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Saúde suspende testes rápidos de Covid 
e UBS Eldorado vai vacinar só criança

EM UPAS E PRONTO-SOCORRO
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Unesp divulga 
lista dos 460 
aprovados em 

Rio Preto
A Universidade Estadual 

Paulista (Unesp) informou que 
publicará a partir das 10h des-
ta quinta-feira (27) o resultado 
final do Vestibular 2022, com 
oferta de 7.690 vagas em 24 
cidades. Em Rio Preto são 460 
vagas. Os candidatos pode-
rão fazer a consulta nos sites 
vestibular.unesp.br e www.
vunesp.com.br.  Pág.A2

Pequenas 
empresas 

geram 70% 
dos empregos

Uma pesquisa do Sebrae 
mostra que as micro e peque-
nas empresas seguem como 
as principais geradoras de 
novas vagas de emprego. De 
acordo com levantamento, o 
setor foi responsável por cerca 
de 76% das vagas de emprego 
no país. Os dados correspon-
dem ao mês de novembro de 
2021.                    Pàg.A2

Jovem 
acusado de 
homicídio é 
apreendido
Um adolescente, de 17 

anos, acusado de homicídio, 
teve a apreensão determinada 
pela Vara da Infância e Juven-
tude e foi detido pela Polícia 
Militar. Quando a guarnição 
chegou em uma residência 
do bairro vários populares que 
estavam no local tentaram im-
pedir a detenção do menor.  
   Pág.A4

Monte Aprazível 
confirma 133 

casos de 
Covid-19 

Segundo o IBGE, Monte Apra-
zível tem mais de 25,6 mil habi-
tantes e, atualmente conta com 
3.765 casos confirmados de 
Covid-19, sendo 133 somente 
de segunda-feira (24) até quar-
ta-feira (26). A cidade ainda tem 
196 pessoas em isolamento 
familiar, três hospitalizados, 282 
casos em investigação e conta-
biliza 100 óbitos.         Pág.A5

Bady Bassitt 
recebe 

800 kits de 
Covid-19

Nesta terça-feira (25), o 
presidente da Câmara de 
Bady Bassitt, Paulo César Pe-
reira, mais conhecido como 
Paulinho da Porcada, esteve 
em São Paulo, no Ministério 
da Saúde, em reunião com o 
superintendente José Carlos 
Paduleto e foi atendido com 
800 kits para testes para a 
Covid-19.   Pág.A5

Pedreiro 
procura polícia 
e escapa do 

golpe do nudes
Um pedreiro, de 55 anos, 

escapou do ‘golpe dos nudes’ 
ao procurar o Plantão Policial, 
na tarde desta terça-feira, 
25, para pedir informações.
Ele contou na delegacia que foi 
chamado no whatsapp por uma 
mulher desconhecida que pas-
sou a lhe mandar mensagens 
e fotos íntimas e solicitou que 
fizesse o mesmo.       Pàg.A4
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Vítima de acidente de moto é 
internada, pega Covid e morre

Pág. A4

CALÇADÃO Ontem foram plantadas 24 árvores da espécie Lofantera, sendo 16 na rua Gene-
ral Glicério, 4 na rua Siqueira Campos e mais 4 exemplares na Tiradentes    Pág.A3

PAULISTÃO  Mirassol recebe Red Bull Bragantino hoje para a estreia no Campeonato Paulista 
2022. O jogo marca a volta da torcida do Leão ao estádio José Maria de Campos Maia Pág.A6
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Por que ainda não foi 
criada uma vacina 

contra a AIDS? 
O Brasil de 2021 vem sen-

do um período intenso para a 
ciência. A pandemia, embora 
desacelerada, continua em curso 
e ainda impactando a saúde da 
população. As vacinas, como 
nunca, têm tido uma atenção 
extrema por parte da mídia e, por 
feliz consequência, também dos 
brasileiros, que vêm buscando 
se informar mais a respeito do 
tema. Uma questão que surgiu 
nesse meio tempo é: se, em 
razão da pandemia, em todo o 
mundo estão sendo desenvolvi-
das e produzidas vacinas a toque 
de caixa, por que a ciência ainda 
não foi capaz de produzir uma 
vacina contra a AIDS? Sendo o HIV um vírus de alta preocupa-
ção há décadas, posso afirmar que não foi por falta de esforço. 
Porém, o desenvolvimento de vacinas contra um vírus como o 
da Covid-19 não se compara ao desenvolvimento de uma vacina 
contra a AIDS. 

Quando pensamos em desenvolver uma vacina contra um 
vírus como o causador da Covid-19 ou da AIDS, os primeiros 
passos a serem adotados se baseiam em mais de 100 anos 
de história e consideram como ponto inicial os experimentos de 
Louis Pasteur, que foi o criador do princípio de desenvolvimento 
de vacinas semelhante ao que utilizamos na atualidade – que 
já se provou altamente funcional ao erradicar doenças como 
a varíola, por exemplo. Por outro lado, por mais desenvolvidas 
que sejam ou estejam as tecnologias para desenvolver vacinas, 
algumas características naturais do vírus causador da doença, 
como é o caso do HIV, podem impactar diretamente no sucesso 
desse desenvolvimento. Vale lembrar que em 1984, logo após a 
descoberta do HIV, a secretária de Saúde dos EUA anunciou que 
uma vacina contra a doença seria desenvolvida em até dois anos, 
discurso semelhante ao que foi utilizado por diversos cientistas 
atuantes na área de desenvolvimentos de vacinas quando surgiu 
o coronavírus causador da Covid-19, o SARS-Cov-2. Porém, com 
o passar dos anos, verificou-se que o HIV possuía características 
únicas que poderiam comprometer a produção de uma vacina. 
Entre elas, foi observado que, diferentemente de outros vírus, 
o HIV não induz uma resposta imune eficiente e protetora nas 
pessoas que foram infectadas. Isso compromete um princípio 
básico do desenvolvimento de vacinas que é o de induzir uma 
reação “semelhante a uma infecção natural” para que as pessoas 
fiquem protegidas. De forma totalmente inédita, percebeu-se que 
uma vacina contra o HIV precisa ter como objetivo a indução de 
uma resposta imune protetora mais intensa e eficiente do que 
aquela que a própria infecção pelo HIV é naturalmente capaz de 
induzir em uma pessoa. Este grau de eficiência é algo que até 
hoje não foi alcançado com outras vacinas que, por princípio, 
induzem nas pessoas uma reação bem menos intensa do que 
seria a doença natural e com isso já são capazes de gerar pro-
teção suficiente para evitar as formas graves e eventualmente 
fatais de uma doença. Um segundo aspecto importante é que 
o HIV naturalmente sofre mutações em uma frequência tão alta 
que, tecnicamente, se torna muito difícil definir qual será o “vírus 
alvo” da vacina. Pra se ter uma ideia de comparação, vamos 
considerar o influenza, causador da gripe comum, o qual sabemos 
que já possui uma vacina que é anualmente atualizada devido às 
suas mutações, inclusive exigindo revacinação anual. Pois bem, 
a quantidade de mutações naturais a que o HIV está sujeito em 
um único indivíduo infectado é maior que toda a variabilidade 
observada no vírus influenza na população mundial. Sendo assim, 
estes dois aspectos principais já tornam evidente que o desen-
volvimento de uma vacina contra o HIV representa um desafio 
científico e tecnológico em um grau de complexidade superior 
ao de qualquer outro vírus importante para a saúde humana, 
como o causador da Covid-19. Como demonstra a variedade de 
vacinas produzidas em curto período de tempo e em uso até o 
momento em todo o mundo, este vírus, especificamente, não 
tem a mesma complexidade do HIV.  

