Balcão de Empregos 
572 vagas nesta segunda

 
O Balcão de Empregos de São José do Rio Preto desta 
segunda-feira (24) está oferecendo 572 oportunidades 

de trabalho. As principais delas são: vendedor (62), 
operador de caixa (26), telemarketing (16), consultor de 
vendas (12), professor (11), corretor de seguros (10), en-
tre 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 24/01/2022. 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 GERAL PERMANENTEMASCULINO1
AJUDANTE GERAL PERMANENTEMASCULINO2
AJUDANTE GERAL PERMANENTEMASCULINO1
AJUDANTE GERAL EM OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL TEMPORÁRIAMASCULINO3
AJUDANTE PEDREIRO PERMANENTEMASCULINO1
ANALISTA DE CREDITO PERMANENTEINDIFERENTE1
ANALISTA DE MARKETING SENIOR PERMANENTEINDIFERENTE1
ANALISTA DE SUPORTE TÉCNICO I PERMANENTEINDIFERENTE1
APLICADOR DE ADESIVOS PERMANENTEMASCULINO1
ARMADOR PERMANENTEMASCULINO3
ART FINALISTA PERMANENTEINDIFERENTE1
ARTE FINALISTA PERMANENTEINDIFERENTE1
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO FINANCEIRO PERMANENTEINDIFERENTE1
ASSISTENTE CONTABIL PERMANENTEINDIFERENTE1
ASSISTENTE DE LOGISTICA PERMANENTEMASCULINO1
ASSISTENTE DE SUPORTE PERMANENTEFEMININO1
ASSISTENTE DE VENDAS (COMERCIAL) PERMANENTEINDIFERENTE1
ATENDENTE PERMANENTEFEMININO1
ATENDENTE PERMANENTEINDIFERENTE2
ATENDENTE PERMANENTEFEMININO1
ATENDENTE PERMANENTEFEMININO1
ATENDENTE PERMANENTEINDIFERENTE1
ATENDENTE PERMANENTEINDIFERENTE2
ATENDENTE PERMANENTEINDIFERENTE1
ATENDENTE DE DELIVERY PERMANENTEINDIFERENTE3
ATENDENTE DE DELIVERY PERMANENTEINDIFERENTE1
ATENDENTE DE FAST FOOD PERMANENTEINDIFERENTE2
ATENDENTE DE PIZZARIA PERMANENTEINDIFERENTE3
ATENDENTE FAST FOOD PERMANENTEINDIFERENTE1
ATENDENTE FAST FOOD PERMANENTEINDIFERENTE1
ATENDENTE TÉCNICO PERMANENTEINDIFERENTE1
ATENDENTE/PREPARO DE ALIMENTOS PERMANENTEMASCULINO1
AUX. DE COZINHA PERMANENTEINDIFERENTE1
AUX. DE GARÇOM PERMANENTEINDIFERENTE5
AUX DE RESTAURANTE PERMANENTEFEMININO3
AUX. DE SERVIÇOS GERAIS PERMANENTEFEMININO1
AUX DE SUSHIMAN PERMANENTEINDIFERENTE2
AUX. FINANCEIRO PERMANENTEINDIFERENTE1
AUXILIAR ADM PERMANENTEFEMININO2
AUXILIAR ADMINISTRATIVO PERMANENTEFEMININO1
AUXILIAR ADMINISTRATIVO PERMANENTEFEMININO1
AUXILIAR ADMINISTRATIVO PERMANENTEMASCULINO1
AUXILIAR ADMINISTRATIVO (DELIVERY) PERMANENTEINDIFERENTE1
AUXILIAR ADMINISTRATIVO E-COMMERCE PERMANENTEINDIFERENTE1
AUXILIAR DE AÇOUGUE PERMANENTEINDIFERENTE4
AUXILIAR DE ALMOXARIFE PERMANENTEMASCULINO1
AUXILIAR DE CAIXA PERMANENTEINDIFERENTE2
AUXILIAR DE COMPRAS PERMANENTEINDIFERENTE1
AUXILIAR DE CONFEITARIA PERMANENTEINDIFERENTE1
AUXILIAR DE COZINHA PERMANENTEFEMININO1
AUXILIAR DE COZINHA PERMANENTEFEMININO2
AUXILIAR DE COZINHA PERMANENTEMASCULINO1
AUXILIAR DE COZINHA PERMANENTEINDIFERENTE1