Contudo, embora seja um vírus mais complexo, isso não 
significa que a ciência já não esteja correndo atrás há bastante 
tempo. Ao longo dos quase 40 anos de pesquisas sobre o HIV, 
investimentos de centenas de milhões de dólares e dedicação 
ferrenha de milhares de cientistas, embora até o momento não 
exista nenhuma vacina capaz de mostrar suficiente eficácia para 
que seja utilizada em massa, muito trabalho foi e vem sendo 
realizado. Entre diversas frentes de investigação científica, é inte-
ressante destacar a da IAVI (International AIDS Vaccine Initiative), 
uma fundação internacional sem fins lucrativos que tem como 
objetivo primordial desenvolver uma vacina contra o HIV. Em fe-
vereiro de 2021, a IAVI anunciou a realização de um teste clínico 
de fase I (primeira etapa na produção de uma vacina, com testes 
de segurança em humanos) de um tipo de vacina absolutamente 
inédito do ponto de vista técnico e científico e que parece ter 
mostrado alguns dos melhores resultados observados até hoje. 
Essa vacina, que atualmente representa nossa maior chance 
na luta contra o HIV, está sendo desenvolvida com a utilização 
de tecnologias genéticas e computacionais que nunca foram 
utilizadas para o desenvolvimento de outras vacinas de uso em 
massa. De uma forma muito geral, esta nova tecnologia permite 
“escolher” raras células (estimadas em uma a cada 1 milhão de 
células que produzem anticorpos) que são estimuladas na pessoa 
vacinada para que ela produza resposta imunológica adequada. 
Aparentemente, nos primeiros grupos de pessoas testadas, essa 
vacina parece ter finalmente induzido a produção de anticorpos 
capazes de impedir a infecção pelo HIV, o que sugere que o mais 
alto grau de indução de resposta imunológica protetora e poderá, 
portanto, tornar-se funcional contra o HIV. 

* Jefferson Russo Victor é biomédico imunologista e 
professor do curso de Medicina da Universidade Santo 
Amaro – Unisa. 

ARTIGO Unesp divulga os 460 
aprovados para Rio Preto 
A Universidade Estadual 

Paulista (Unesp) informou que 
publicará a partir das 10h des-
ta quinta-feira (27) o resultado 
final do Vestibular 2022, com 
oferta de 7.690 vagas em 24 
cidades. Em Rio Preto são 460 
vagas. Os candidatos poderão 
fazer a consulta nos sites 
vestibular.unesp.br e www.
vunesp.com.br.

A matrícula em primeira 
chamada será realizada nos 
dias 27 e 28 de janeiro (quinta 
e sexta-feira), de forma virtual, 
com link pelo site da Vunesp 
ou diretamente pelo Siste-
ma de Graduação da Unesp 
(Sisgrad), no endereço http://
sistemas.unesp.br/calouros.

Estão previstas ainda duas 
formas de ingresso para a 
Unesp em 2022: Processo 
Seletivo Olimpíadas Científicas 

Da REDAÇÃO    
redacao@dhoje.com.br Unesp 2022 e Preenchimen-

to de Vagas Remanescentes 
pelas Notas do Enem. As in-
formações sobre a seleção 
das Olimpíadas, com oferta de 
vagas adicionais criadas pela 
Universidade, serão divulgadas 
em breve nos sites da Unesp e 
da Vunesp.

O preenchimento de even-
tuais vagas remanescentes 
da Unesp para candidatos do 
Exame Nacional do Ensino 
Médio (Enem) 2020 ou 2021 
estende-se a todos os inscritos 
nos dois anos, mais de 8,8 
milhões de candidatos, sem 
necessidade de estar inscrito 
no Vestibular Unesp. O período 
para estes interessados decla-
rarem interesse e participarem 
das chamadas seguintes para 
matrícula vai de 17 a 21 de 
fevereiro, com cadastramento 
gratuito pelo site da Vunesp 
(www.vunesp.com.br).

O calendário completo de 
matrículas na Unesp, conside-
rando Vestibular, ingresso pe-
las notas do Enem e Processo 
Seletivo Olimpíadas Científicas 

Unesp, prevê chamadas para 
matrículas até 4 de março 
(sexta-feira), além das matrícu-
las da relação adicional feitas 
posteriormente

Coronel Carlos 
Lamin, diretor 
da Defesa Civil

NACIONAL

Pequenas empresas são responsáveis 
por 70% dos novos empregos

Uma pesquisa do Serviço 
Brasileiro de Apoio às Micro e 
Pequenas Empresas (Sebrae) 
mostra que as micro e peque-
nas empresas seguem como as 
principais geradoras de novas 
vagas de emprego. De acordo 
com levantamento, feito com 
base no Caged, o setor foi res-
ponsável por cerca de 76% das 
vagas de emprego no país. Os 
dados correspondem ao mês 
de novembro de 2021.

Na avaliação do Sebrae, 
há 15 meses seguidos os pe-
quenos empresários geram a 
maioria das vagas de emprego 
no Brasil. A média mensal 

do período é superior a 70% 
de participação na criação de 
novas vagas.

O comércio foi responsável 
pela abertura de 116,7 mil 
postos, seguido pelos setores 
de serviços (98,7 mil), cons-
trução (16,7 mil) e indústria 
(15,2 mil).

No caso das empresas de 
médio e grande porte, o maior 
número de postos de trabalho 
foi gerado nas firmas do setor 
de serviços (80,8 mil vagas), 
seguido pelo comércio (21,3 
mil). A agropecuária, indústria 
e a construção apresentaram 
saldo negativo de criação de 
novas oportunidades.

Raphael FERRARI 

SEADE
PIB de SP cresce 5 vezes mais que o 

do Brasil em 3 anos

A economia de São Paulo 
cresceu cinco vezes mais que 
a do Brasil, com PIB (Produto 
Interno Bruto) acumulado de 
7,5% de 2019 até o terceiro 
trimestre de 2021, segundo a 
Fundação Seade. A estimativa 
do PIB estadual no ano passa-
do aponta para expansão de 
5,9%, ante projeção máxima 
de 4,5% para o país.

“Houve um aumento de 
7,5% na atividade econômica 
em São Paulo em três anos, 
contra 1,5% no Brasil neste 
mesmo período”, disse João 
Doria.

“Nossa economia cresceu, 
e a empregabilidade também. 
Seguimos acelerando contrata-
ções em janeiro e certamente 
daremos mais um salto positivo 
em geração de empregos no 
estado em decorrência do cres-
cimento econômico”, reforçou 
o Governador.

De acordo com a Seade, é 
a primeira vez, desde o início 
da série histórica do IBGE (Ins-
tituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística), em 1995, que a 

economia de São Paulo cresce 
mais do que o Brasil por três 
anos consecutivos.

“Como São Paulo liderou 
o processo de vacinação, isso 
tem um impacto muito grande 
na economia”, afirmou Hen-
rique Meirelles, Secretário de 
Fazenda e Planejamento do 
Estado.

O levantamento também 
apontou fatores do crescimen-
to consistente do PIB em São 
Paulo, como a economia esta-
dual diversificada e altamente 
especializada e a concentração 
da indústria de alta e média-al-
ta tecnologia, além de a capital 
ser o maior centro financeiro da 
América Latina.

Em relação ao crescimento 
projetado de 2021, a Seade 
levou em conta o indicador 
denominado PIB+30 para a 
projeção estadual de 5,9%. 
Os segmentos com crescimen-
tos mais expressivos no ano 
passado foram informação e 
comunicação (16,7%), educa-
ção e saúde privada (13,2%), 
transportes e armazenagem 
(12,1%) e construção civil 
(9,9%).

Da REDAÇÃO Divulgação

HOJE

Divulgação

“Os quatro setores juntos 
respondem por mais de 60% do 
PIB paulista”, declarou Bruno 
Caetano, Diretor Executivo da 
Fundação Seade. “São Paulo 
tem batido recordes de inves-
timento públicos e também 
privados desde 2019. O cres-
cimento se deu em um cenário 

adverso, com praticamente 
dois anos de pandemia, o que 
mostra que a economia de São 
Paulo segue um bom caminho”, 
acrescentou.

Para 2022, as projeções do 
Seade para o PIB são de médias 
de 0,6% para São Paulo e 0,2% 
para o Brasil.
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Calçadão de Rio Preto 
recebe mais 24 árvores

A Prefeitura, por meio do 
trabalho intersecretarias, está 
concluindo mais uma etapa 
projeto de arborização e revi-
talização do Calçadão de Rio 
Preto. O plano de transforma-
ção planejada para arborização 
e paisagismo do Calçadão é a 
última etapa da revitalização 
do Centro, e prevê a ampliação 
da densidade arbórea urbana 
da região, com o plantio de 
121 árvores e implantação de 
jardins coloridos.

Na manhã desta quarta-
-feira, 26, foram plantadas 24 
árvores da espécie Lofantera, 
sendo 16 na rua General Gli-
cério, 4 na rua Siqueira Cam-
pos e mais 4 exemplares na 
Tiradentes, todas em espaços 
destinados a parada rápida.

O projeto de arborização do 
Calçadão foi amplamente discu-
tido e está sendo desenvolvido 
pelas secretarias de Planeja-
mento, Trânsito, Desenvolvimen-
to Econômico e Negócios de 

Da REDAÇÃO

PRÓXIMA TERÇA

Após se recuperar dos sin-
tomas e testar negativo para 
Covid-19, o pré-candidato 
à Presidência da República 
Sérgio Moro confirmou visita 
a Rio Preto na próxima terça-
-feira, 1.

O ex-Ministro da Justiça e 
Segurança Pública havia tes-
tado positivo para Covid-19 
no último dia 14 de janeiro, 
mas em sua conta oficial do 
Twitter, Moro divulgou que 
superou os problemas da 
doença e que nesta última 
segunda-feira, 24, voltaria a 
participar dos eventos presen-
cialmente.

“Testei negativo para Co-
vid, então o vírus foi supera-
do sem maiores problemas 
graças às vacinas. Seguirei 
por cautela no protocolo 
de isolamento e retomo os 
compromissos presenciais 
na segunda-feira com o Flow 
Podcast”, afirmou o pré-
-candidato à Presidência da 
República.

Na cidade
Em Rio Preto a agenda do 

ex-juiz e Ministro começa às 
das 8h às 9h no Hospital de 
Base para conhecer os servi-
ços, a tecnologia e os projetos 
da instituição, cujo 85% do 
atendimento é destinado a 
paciente do Sistema Único de 
Sáude (SUS).

Além da visita pela ma-
nhã no Hospital a agenda do 
presidenciável também inclui 
encontro especial do LIDE No-
roeste Paulista para abordar o 
tema “Propostas para o Brasil 
acelerar”.

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

“Vamos dar início a uma 
série de encontros com os 

Raphael FERRARI

GCM  presta contas das 
atividades a Bolçone

O coordenador operacio-
nal da Guarda Civil Municipal 
(GCM), Alexandre Montenegro, 
e a Inspetora da corporação, 
Renata Facchini, se reuniram 
com o prefeito em exercício 
Orlando Bolçone (DEM) na 
manhã desta terça-feira, 25. 
O encontro serviu para a pres-
tação de contas dos atendi-
mentos realizados pela GCM 
ao longo de 2021 e discussão 
das estratégias de atuação para 
este ano.

Montenegro destacou os 
constantes treinamentos e atu-
alizações realizados pelos agen-
tes em parceria com a Escola 
de Gestão Pública (EGP), assim 
como os registros das ações 
do ano passado. “Em 2021 
foram 26 mil atendimentos, 
que resultaram, por exemplo, 
em 222 prisões em flagrante 

Da REDAÇÃO
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Superintendente da Riopretoprev é 
aguardado em audiência que trata do déficit 
O presidente da Câmara 

de Rio Preto Pedro Roberto 
Gomes (Patriota) afirma que 
aguarda para esta quinta-feira, 
27, a presença do superin-
tendente do Regime Próprio 
da Previdência Municipal de 
Rio Preto (Riopretoprev), Jair 
Moretti, durante audiência 
pública no Legislativo, às 18 
horas. O encontro vai servir, 
principalmente, para debater 
a situação financeira do órgão 
responsável pelo pagamento 
de aposentadorias e pensões 
dos servidores públicos da 
cidade. São cerca de 1,5 mil 
ex-funcionários.

A Riopretoprev completou 
20 anos de existência e estu-
do revela que existe um rombo 
atuarial de R$ 1,8 bilhão, o 
valor representa a quantia que 
seria necessária para garantir 
a aposentadoria de todo o 
funcionalismo público.

“Convidamos represen-
tantes de sindicatos, como 
a Atem (ligado a Educação), 
servidores, integrantes do 
conselho e diretoria e o próprio 
presidente da Riopretoprev. 

O debate é necessário para 
analisar a saúde financeira e a 
solvência do órgão”, afirma ao 
Dhoje Interior o presidente 
Pedro Roberto.

Além de pagar aposenta-
dorias e pensões a Riopreto-
prev é o regime que gerencia 
as aplicações provenientes 
do recolhimento de tributos 
municipais dos salários dos 
servidores.

O atual governo do prefei-
to Edinho Araújo (MDB) tem 
utilizado de uma velha tática 
para tentar aliviar o déficit nas 
contas da autarquia. No fim 
do ano passado o prefeito en-
caminhou projeto que acabou 
sendo aprovado que permitiu 
o município vender seis áreas 
públicas para reforçar o caixa 
da autarquia.

As seis áreas juntas tem 
valor estimado de venda em 
R$ 64 milhões e estão distri-
buídas 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.

Raphael FERRARI
redacao@dhoje.com.br

Após testar negativo para Covid, 
Moro confirma visita a Rio Preto 

Ainda na audiência desta 
quinta-feira outro tema deverá 
ser abordado. Trata-se de pro-
jeto de lei complementar que 
estabelece as novas regras 
para aposentadorias 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. 
A previsão de votação é para o 
primeiro semestre deste ano.

Hoje a idade mínima para 
aposentadoria de 60 anos 
para homens e 57 anos para 
mulheres. A proposta prevê 
idade mínima de 65 anos para 
aposentadoria no funcionalis-
mo público municipal, no caso 
dos homens, e de 62 anos para 
as mulheres.

A minuta do projeto esta-
belece que a aposentadoria de 
servidores ficará submetida à 
exigência de 25 anos de contri-
buição, 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.

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

Previdência 
complementar

No fim do ano passado o 
prefeito de Rio Preto Edinho 

Araújo assinou convênio com a 
Fundação de Previdência Com-
plementar do Estado de São 
Paulo (Prevcom) para implanta-
ção da Previdência Complemen-
tar no município. A fundação foi 
vencedora de seleção pública 
aberta pela Riopretoprev.

A assinatura do convênio foi 
possível após a Câmara Muni-
cipal aprovar, em junho do ano 
passado, projeto autorizando o 
Executivo. A nova legislação fixa 
valor máximo para a concessão 
de aposentadorias e pensões 
no funcionalismo municipal. 
O teto para aposentadoria de 
servidores atualmente é de R$ 

17,1 mil, equivalente ao salário 
do prefeito. Na Prefeitura, ape-
nas procuradores do município 
podem receber salário acima 
do teto. A nova norma reduz 
o teto da aposentadoria para 
R$ 6,4 mil, mesmo valor limite 
do INSS, para pagamentos da 
Riopretoprev.

Para o servidor receber aci-
ma desse valor, será instituída 
a contribuição complementar. A 
alíquota da contribuição com-
plementar será de até 7,5%. A 
regra valerá para novos concur-
sos da Prefeitura de Rio Preto, 
ou ainda os que não foram 
homologados.

O debate é necessário para analisar a 
saúde financeira e a solvência do órgão
“

”

e na captura de 34 procurados 
pela Justiça”, afirmou.

Bolçone reforçou a impor-
tância da gestão integrada entre 
a GCM e as demais secretarias. 
“Os agentes estão nas ruas e 

conhecem as demandas da 
população. Eles são um dos 
principais canais por onde as 
demais pastas têm acesso às 
necessidades do rio-pretense”, 
comentou.

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 se recepcionado 
com um almoço. No período 
da noite, o ex-juiz é aguar-
dado no anfiteatro do Centro 
das Indústrias do Estado de 
São Paulo (Ciesp) para novo 
encontro com autoridades e 
empresários.