Vagas Ativas

USUÁRIO: RNSANTOS - DATA EMISSÃO: 24/01/2022 08:12

CARGO QTDE. VAGAS SEXO TIPO
AUXILIAR DE COZINHA PERMANENTEINDIFERENTE1
AUXILIAR DE COZINHA PERMANENTEFEMININO1
AUXILIAR DE COZINHA / COZINHEIRA PERMANENTEFEMININO1
AUXILIAR DE DEPARTAMENTO PESSOAL PERMANENTEFEMININO1
AUXILIAR DE DEPÓSITO PERMANENTEINDIFERENTE2
AUXILIAR DE DEPOSITO I PERMANENTEMASCULINO3
AUXILIAR DE ENFERMAGEM PERMANENTEFEMININO2
AUXILIAR DE ENFERMAGEM PERMANENTEINDIFERENTE2
AUXILIAR DE ESTOQUE PERMANENTEMASCULINO2
AUXILIAR DE ESTOQUISTA PERMANENTEMASCULINO1
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO PERMANENTEMASCULINO5
AUXILIAR DE FIBRA OPTICA PERMANENTEINDIFERENTE2
AUXILIAR DE LIMPEZA PERMANENTEFEMININO1
AUXILIAR DE LIMPEZA PERMANENTEFEMININO1
AUXILIAR DE LIMPEZA PERMANENTEFEMININO3
AUXILIAR DE LIMPEZA PERMANENTEINDIFERENTE1
AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO PERMANENTEINDIFERENTE1
AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PERMANENTEINDIFERENTE1
AUXILIAR DE MECÂNICO EQUIPAMENTOS AGRICOLA (TRATORES) PERMANENTEMASCULINO3
AUXILIAR DE MONITORAMENTO PERMANENTEINDIFERENTE1
AUXILIAR DE PADARIA PERMANENTEINDIFERENTE2
AUXILIAR DE PRODUCAO PERMANENTEINDIFERENTE2
AUXILIAR DE SALGADEIRO PERMANENTEINDIFERENTE2
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PERMANENTEMASCULINO2
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (PRODUÇÃO) PERMANENTEMASCULINO4
AUXILIAR DE SERVIÇOS OPERACIONAIS TEMPORÁRIAINDIFERENTE5
AUXILIAR DE T.I. PERMANENTEMASCULINO1
AUXILIAR DE VENDAS PERMANENTEINDIFERENTE1
AUXILIAR DE VENDAS INTERNO PERMANENTEINDIFERENTE2
AUXILIAR LIMPEZA PERMANENTEINDIFERENTE1
AUXILIAR MARKETING PERMANENTEINDIFERENTE1
AUXILIAR MONITORAMENTO ELETRÔNICO PCD PERMANENTEMASCULINO1
AUXILIAR OPERACIONAL PERMANENTEMASCULINO1
AUXILIAR TÉCNICO DE INFORMATICA PERMANENTEINDIFERENTE1
AUXILIAR VIDRACEIRO PERMANENTEMASCULINO1
BABÁ PERMANENTEINDIFERENTE2
BARMAN PERMANENTEMASCULINO1
BARMAN PERMANENTEINDIFERENTE1
CAIXA PERMANENTEINDIFERENTE1
CAIXA / VENDEDORA TEMPORÁRIAFEMININO1
CARPINTEIRO PERMANENTEMASCULINO3
CHAPEIRO (A) PERMANENTEINDIFERENTE1
CHAPEIRO P/ HAMBURGUERIA PERMANENTEMASCULINO1
COLADOR DE OUTDOOR PERMANENTEMASCULINO1
COLORISTA DE VEICULOS PERMANENTEINDIFERENTE1
CONFEITEIRO (A) PERMANENTEINDIFERENTE1
CONFERENTE PERMANENTEINDIFERENTE1
CONSULTOR COMERCIAL PERMANENTEINDIFERENTE2
CONSULTOR DE VENDAS PERMANENTEINDIFERENTE1
CONSULTOR DE VENDAS PERMANENTEINDIFERENTE1
CONSULTOR DE VENDAS - IMOBILIÁRIO PERMANENTEINDIFERENTE5
CONSULTOR(A) COMERCIAL PERMANENTEINDIFERENTE1
CONSULTOR(A) COMERCIAL PERMANENTEINDIFERENTE2
CONSULTORA COMERCIAL PERMANENTEFEMININO2
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 PERMANENTEINDIFERENTE5
COSTUREIRA COM EXPERIÊNCIA PERMANENTEINDIFERENTE1
COSTUREIRA OVERLOQUISTA PERMANENTEFEMININO1
COZINHEIRA PERMANENTEFEMININO2
COZINHEIRA PERMANENTEINDIFERENTE1
COZINHEIRO(A) PERMANENTEINDIFERENTE1