Turismo, Obras, Serviços Gerais, 
Empresa Municipal de Urbanis-
mo e Meio Ambiente e Urbanis-
mo. Após sua elaboração, foi 
apresentado ao Prefeito Edinho 
Araújo e aprovado.

Testei negativo para Covid, então o vírus 
foi superado sem maiores problemas 

graças às vacinas

“
”
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Adolescente acusado de 
homicídio é apreendido pela PM 
Um adolescente, de 17 

anos, acusado de homicí-
dio, teve a apreensão de-
terminada nesta terça-feira, 
25, pela Vara da Infância e 
Juventude e foi detido pela 
Polícia Militar por volta das 
17h30, no Jardim Santo 
Antônio, na Região Norte 
de Rio Preto.

Segundo o boletim de 
ocorrência, quando a guar-
nição chegou em uma re-
sidência do bairro para 
dar cumprimento à ordem 
judicial vários populares 

que estavam no local tenta-
ram impedir a detenção do 
menor.

Depois de ser ouvido no 
Fórum, diante da presença 
de sua mãe, o infrator teve a 
internação provisória decre-
tada, sendo encaminhado 
à carceragem da Delegacia 
Seccional, onde ficou à dis-
posição da Justiça.

Da REPORTAGEM  
redacao@dhoje.com.br

NO SANTO ANTÔNIO

Adolescente 
acusado de 
homicídio é 
apreendido pela PM 

GOLPE
Torneiro mecânico 
perde R$ 27 mil ao 

tentar comprar moto

Residente em Bebedouro, 
um torneiro mecânico, de 
21 anos, viajou até Rio Preto 
para comprar uma Honda 
Hornet 600 anunciada no 
Facebook e teve um prejuízo 
de R$ 27 mil.

A vítima fez dois PIX, sen-
do um de R$ 15 mil e outro 
de R$ 12 mil, para um golpis-
ta que clonou o anúncio feito 

pelo verdadeiro dono, um 
serralheiro rio-pretense, de 
49 anos, que havia colocado 
a motocicleta à venda por R$ 
33 mil no site OLX.

O golpe de estelionato 
ocorreu às 16 horas desta 
terça-feira, 25, e foi registra-
do pelo jovem e pelo legítimo 
vendedor do veículo à noite, 
na Central de Flagrantes. A 
investigação do caso será 
feita pelo 4º DP.

Da REDAÇÃO

NO HB
Vítima de acidente de 

moto é internada, pega 
Covid e morre

Um pintor de paredes, 
de 56 anos, que residia 
em Bady Bassitt, morreu às 
2h05 desta quarta-feira, 26, 
no Hospital de Base de Rio 
Preto, onde deu entrada no 
último dia 13, após se envol-
ver em acidente entre carro 
e motocicleta. O paciente, 
segundo boletim de ocorrên-
cia registrado na Central de 
Flagrantes, testou positivo 
para a Covid-19 durante 
internação.

De acordo com o HB, a ví-
tima apresentava politrauma, 
com fratura da face e coluna 

torácica e, no dia 14, teve 
distensão abdominal e piora 
da função renal.

Com evolução do quadro 
com desconforto respiratório, 
foi realizado teste, no dia 20, 
para o novo coronavírus, que 
resultou positivo.

O homem foi transferido 
para a UTI, onde teve sete 
paradas cardiorrespiratórias, 
na madrugada de hoje, e não 
resistiu.

Atestado de óbito apre-
sentado no Plantão traz 
como causas da morte do 
paciente politrauma aciden-
tal e síndrome respiratória 
aguda causada por Covid-19.

Da REDAÇÃO

EXTORSÃO

Pedreiro escapa de golpe do 
nudes ao procurar a polícia

Residente no Alto das 
Andorinhas, em Rio Preto, 
um pedreiro, de 55 anos, 
escapou do ‘golpe dos nudes’ 
ao procurar o Plantão Policial, 
na tarde desta terça-feira, 
25, para pedir informações.

Ele contou na delega-
cia que foi chamado no 
whatsapp por uma mulher 
desconhecida que passou 
a lhe mandar mensagens e 
fotos íntimas e solicitou que 
fizesse o mesmo. A vítima 

enviou duas imagens em que 
aparecia nua.

Mais tarde um homem que 
se identificou como policial no 
Rio Grande do Sul disse que 
a jovem era menor de idade 
e a família queria R$ 1,5 mil 
para submetê-la a tratamento 
psicológico.

Desconfiado, o pedreiro foi 
até a Central de Flagrantes, 
onde ficou sabendo que se 
tratava de um golpe e regis-
trou boletim de ocorrência 
de estelionato. O caso segue 
para investigação no 4º DP.

Da REDAÇÃO

SITE FALSO
Empresa de Caçapava usa nome de loja 

rio-pretense para lesar clientes

O 4º Distrito Policial de 
Rio Preto está encarregado 
das investigações de um 
provável golpe de estelionato 
tendo como vítima uma loja de 
equipamentos de ginástica, 
localizada no Centenário da 
Emancipação, e como autor 
uma empresa com sede em 
Caçapava/SP.

A vítima, uma empresária, 
de 31 anos, compareceu na 
Central de Flagrantes na tarde 
desta terça-feira, 25, para 

denunciar que desconhecidos 
criaram um site e passaram 
a usar os dados de sua firma 
para fazer as vendas.

Os criminosos, segundo o 
boletim de ocorrência, teriam 
cadastrado a loja rio-pretense 
como filial e para dar credi-
bilidade à fraude passaram 
a divulgar na página fake na 
internet os endereços das 
redes sociais do Facebook e 
Instagram da vítima, que re-
cebeu várias reclamações de 
consumidores que pagaram e 
não receberam os produtos.

Da REDAÇÃO Divulgação

NOTAS DA GCM

ESTÁ PRESO

Soldador descumpre medida 
protetiva, furta celular e panela 

Guardas civis municipais 
foram acionados, na madru-
gada desta quarta-feira, 26, 
para atender uma quebra de 
medida protetiva e ao chega-
rem no local, uma residência 
na área central do Distrito de 
Engenheiro Schmitt, acabaram 
por prender o acusado, um 
soldador, de 37 anos, por furto 
qualificado.

A mãe do suspeito, uma 
auxiliar de serviços gerais, de 
54 anos, foi quem chamou a 
viatura.

Segundo ela, após voltar 
da UPA da Vila Toninho, onde 
recebeu atendimento médico, 
viu o filho, que é usuário de 
crack há vários anos, ser per-
seguido por um jovem, de 19 
anos, que acusou de furtar uma 
panela elétrica e um celular de 
sua casa, onde acontecia um 
churrasco, após arrombar uma 
porta do imóvel.

O homem negou o crime 
aos GCMs e alegou desconhe-
cer a ordem judicial concedida 
à sua mãe. No Plantão, ele teve 
a prisão confirmada e foi enca-
minhado à carceragem local.

Da REDAÇÃO
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Receptação
Em preventivo pela Região 

Central, a equipe da GCM se 
deparou com uma moto e 
abordou um indivíduo com dois 
capacetes. Em entrevista com o 
mesmo, disse que estava com 
a moto e, após pesquisa oficial, 
foi constatado Caráter Geral. O 
averiguado afirmou que pegou 
a motocicleta emprestada com 
um cidadão no bairro Caic para 
dar uma volta no Centro. Com 
apoio das demais viaturas, a 
GCM encaminhou as partes até 
1° Central de Flagrantes onde 
o delegado determinou elabo-
ração do BO por receptação.

Tentativa de Furto
Na madrugada desta quarta-feira (26), a GCM foi acionada 

para atender uma ocorrência envolvendo quebra de medida pro-
tetiva, em Engenheiro Schmidt. Ao chegar no local, os agentes se 
depararam com um homem e uma mulher, onde a mulher alegou 
que possui uma medida protetiva em face do filho; enquanto o 
homem dizia que o filho da mulher teria furtado a residência dele. 
Com as características do filho,  A GCM efetou as diligências por 
todas as áreas adjacentes, localizando, abordando e revistando 
o suspeito, que negou ter cometido o crime. De acordo com o 
homem, o filho da mulher teria arrombado a porta de entrada da 
sua casa e subtraído uma panela elétrica e um celular, que foram 
jogados no meio do caminho. Apresentado na Central de Flagran-
tes, o delegado de plantão deu voz de prisão ao filho da mulher 
por tentativa de furto, ficando o mesmo à disposição da justiça.

Furto Consumado
Em patrulhamento preven-

tivo pelo Jardim Simões com 
vistas a escola Olga Mallouk, a 
GCM avistou uma motocicleta 
com dois indivíduos, onde o 
garupa carregava um envolto 
em um lençol que chamou a 
atenção da equipe e realizou a 
abordagem. No volume havia 
dois ventiladores de teto, um 
chuveiro, uma grelha e vários 
pedaços de fios. Após indaga-
dos, os mesmos confessaram 
que teriam subtraído em uma 
residência no Morada do Sol e 
foram encaminhados à central 
de flagrante e apresentado a 
autoridade policial, assim per-
manecendo a disposição da 
justiça.

Violência doméstica
Na noite desta terça-feira (25), a GCM foi acionada para uma 

ocorrência de averiguação de violência doméstica no condomínio 
Quinta do Golf. Os agentes foram até o local e, ao fazer  contato 
com as partes, a vítima alegou ter sido agredida pelo companheiro 
e que desejava fazer uma representação. Diante dos fatos, vítima 
e autor foram conduzidos até a central de flagrantes, tendo sido 
os mesmos apresentados ao delegado de plantão, que enquadrou 
o autor no crime de lesão corporal e violência doméstica, sendo 
liberado pela autoridade competente. Vítima foi encaminhada 
para DDM e posteriormente para IML.



A-5Jornal
São José do Rio Preto, quinta-feira
27 de janeiro de 2022COTIDIANO

Divulgação

O número de pessoas que se queixam de dores nas per-
nas e inchaço tem aumentado nos últimos anos. Na maior 
parte das vezes, estes sintomas são decorrentes da presença 
de varizes nos membros inferiores, que podem se manifestar 
graças aos fatores de risco para doença venosa, tais como, 
herança familiar, uso de medicações contraceptivas, gravidez 
e puerpério, sedentarismo, ortostatismo prolongado durante 
o trabalho e antecedente de trombose venosa.

Desde sintomas leves até quadros avançados com der-
matite, eczema e úlceras venosas, as varizes acometem 
aproximadamente 40% a 50% da nossa população e não 
representam apenas um problema de caráter estético. 
Complicações indesejáveis, como úlceras venosas, sangra-
mentos e dermatite podem ocorrer se a doença venosa for 
prolongada.

 Já foi comprovado o caráter inflamatório da doença 
varicosa, fato que aumenta o risco de recorrência dos sinto-
mas e piora do quadro clínico da doença venosa com o passar 
dos anos. Flebite e trombose venosa são intercorrências que 
podem ser observadas naqueles pacientes resistentes ao 
tratamento clínico e, dependendo do caso, nos indivíduos 
com doença avançada que postergam o tratamento cirúrgico.

 É importante ressaltar mais uma vez que os principais 
fatores de risco para o desenvolvimento de varizes nos mem-
bros inferiores são histórico familiar, sobrepeso, obesidade, 
uso de anticoncepcionais orais, gravidez, puerpério, seden-
tarismo e atividades que exigem longos períodos em posição 
ortostática. Portanto, o surgimento de varizes e vasinhos é 
esperado ao longo dos anos. Estima-se que o risco de uma 
pessoa evoluir com varizes é quatro a sete vezes maior se 
houver histórico de doença venosa em familiares próximos.

 Por ser uma doença que prejudica a qualidade de 
vida, afastando do trabalho e reduzindo a autoestima do 
paciente, as varizes devem ser tratadas assim que surgirem 
sintomas ou que sejam identificadas veias dilatadas e tor-
tuosas nos membros inferiores. Dores nas pernas, inchaço 
e sensação de peso e cansaço constituem os principais 
sintomas associados a presença de varizes.

 Dentre as opções terapêuticas disponíveis hoje, 
o laser transdérmico destaca-se pela modernidade, pela 
eficácia e pela durabilidade no tratamento dos vasinhos e 
das microvarizes. Com o advento da tecnologia a laser, é 
possível em alguns casos substituir o tratamento cirúrgico 
convencional, oferecendo ao paciente uma opção terapêutica 
menos invasiva e realizada no próprio consultório do cirurgião 
vascular.

 O sucesso do tratamento de vasinhos e microvarizes 
com laser transdérmico, entretanto, depende do adequado 
planejamento terapêutico, com auxílio do doppler vascular, 
instrumento útil na análise minuciosa dos sistemas venosos 
superficiais e profundo e de suas comunicações. 

 Se você ainda não conhece as vantagens do laser 
transdérmico, procure seu cirurgião vascular e solicite infor-
mações a respeito desta tecnologia moderna, que hoje tem 
sido utilizada como primeira opção no tratamento estético 
de varizes. Abaixo destaco alguns benefícios do laser trans-
dérmico:

1. Pode ser realizado no consultório médico
2. Não exige internação hospitalar
3. Não exige preparo específico pré-tratamento
4. Não exige repouso pós-tratamento
5. Pode ser realizado sem anestesia
6. Agrega diversas tecnologias durante o tratamento
7. Permite terapia combinada, aumentando a eficácia 

do tratamento

Para mais informações sobre o laser transdérmico, acesse 
o site www.drsthefanovascular.com.br.

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

Benefícios do tratamento 
de varizes com laser 

transdérmico 
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A Secretaria Municipal de 

Saúde deixa a partir desta 
quinta-feira, 27, de realizar 
testes rápidos (antígenos) nas 
três UPAS e nas duas unidades 
de pronto-socorro de Rio Preto. 
A medida pretende priorizar a 
testagem por RT-PCR dos casos 
graves e que necessitem de in-
ternações e também em função 
da dificuldade de adquirir testes 
rápidos no mercado. A redução 
no tempo de espera para os 
procedimentos prioritários é de 
fundamental importância.

Saúde suspende realização de testes rápidos
Da REDAÇÃO
redacao@dhoje.com.br

Em reunião com o prefei-
to de Mirassol, Edson Antonio 
Ermenegildo, e representan-
tes do Projeto Maria Rennot-
te, foi aprovado a listagem 
com novas propostas de 
ações de serviços gratuitos 
à comunidade mirassolense 
neste primeiro semestre de 
2022.

Além da manutenção da 
ação “Pequenos Olhares” 
nas escolas da rede muni-
cipal, onde as crianças de 
4 a 10 anos passam por 
testes de acuidade visual e 
se precisarem recebem de 
forma gratuita as armações 
e as lentes dos óculos, numa 
parceria com as empresas 
Essilor - detentora das len-
tes Varilux - e do Hospital 
de Olhos (HO) Redentora, 
de Rio Preto, novas ações 
foram aprovadas para serem 
implantadas. Todas as ações 
contam com a participação 
de acadêmicos de vários 
cursos e seus respectivos 
profissionais na supervisão.

Conheça as novas 
ações:

1 - Consultório na co-
munidade:

Consiste em atendimento 
nas regiões com carência 
de atenção básica social e 
de saúde, favorecendo uma 
busca ativa de casos com 
necessidade de atuação 
emergencial ou de doenças 
infectocontagiosas. (atuar 
com orientação, encaminha-
mento e acompanhamento).

2 - Ação ‘descubra seu 

Mirassol renova parceria com projeto Maria Rennotte

IMUNIZAÇÃO

EM UPAS E PRONTO-SOCORRO

A Secretaria de Saúde in-
formou nesta quarta-feira, 26, 
que os testes rápidos para 
covid serão realizados nas 20 
Unidades Básicas de Saúde de 
atendimento respiratório e na 
unidade respiratória localizada 
na Swift, desde que tenham o 
atendimento médico e a indica-
ção de testagem.

Também serão testados na 
Swift com rapidez os pacientes 
que tenham indicações por 
consultas prévias pela Teleme-
dicina. O serviço funciona de 
segunda a sexta-feira, das 7h 
às 17h, pelos telefones 0800-
7722-123 e 0800-7705-870.