USUÁRIO: RNSANTOS - DATA EMISSÃO: 24/01/2022 08:12

CARGO QTDE. VAGAS SEXO TIPO
CUIDADOR DE IDOSO PERMANENTEINDIFERENTE3
CUIDADOR DE IDOSOS PERMANENTEMASCULINO2
CUIDADORA DE IDOSOS PERMANENTEFEMININO5
CUIDADORA INFANTIL PERMANENTEFEMININO4
DESENVOLVEDOR .NET PERMANENTEINDIFERENTE1
EDUCADOR FÍSICO PERMANENTEINDIFERENTE2
ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO PERMANENTEMASCULINO1
EMPREGADA DOMESTICA PERMANENTEFEMININO1
EMPREGADA DOMÉSTICA PERMANENTEFEMININO1
ENCANADOR RESIDENCIAL E PREDIAL / CONSTRUÇÃO CIVIL PERMANENTEMASCULINO3
ENCARREGADO DE CAIXA PERMANENTEINDIFERENTE1
ENCARREGADO DE OBRAS PERMANENTEMASCULINO1
ENCARREGADO DE OBRAS TEMPORÁRIAMASCULINO1
ENGENHEIRO CIVIL PERMANENTEINDIFERENTE1
ENGENHEIRO EM ELÉTRICA/ ENG. AUTOMAÇÃO MECATRÔNICA PERMANENTEINDIFERENTE1
ENTREGADOR PERMANENTEINDIFERENTE1
ENTREGADOR TEMPORÁRIAINDIFERENTE5
ENTREGADOR.  REPOSITOR PERMANENTEMASCULINO1
ESCRITA FISCAL PERMANENTEINDIFERENTE1
ESTAGIARIA PERMANENTEFEMININO1
ESTAGIARIA EM PEDAGOGIA PERMANENTEFEMININO2
ESTAGIÁRIO DE LABORATÓRIO TEMPORÁRIAINDIFERENTE1
ESTAGIÁRIO(A) BIOLOGIA PERMANENTEINDIFERENTE1
ESTAGIÁRIO(A) FÍSICA PERMANENTEINDIFERENTE1
ESTAGIÁRIO(A) GEOGRAFIA PERMANENTEINDIFERENTE1
ESTAGIÁRIO(A) HISTÓRIA PERMANENTEINDIFERENTE1
ESTAGIÁRIO(A) LETRAS PERMANENTEINDIFERENTE2
ESTAGIÁRIO(A) MATEMÁTICA PERMANENTEINDIFERENTE1
ESTAGIÁRIO(A) QUÍMICA PERMANENTEINDIFERENTE1
ESTÁGIO ADMINISTRAÇAO PERMANENTEINDIFERENTE3
ESTAGIO ADMINISTRATIVO PERMANENTEINDIFERENTE1
ESTAGIO DEPARTAMENTO FISCAL/ DEPARTAMENTO CONTABIL PERMANENTEINDIFERENTE1
ESTAGIO EM ADMINISTRAÇÃO PERMANENTEINDIFERENTE1
ESTAGIO ENSINO MEDIO PERMANENTEINDIFERENTE7
ESTAGIO INFORMÁTICA PARA NEÓGIOS OU ADMINISTRAÇÃO PERMANENTEINDIFERENTE2
ESTAGIO NA ÁREA DE T.I. PERMANENTEINDIFERENTE1
ESTAGIO PARA LOJA VIRTUAL PERMANENTEINDIFERENTE1
ESTÁGIO (PEDAGOGIA) PERMANENTEFEMININO8
ESTÁGIO RH OU ADM PERMANENTEFEMININO1
ESTÁGIO VENDEDORA PERMANENTEFEMININO5
ESTOQUISTA TEMPORÁRIAMASCULINO2
ESTOQUISTA E EMBALAGENS DE MADEIRAS. PERMANENTEMASCULINO1
FATURISTA PERMANENTEINDIFERENTE1
FAXINEIRA PERMANENTEFEMININO1
FISCAL DE LOJA PERMANENTEINDIFERENTE2
GARÇOM PERMANENTEINDIFERENTE7
GARÇOM PERMANENTEMASCULINO1
GARCON PERMANENTEINDIFERENTE2
GERENTE COMERCIAL PERMANENTEFEMININO1
GERENTE (SEGURADORA) PERMANENTEINDIFERENTE1
GESTOR (SEGURADORA) PERMANENTEINDIFERENTE1
HOSTESS / RECEPCIONISTA DE EVENTOS TEMPORÁRIAFEMININO4
IMPRESSOR DIGITAL PERMANENTEMASCULINO1
IMPRESSOR GRAFICO PERMANENTEINDIFERENTE1
INSTALADOR DE AR CONDICIONADO PERMANENTEMASCULINO3
INSTALADOR DE FIBRA OPTICA PERMANENTEINDIFERENTE2
JOVEM APRENDIZ PERMANENTEINDIFERENTE1
JOVEM APRENDIZ TEMPORÁRIAINDIFERENTE2
LAVADEIRA PERMANENTEINDIFERENTE1
LEITURISTA/ENTREGADOR PERMANENTEINDIFERENTE5
LIMPADOR DE VIDROS PERMANENTEMASCULINO1
LIMPADOR DE VIDROS PERMANENTEMASCULINO1
LIMPADOR DE VIDROS PERMANENTEMASCULINO1
MANOBRISTA PERMANENTEMASCULINO3
MARCENEIRO PERMANENTEMASCULINO1
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CARGO QTDE. VAGAS SEXO TIPO
MECÂNICO PERMANENTEMASCULINO1
MECÂNICO AR CONDICIONADO PERMANENTEMASCULINO1
MECANICO DE MANUTENCAO PERMANENTEMASCULINO1
MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO PERMANENTEMASCULINO3
MECÂNICO DE SUSPENSÃO E FREIRO PERMANENTEMASCULINO2
MECÂNICO ELETRICISTA DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS (TRATORES) PERMANENTEMASCULINO7
MEIO OFICAL - MECANICO PERMANENTEMASCULINO1
MEIO OFICIAL DE MARCENARIA PERMANENTEMASCULINO1
MEIO OFICIAL MECÂNICO PERMANENTEMASCULINO3
MESTRE DE OBRAS PERMANENTEMASCULINO1
MONITOR DE AREA KIDS TEMPORÁRIAFEMININO2
MONTADOR DE AUTOMOVEIS COM EXPERIENCIA PERMANENTEINDIFERENTE1
MONTADOR DE FACHADA PERMANENTEMASCULINO1
MOTORISTA ENTREGADOR TEMPORÁRIAMASCULINO1
OFICEBOY PERMANENTEINDIFERENTE1
OFICIAL DE INSTALAÇÃO TELECOM PERMANENTEMASCULINO10
OFICIAL DE MANUTENÇÃO ( FUNÇÃO TRATADOR DE ÁGUA DE PISCINA) PERMANENTEINDIFERENTE1
OFICIAL DE MANUTENÇÃO II (FUNÇÃO ENCANADOR) PERMANENTEINDIFERENTE1
OPERADOR DE ATENDIMENTO (VAGA EXCLUSIVA PARA PESSOAS COM
DEFICIÊNCIA)