SERVIÇOS

tro e avaliação da popula-
ção idosa do município:

Será realizada uma bus-
ca ativa primeiramente via 
ligações telefônicas e poste-
riormente visitas domiciliares 
à toda população idosa, por 
bairro, em prol de acompa-
nhamento, orientações e en-
caminhamentos necessários. 
(Pesquisa inclusa)

Duas docentes enfer-
meiras estarão realizando 
consultas e cadastros de mu-
lheres que forem atendidas 
em duas unidades de saúde 
do município no decorrer do 
semestre.

Será realizada uma pes-
quisa de campo, a qual será 
publicada posteriormente e 
serão fornecidos os dados 
para divulgação e análise no 
município.

Vendo a necessidade 
de encaminhamentos para 
especialidades médicas, o 
projeto se responsabilizará 
pelos mesmos através do 
programa “Jovem Doutor” 
que oferece atendimento 
ao público na faculdade de 
medicina Unilago.

Também participaram do 
encontro, o chefe de Gabine-
te, Renato Scochi, a diretora 
de Educação, Luzia de Fáti-
ma Paula, o diretor de Saúde, 
Frank Hulder de Oliveira e o 
diretor de Ação Social, Éder 
Pinhabel. Estiveram presen-
tes os diretores do Maria 
Rennotte, Viviane Moreira, 
Isadora Lacotix, Lucas Cas-
tilho e Lorena Scarin, além 
dos professores da Unilago: 
Camila Lázaro, Priscila Don-
da, César Bechara e Silvia 
Messias Bueno.

Da REPORTAGEM
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UBS Eldorado vacina só crianças a partir de hoje

A Secretaria de Saúde de 
Rio Preto informou nesta quar-
ta-feira, 26, que a vacinação 
de rotina na UBS Eldorado será 
suspensa a partir desta quin-
ta-feira, 27, para possibilitar a 

ampliação da vacinação contra 
a Covid nas crianças.

Para a vacinação de rotina, 
a população deve procurar 
as unidades próximas como 
Vetorazzo, Jardim Gabriela, 
Gonzaga de Campos, Solo 
Sagrado, Vila Mayor e Parque 

Industrial. Além da UBS Eldora-
do, a vacinação contra a covid 
em crianças está sendo feita 
também nas UBS Caic, Cen-
tral, Jaguaré, Santo Antonio e 
Vila Elvira, das 7h30 às 15h.

Balanço

Nesta quarta-feira, 1.286 
crianças foram vacinadas con-
tra a covid em Rio Preto. No 
total, 3.695 doses para a faixa 
etária de 5 a 11 anos com co-
morbidades e 8 a 11 anos sem 
comorbidades foram aplicadas 
no município.

Da REDAÇÃO

EM 72 HORAS

Monte Aprazível confirma 133 casos de Covid-19 

Segundo o IBGE, Monte 
Aprazível tem mais de 25,6 mil 
habitantes e, atualmente conta 
com 3.765 casos confirmados 
de Covid-19, sendo 133 so-
mente de segunda-feira (24) 
até quarta-feira (26).

A cidade ainda tem 196 

pessoas em isolamento fa-
miliar, três hospitalizados, 
282 casos em investigação e 
contabiliza 100 óbitos até o 
momento.

Em relação à vacinação, 
Monte Aprazível segue vaci-
nando crianças de 5 a 11 anos 
com e sem comorbidades, no 
posto de saúde central, das 8h 

às 11h e das 13h30 às 16h30.

Dengue
Além da campanha de vaci-

nação contra Covid-19, o mu-
nicípio também está fazendo 
campanha contra o mosquito 
da dengue. Nesta quarta-feira 
(26), haverá nebulização nos 
bairros Jardim Primavera e São 

José. A ação será cancelada 
em caso de chuva.

Como recomendações, a 
Prefeitura pede que os mora-
dores guardem os alimentos, 
abram portas e janelas, isolem 
cômodos em que tiverem pa-
cientes acamados ou recém 
nascidos e cubram gaiolas e 
aquários.

Andressa ZAFALON

TESTES

Bady Bassitt recebe 800 kits de Covid-19

Nesta terça-feira (25), o 
presidente da Câmara de Bady 
Bassitt, Paulo César Pereira, 
mais conhecido como Paulinho 
da Porcada, esteve em SP, no 
Ministério da Saúde, em reu-
nião com o superintendente 
José Carlos Paduleto e foi 
atendido com 800 kits para 

testes para a Covid-19.
“É preciso nos atentar, mais 

uma vez, para essa doença, 
e o Legislativo está de olhos 
bem abertos e em busca de 
soluções e prevenções contra 
o vírus”, comenta Paulinho.

De acordo com o último Bo-
letim Epidemiológico, divulgado 
na sexta-feira (21), a cidade 
está com 4.709 casos confir-

mados, sendo 10 internados e 
304 em tratamento domiciliar. 
Em investigação a cidade tem 
86 casos suspeitos e 86 óbitos 
até o momento.

O último censo realizado 
na cidade aponta mais de 
17,5 mil habitantes. Levando 
em conta esse número, qua-
se 100% da população está 
imunizada, já que, segundo o 

‘vacinômetro’ disponível no site 
da Prefeitura, já são mais de 
15,6 mil pessoas imunizadas 
com as duas doses e mais de 
1,5 mil pessoas com as três 
doses.

A vacinação nas crianças 
também teve início no muníci-
pio e segue de acordo com a 
orientação do Estado e deman-
da entregue de vacinas.

Da REDAÇÃO

poder’:
Consiste em três frentes de 

atuação junto ao curso de gra-
duação em psicologia Famerp, 
quanto à temática de violência 
contra a mulher. Criação de um 
grupo de orientação e acompa-
nhamento online, busca ativa 
através de uso de instrumento 
desenvolvido especificamente 
para uma anamnese psicosicial 
que vai levantar dados que 
possam sugerir possibilidade de 
vivência agressão. (atuação nas 
Unidades Básicas de Saúde jun-
to ao atendimento de saúde da 
Mulher). Também será realizado 
um trabalho junto às empresas 
para levantamento de possíveis 
agressores (LEI Nº 4.396 de 
10 de maio de 2021 da PM de 
Mirassol).

3 - Atuação junto aos por-
tadores de hanseníase:

Capacitação profissional 
quanto a identificação, diag-
nóstico e implementação de 
um fluxo de rotina; busca ativa 
de pacientes diagnosticados 
para avaliação de condições 
de incapacidade; busca ativa 

de comunicantes; atualização 
de prontuários de portadores; 
acompanhamento assistido a 
tratamentos novos.

4 - Acompanhamento de 
pré-natal:

Agendamentos com realiza-
ção do pré-natal, acompanha-
mento e orientações necessárias 
por todo período de gestação 
(pesquisa inclusa).

5 - Realização de atendi-
mento na área de saúde da 
mulher:

Consiste na realização de 
exames, como papanicolau e 
teste rápido, acompanhamento 
de casos e orientações, com 
pesquisa inclusa. Duas docentes 
enfermeiras estarão realizando 
consultas e cadastros de mu-
lheres que forem atendidas em 
duas unidades de saúde do mu-
nicípio no decorrer do semestre.

Será realizada uma pesquisa 
de campo, a qual será publicada 
posteriormente e serão forneci-
dos os dados para divulgação e 
análise no município.

6 - Atualização de cadas-
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EDITAIS DE PROCLAMAS
1º REGISTRO CIVIL DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO 

RIO PRETO
Rua Tiradentes nº 3355, Centro. 

Tel: (17) 3214-5330

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

ROBERT WENDEW BARBOSA DA SILVA e POLLYANA 
CAMILE FAGUNDES SILVA. Ele, de nacionalidade brasilei-
ra, empresário, solteiro, nascido em Guarulhos, SP, no dia 11 
de outubro de 2001, fi lho de WESLEY BARBOSA FERREIRA 
e de ELIANE DOS SANTOS SILVA. Ela, de nacionalida-
de brasileira, auxiliar de cartório, solteira, nascida em São 
José do Rio Preto, SP, no dia 12 de julho de 2003, fi lha de 
MARAYLTON FAGUNDES e de ALESSANDRA MARIA DA 
SILVA. 