PERMANENTEINDIFERENTE1

OPERADOR DE CAIXA PERMANENTEINDIFERENTE26
OPERADOR DE CENTRO DE  USINAGEM PERMANENTEMASCULINO2
OPERADOR DE DOBRA DE CHAPA PERMANENTEMASCULINO2
OPERADOR DE E-COMMERCE PERMANENTEINDIFERENTE2
OPERADOR DE LOJA PERMANENTEMASCULINO3
OPERADOR DE RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO JUNIOR PERMANENTEINDIFERENTE1
OPERADOR DE TELEVENDAS PERMANENTEINDIFERENTE2
PADEIRO PERMANENTEMASCULINO1
PEDREIRO TEMPORÁRIAMASCULINO3
PEDREIRO PERMANENTEMASCULINO1
PEDREIRO PERMANENTEMASCULINO3
PILOTEIRA PERMANENTEINDIFERENTE1
POLIDOR DE AUTOS COM EXPERIENCIA PERMANENTEINDIFERENTE1
PORTEIRO TEMPORÁRIAMASCULINO1
PREPARADOR DE PINTURA AUTOMOTIVA PERMANENTEFEMININO1
PROFESSOR DE BIOLOGIA TEMPORÁRIAINDIFERENTE1
PROFESSOR DE CIÊNCIAS TEMPORÁRIAINDIFERENTE1
PROFESSOR DE FILOSOFIA PERMANENTEINDIFERENTE1
PROFESSOR DE FÍSICA PERMANENTEINDIFERENTE1
PROFESSOR DE GEOGRAFIA PERMANENTEINDIFERENTE1
PROFESSOR DE HISTÓRIA PERMANENTEINDIFERENTE1
PROFESSOR DE HISTÓRIA TEMPORÁRIAINDIFERENTE1
PROFESSOR DE MATEMÁTICA TEMPORÁRIAINDIFERENTE1
PROFESSOR DE PORTUGUÊS PERMANENTEINDIFERENTE1
PROFESSOR DE QUÍMICA TEMPORÁRIAINDIFERENTE1
PROFESSOR DE SOCIOLOGIA PERMANENTEINDIFERENTE1
PROMOTOR DE CARTÃO TEMPORÁRIAINDIFERENTE1
PROMOTORA COMERCIAL PERMANENTEINDIFERENTE1
RECEPCIONISTA PERMANENTEFEMININO1
RECEPCIONISTA / CONCIERGE PERMANENTEINDIFERENTE1
RECEPCIONISTA (PCD) PERMANENTEINDIFERENTE1
REPOSITOR DE MERCEARIA PERMANENTEINDIFERENTE1
REPOSITOR FLV (FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS) PERMANENTEINDIFERENTE2
REPRESENTANTE COMERCIAL PERMANENTEINDIFERENTE1
SECRETARIA PERMANENTEINDIFERENTE1
SECRETÁRIA ESCRITÓRIO DRINFONET PERMANENTEFEMININO2
SERRALHEIRO PERMANENTEMASCULINO1
SERRALHEIRO PERMANENTEMASCULINO1
SERVÇOS GERAIS PERMANENTEMASCULINO3
SERVENTE PERMANENTEMASCULINO3
SERVENTE PERMANENTEMASCULINO1
SERVICOS GERAIS PERMANENTEFEMININO1
SERVIÇOS GERAIS PERMANENTEFEMININO1
SERVIÇOS GERAIS PERMANENTEMASCULINO1
SERVIÇOS GERAIS PERMANENTEMASCULINO1
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Roberto
 Toledo

MANIA DE ANTÃO. Os 
pastéis do mercadão, ainda 
em fase de reforma e também 
nas feiras é o quitute mais 
representativo da cidade, se-
gundo uma pesquisa curiosa 
encetada por um grupo de 
estudantes universitários, a 
pedido da coordenação do 
curso de gastronomia de uma 
das nossas faculdades. Não 
podia dar outra coisa, né? 

LUCIANA Garcia, esposa 
do vice governador de São 
Paulo Rodrigo Garcia, foi 
aniversariante de ontem e 
recebeu muitos parabéns das 
amigas daqui. 