SIDNEY ROBERTO BOSCHILIA e MARIA DE LOURDES 
CROVADOR BOSCHILIA. Ele, de nacionalidade brasileira, 
aposentado, divorciado, nascido em ESTRELA D'OESTE, 
SP, no dia 25 de setembro de 1954, fi lho de EUCLIDES 
BOSCHILIA e de LUZIA FELTRIM BOSCHILIA. Ela, de 
nacionalidade brasileira, aposentada, divorciada, nascida em 
Álvares Florence, SP, no dia 23 de agosto de 1955, fi lha de 
ANTONIO CROVADOR e de LAURINDA DINARDI CROVA-
DOR. 

LUCAS DE OLIVEIRA VASCONCELOS e STEPHANI LE-
MOS. Ele, de nacionalidade brasileira, promotor de vendas, 
solteiro, nascido em São José do Rio Preto, SP, no dia 01 de 
novembro de 1990, fi lho de LAERCIO VASCONCELOS e de 
VERA LUCIA DE OLIVEIRA VASCONCELOS. Ela, de nacio-
nalidade brasileira, do lar, solteira, nascida em Uberaba, MG, 
no dia 06 de julho de 1990, fi lha de GILMAR RAMOS DE 
LEMOS e de VALDETE MARIA DE JESUS LEMOS. 

JOÃO GABRIEL DURÃO RONDA e PAOLLA GOMES 

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. EDER RODRIGUES e VANDA DE PASCOA CAR-
VALHO, sendo ELE fi lho de LAZARO RODRIGUES e de 
IOLANDA FORTUNA RODRIGUES e ELA fi lha de PAULO 
DE SOUZA CARVALHO e de LOURDES FERREIRA CAR-
VALHO;

2. OLAIR MESSIAS ALVES e ANDREA DO NASCI-
MENTO, sendo ELE fi lho de JOAQUIM MESSIAS ALVES e 
de MARIA DA SILVA ALVES e ELA fi lha de JOÃO PEDRO 
DO NASCIMENTO e de APARECIDA TERESINHA GILABET 
DO NASCIMENTO;

3. ANTONIO CARLOS DOS SANTOS OLIVEIRA e 
ISABELA IASMIN ALVERS MACHADO, sendo ELE fi lho 
de ANTONIO CORDEIRO DE OLIVEIRA e de APARECIDA 
DOS SANTOS LOPES e ELA fi lha de MARCELO DE AVILA 
MACHADO e de ELIANA ALVER;

4. RODOLFO TEODORO e KARINA RODOLFO, sen-
do ELE fi lho de SUELI APARECIDA TEODORO e ELA fi lha 
de ISAC RODOLFO e de DORALICE BORGES DA SILVA 
RODOLFO;

5. ELTON HENRIQUE DOS SANTOS e TAMIRES 
FERNANDA TIOFE DA SILVA, sendo ELE fi lho de CARLOS 
HENRIQUE DOS SANTOS e de MARIA NILZA MARQUES 
DOS SANTOS e ELA fi lha de CLAUDEMIR LIBORIO DA 
SILVA e de HELENA AMANCIO TIOFE;

6. JUAN LUCAS MORAES MARTINS e BIANCA 
MEIRELES NOGUEIRA, sendo ELE fi lho de MARCOS 
FRANCISCO MARTINS e de PAULA CRISTINA MORAES e 
ELA fi lha de ANDREZA CRISTINA NOGUEIRA; brasileiros, 
residentes neste 3º subdistrito. Se alguém souber de algum 
impedimento, oponha-o em Cartório (R. São Paulo, 2200 – 
Tel: 3202-9090). 26/01/2022.

MURAD. Ele, de nacionalidade brasileira, mecânico, solteiro, 
nascido em Mirassol, SP, no dia 29 de março de 1996, fi lho 
de VALDINEI JOÃO RONDA e de SILVIA RENATA DURÃO 
RONDA. Ela, de nacionalidade brasileira, autônoma, solteira, 
nascida em São José do Rio Preto, SP, no dia 08 de feverei-
ro de 2000, fi lha de MARCIO LUIZ MURAD e de VANESSA 
GOMES ACHCAR MURAD. 

Assim, lavra-se o presente edital de proclamas para que seja 
afi xado neste 1º Registro Civil em lugar de costume e publi-
cado pela imprensa local.  
Se alguém souber de impedimento, oponha-o na forma da lei.
São José do Rio Preto, 26 de janeiro de 2022
David Yamaji Valença, Ofi cial.

Mirassol estreia no Paulistão 
nesta quinta-feira

O Mirassol recebe o 
Red Bull Bragan-
tino nesta quinta-
-feira (27) para a 

estreia no Campeonato Paulista 
2022. O jogo marca a volta 
da torcida do Leão ao estádio 
José Maria de Campos Maia 
em jogos oficiais depois de 
quase dois anos. O último jogo 
do time principal com torcida 
foi em 15/03/2020 contra o 
Santo André. Em dezembro, o 
Mirassol recebeu torcedores no 
Maião, mas o jogo era válido 
pelo Paulista Sub-20 contra o 
Palmeiras.

Para essa temporada, o 
Mirassol apostou na promoção 

de jovens da base e retorno de 
jogadores já identificados com o 
clube. É o caso do atacante Fa-
brício Daniel, um dos destaques 
no título da Série D, que estava 
emprestado ao América-MG, 
onde ajudou a equipe mineira a 
conquistar a vaga para a Liber-
tadores no Brasileirão.

“A gente trabalhou bastante 
para que pudéssemos chegar 
nesse momento o mais qualifica-
do o possível. Vai ser um grande 
jogo e estamos preparados. Cla-
ro que gradativamente a gente 
vai aumentando muito mais o 
entrosamento e conhecimento 
dos nossos companheiros”, 
afirmou o jogador.

No último fim de semana, o 
Mirassol fez o último jogo-treino 
antes da estreia enfrentando o 

Vinicius LIMA  
redacao@dhoje.com.br

2022

Marília. O Leão, que não utilizou 
os titulares, acabou sendo der-
rotado por um a zero pelo MAC.

O Bragantino tem uma série 
de desfalques para a partida. 
Arthur e Bruninho tiveram Co-
vid-19, já estão recuperados, 
mas não foram relacionados 
para o confronto. Já o atacante 
Pedrinho cumpre isolamento por 
conta da doença. Emi Martinize e 
Ytalo estão lesionados e também 
não jogam. Já os reforços Hyo-
ran, Hurtado e Sorriso seguirão 
aprimorando a condição física.

Os torcedores que vão com-
parecer no Maião devem apre-
sentar o comprovante de va-
cinação com no mínimo duas 
doses ou um teste PCR negativo 
realizado com até 48h de ante-
cedência.