   
NEIDE ROCHA, ao lado de 

sua irmã, Dra. Simone Gubo-
lin, recebeu um grupinho de 
amigas no fi nal de semana, 
com comes e bebes, para 
tititis... em sua bonita casa de 
veraneio no Condomínio En-
seada Azul 1, em Fronteira.

RENATO MONTANARI Ta-
vares e Isabelle Dalloul Daher 
estão curtindo um relaciona-
mento sério. Felicidades ao 
novo casalzinho.

ULISSES AZEVEDO, ge-
rente de vendas da Conebel 
Rio Preto, ganhou idade nova 
ontem, recebendo muitos 
cumprimentos de sua legião 
de amigos.

GUILHERME Pedroso pas-
sou o fi nal de semana cur-
tindo os lugares badalados 
da cidade maravilhosa, Rio 
de Janeiro, além de muito 
sol e as ondas do mar em 
Ipanema.

A FAMOSA DUPLA serta-
neja rio-pretense Zé Neto & 
Cristiano está em contagem 
regressiva para retornar aos 
palcos, alegrando milhares 
de fãs.

DIRETO DE CASA. O ani-
mador Fausto Silva testou 
positivo para covid-19, vai 
cumprir a quarentena e fazer 
seu programa de casa. Ha-
verá uma transformação na 
produção e um auditório digi-
tal. Anne Lotterman, parceira 
de Faustão no programa, 
também está com covid.

CAMPEÕES DE PICA-
DAS. No total, o Brasil já 
aplicou mais de 350 milhões 
de doses de vacinas em 
cerca de 167,6 milhões de 
habitantes.

QUANTOS SOMOS. Vai 
até o próximo dia 21 o pro-
cesso de contratação do 
IBGE das pessoas que vão 
trabalhar no Censo Demográ-
fi co de 2022. Serão emprega-
dos 206.891 recenseadores 
e agentes.

 CENA DO CRIME. O pu-
lôver vermelho de Alckmin 
deve estar espetando: não 
faz muito tempo, ele disse 
que Lula quer o poder para 
“voltar à cena do crime”.

Detalhes
não tão pequenos...

Bernardino de Campos, 3145
Telefone: 3232-4822

Riopreto Shopping Center 
Telefone: 3227-3211

Kiberamarp

DiáriodoBob
UM VIVA A SÃO PAULO. Nossa capital está comemorando 

hoje 468 anos. É feriado por lá e, nós daqui, por respeito a nossa 
capital do Estado, reafirmamos o nosso amor pela cidade mais 
populosa do Brasil, do continente americano, da lusofonia e 
de todo hemisfério sul. É a 11ª cidade globalizada do planeta 
e tem escrito em seu brasão oficial “Non ducor, duco”, frase 
latina que significa “Não sou conduzido, conduzo”. Chama o 
Dória. O governador de São Paulo, candidato a presidente terá 
dois marqueteiros em sua equipe de campanha: Chico Mendez 
e Guilhermo Raffo. Os dois trabalharam com Henrique Mei-
relles (MDB) em 2018 e popularizaram o “Chama o Meirelles”. 
Opinião pública. Com bom trânsito por aqui e amigo pessoal 
do ex-vice-prefeito Eleuses Paiva, o ex-prefeito de São Paulo 
Gilberto Kassab, presidente do PSD, faz um vaticínio: não há 
“a menor chance” da sua sigla apoiar o ex-governador Geraldo 
Alckmin (sem partido) como vice na chapa do ex-presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva (PT). Cenas do cotidiano. Antes da aber-
tura e inauguração do DIA Supermercado, na Coronel Spinola 
entre a Marechal Deodoro e Silva Jardim, aquele prédio ficou 
um longo tempo fechado. Depois do dia fatídico, quando o 
“Dia” estava fechando definitivamente suas portas para não 
mais abrir (decisão econômica de sua diretoria), quis o destino 
que um homem matasse sua mulher no último dia aberto para 
atendimento público. Matar e, depois, morrer (To kill and then, 
die), é homicídio seguido de suicídio, que acontece numa taxa 
relativamente estável ao longo dos anos em diversos países, com 
menos de 1 caso para cada 100 mil habitantes e, na maioria 
das vezes, trata-se de um familiar matando outro, quase sempre 
o homem matando a mulher, filhos ou ambos. Os crimes fora 
do contexto familiar ou amoroso (por ciúme ou abandono) não 
chegam a 10% dessas incomuns tragédias. Por isso mesmo são 
crimes muito difíceis de prever e prevenir. Num caso como este 
fica uma pergunta no ar “Como conhecer algo, num drama, no 
qual os principais protagonistas estão mortos? 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  
A MESMA ÁGUA FERVENTE QUE AMOLECE A BATATA TAMBÉM TORNA 
O OVO DURO. NÃO SÃO AS CIRCUNSTÂNCIAS QUE MUDAM AS PESSOAS, 
MAS SIM O QUE TEM DENTRO DELAS. Sorria, beba muita água e seja feliz!

Em Camboriú
O empresário Luciano Hang e 
Andréa Hang, donos das lojas 
Havan, abriram as portas de sua 
bonita residência no Balneário 
Camboriú, no final de semana, 
para recepcionar com vinho e 
caprichado cardápio, os rio-
pretenses, Mauro Cauduro, e o 
casal Serginho Marão Lourenço 
e a Dra. Patrícia Dória Marão 
Lourenço, que reside lá.

Formatura em medicina Faceres, Dra. Isabela 
Daher Anbar e seu pai, o médico, Dr. Toufi c Anbar 
Neto, na festa no Clube Monte Líbano. Foto Eloisa 

Mattos

Cabeça nevada
Pais e mães não estranhem 
se o seu filho chegar em casa 
hoje ou amanhã com o cabelo 
platinado porque é a onda do 
momento, uma febre entre os 
jovens que curtem o verão. A 
moda vem sendo criada pelos 
jogadores de futebol. Eu vou 
morrer e não vou ver tudo!

Almoço festivo
L i t a  Lemos  comemorou 
an i ve r sá r i o  no  f i na l  da 
semana com os queridos 
filhos, o pecuarista Manoel 
Carlos (Manezinho) Lemos, 
Carla Lemos e sua linda filha 
Luana, com almoço no El Toro 
Restaurante. A outra neta, Lara, 
que estuda em Bostan, mandou 
uma linda mensagem para a 
querida vovô.

Mais um “niver”
A querida apresentadora e 
colunista social Cida Caran 
comemora mais um aniversário 
nesta terça-feira, dia 25 de 
janeiro, mais um ano, sem seu 
big jantar só para mulheres, 
devido à pandemia. Mas, 
com certeza, deverá ter uma 
reunião bem íntima. Parabéns 
da coluna. 

Um ano de sucesso
Os sócios, Ana Paula Castilho, Nádia Zann e Júnior Rodrigues, 
da Agência de Influenciadores rio-pretense, festejam um ano de 
sucesso com grandioso baile para convidados, com todo o gingado 
do cantor Seu Moço, (Ricardinho Vançan), e a inovação da cantora 
de funk paulistana, GEHO. A badalada noite será no bonito espaço 
do Fauze Karam Buffet, nesta quarta-feira, dia 26 de janeiro, a 
partir das 20 horas. Merci pelo convite.

Espetáculos
A programação do Festival Em Janeiro Teatro para Criança envolve 
12 espetáculos de coletivos paulistas, a maioria locais, que serão 
apresentados no teatro do Sesi Rio Preto, na região central da 
cidade e no Riopreto Shopping Center. Além disso, serão realizadas 
24 atividades formativas, entre oficinas, workshops e troca de 
saberes. Para assistir aos espetáculos que serão apresentados 
no teatro do Sesi, é preciso retirar ingresso no estande montado 
no Riopreto Shopping Center (Praça 1 de Eventos).

Antônio Aziz e Marcela 
Reverendo Vidal em tarde 

festiva do casamento de Maria 
Fernanda Toledo Pinto e André 

Pedro, em Maceió

Vilma Coelho Reverendo Vidal e fi lha 
Marcela Vidal, elegantérrimas, no casamento 

de Maria Fernanda Toledo Pinto e André 
Pedro de Barros Mello, em Maceió