Divulgação
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EXTRATO DE TERMO DE FOMENTO 
Termo de Colaboração no: 01/2021
Concedente: PREFEITURA DE BADY BASSITT 
Proponente: ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIAS ÀS FAMÍ-
LIAS - AFAS
Valor: R$1.396.047,60 (um milhão e trezentos e noventa e 
seis mil e quarenta e sete reais e sessenta centavos)
Objeto: Atendimento de crianças e adolescentes de 06 a 17 
anos matriculados na rede escolar, onde serão atendidas no 
contraturno, promovendo a inclusão social, estimulando a 
coordenação motora, por meio de práticas esportivas, ensi-
nando valores como ética, trabalho em equipe, superação, 
respeito, autoestima e saúde.
Data da assinatura: 10/01/2022
Data do início: 10/01/2022
Data do término: 31/12/2022
LUIZ ANTÔNIO TOBARDINI
Prefeito Municipal 

Câmara Municipal de
BADY BASSITT

                                                                                                    

 

PORTARIAS DE 24 DE JANEIRO DE 2022 
Concedem benefícios à servidores ocupantes de cargos efetivos, com 
efeitos a partir de 11/01/2022, 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 

6874 
Eduardo José 

Máximo 
Baptista 

Editor de 
Videoteipe 

Terceiro 
Quinquênio 

e Licença 
Prêmio 

10/01/2022 

6875 
Israel Heleno de 

Castro 
Operador de 

Áudio 

Terceiro 
Quinquênio 

e Licença 
Prêmio 

11/01/2022 

6876 
Marcos Aurélio 

Simal Alves 
Operador de 

Câmera 

Terceiro 
Quinquênio 

e Licença 
Prêmio 

11/01/2022 

6877 
Oséias Paulo 
dos Santos 

Operador de 
Câmera 

Terceiro 
Quinquênio 

e Licença 
Prêmio 

11/01/2022 

6878 
Rafael Braga 

Moraes 

Coordenador 
de Tecnologia 
da Informação 

Segundo 
Quinquênio 

e Licença 
Prêmio 

18/01/2022 

6879 
Maria Cristina 
Carvalheiro de 
Calasans Melo 

Agente 
Parlamentar de 
Tecnologia da 

Informação 

Primeiro 
Quinquênio 

e Licença 
Prêmio 

23/01/2022 

 

PORTARIA Nº 6880 DE 24 DE JANEIRO DE 2022 
ENQUADRA a servidora POLYANE LEAL DA SILVA, ocupante de cargo 
efetivo de Agente Parlamentar de Pessoal, lotado na Diretoria Geral, na 
Referência CM-1C, Padrão Técnico-Administrativo 40h, a que faz jus 
devido a Progressão por Tempo de Serviço, surtindo seus efeitos a partir 
de 10 de janeiro de 2022.  

DEPARTAMENTO DE PESSOAL 

EXTRATOS DE PORTARIAS 

 
PORTARIA Nº 6881 DE 24 DE JANEIRO DE 2022 
ENQUADRA os servidores EDUARDO JOSÉ MÁXIMO BAPTISTA, 
ocupante de cargo efetivo de Editor de Videotape, lotado na 
Coordenaria de Comunicação Social, na Referência CM-1E, Padrão 
Técnico-Administrativo 30h; 
ISRAEL HELENO DE CASTRO, ocupante de cargo efetivo de Editor de 
Videotape, lotado na Coordenaria de Comunicação Social, na Referência 
CM-1E, Padrão Técnico-Administrativo 30h; 
MARCOS AURÉLIO SIMAL ALVES, ocupante de cargo efetivo de 
Operador de Câmera, lotado na Coordenaria de Comunicação Social, na 
Referência CM-1E, Padrão Técnico-Administrativo 30h; 
OSÉIAS PAULO DOS SANTOS, ocupante de cargo efetivo de Operador de 
Câmera, lotado na Coordenaria de Comunicação Social, na Referência 
CM-1E, Padrão Técnico-Administrativo 30h; 
VAGNER MESSIAS BUENO, ocupante de cargo efetivo de Operador de 
Câmera, lotado na Coordenaria de Comunicação Social, na Referência 
CM-1E, Padrão Técnico-Administrativo 30h. A que fazem jus devido a 
Progressão por Tempo de Serviço, surtindo seus efeitos a partir de 04 de 
janeiro de 2022. 
 
PORTARIA Nº 6882 DE 25 DE JANEIRO DE 2022 
ENQUADRA o servidor RAFAEL BRAGA MORAES, ocupante de cargo 
efetivo de Coordenador de Tecnologia da Informação, lotado na 
Diretoria Administrativa, na Referência CM-2E, Padrão Superior, a que 
faz jus devido a Progressão por Tempo de Serviço, surtindo seus efeitos 
a partir de 19 de janeiro de 2022.  
 
PORTARIA Nº 6886 DE 26 DE JANEIRO DE 2022 
NOMEIA o senhor LUCIANO RENATO DORNELLES, para ocupar a partir 
de 26 de janeiro de 2022, o cargo em comissão de livre nomeação e 
exoneração de Assistente Legislativo de Gabinete, Referência C-4, 
lotado no gabinete do Vereador Robson Leandro Ricci  
 
PORTARIA Nº 6887 DE 26 DE JANEIRO DE 2022 
CONCEDE a servidora NATALY TAKAHASHI ANTOLINE, ocupante do 
cargo efetivo de Telefonista, Referência CM-1B, o AUXÍLIO NATALIDADE 
– Filhos Gêmeos, disposto nos Artigos 139 a 142 da Lei Complementar 
Municipal nº 05/90. Surtindo os efeitos a partir de 03 de janeiro de 
2022. 
 
VER. PEDRO ROBERTO GOMES 
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

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 
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
 
AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022 
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM 
PROCESSO SICOM Nº 22/2022 
OBJETO: Aquisição de 21 (vinte e um) Terminais tipo PDV touchscreen, conforme descrição 
constante do Termo de Referência – Anexo I do Edital. 
O recebimento das propostas dar-se-á até o dia 09/02/2022, às 10h, e abertura a partir das 
10h02min.  
O edital na íntegra e demais informações encontram-se à disposição no PORTAL DE 
COMPRAS, endereço: https://compras.empro.com.br/. Esclarecimentos: (17) 3214-7777 
ramal 7811 e 7812. E-mail: licitacao@riopreto.sp.leg.br. São José do Rio Preto, 26 de janeiro 
de 2022. Ver. Pedro Roberto Gomes Presidente da Câmara Municipal. 
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CRISTINA MUSSI, Daniela 
Vanzato e Marisa Kenan estão 
em temporada de férias em 
Praêro Bech Club em Barras 
de São Miguel.

VERINHA SPOTTI, Sônia 
Maria Menezes Martinez, o 
cirurgião dentista, Ricardo Go-
mes, foram os aniversariantes 
de ontem, recebendo para-
béns dos amigos e familiares.

JOSÉ EDUARDO Rissi co-
memora os 10 anos da Rissi 
Contabilidade Médica ao lado 
dos mais de 150 jovens cola-
boradores que se dedicam e 
muito para entregar o melhor 
resultado aos mais de 7 mil 
médicos atendidos no Brasil. 
A Rissi está no ranking Great 
Place to Work (GPTW), das 
melhores empresas para se 
trabalhar.

RECÉM-FORMADO  em 
direito Luís Otávio (Tavinho) 
Sartarelli está de casamento 
marcado com Marina Thomaz 
Arid, para o dia 23 de abril de 
2022. Tudo como manda o 
fi gurino.  

MARIA LIDIA Domarco fes-
teja com amigos e familiares 
sua aprovação em direito na 
PUC em São Paulo. Sucesso 
nessa nova etapa.

ALINE COLOMBO Badan 
está com seus dois fi lhos, em 
temporada de férias curtindo 
as maravilhas da Disney`s 
Hollywood, Florida, Estados 
Unidos.

COMEÇA O ANO conhe-
cendo o lindo espaço da Bo-
dega Km 06 - Empório & 
Hortifruti, na vicinal de Eng. 
Schmitt, onde você encontra 
uma variedade de produtos 
e frutas, legumes. No mesmo 
local, um bonito Espaço Café 
com muitas delícias! Além de 
peças de mesa posta, para 
decoração, porcelanas. No co-
mando a elegante empresária 
Elisangela Rocha.

 IGOR GOMES, rio-preten-
se, meio-campista, do São 
Paulo F.C. testou positivo para 
a Covid-19. O atleta apresntou 
sintomas, e já em isolamento 
social, assistido pelo departa-
mento médico.

 OS INTERESSADOS em 
participar da 19ª edição do 
Prêmio Sesc de Literatura têm 
até dia 11 de fevereiro para 
concluir o processo de inscri-
ções, que é gratuito e online. 
Podem concorrer autores não 
publicados nas categorias 
romance e conto.

Detalhes
não tão pequenos...

Tel. (17) 3233-4888

DiáriodoBob
Um viva a vida. Abro a coluna de hoje com um VIVA ao mes-

tre Dr. Eudes Quintino de Oliveira Júnior e um abraço apertado 
ao Dr. Halim Atique Neto, diretor da Faculdade de Veterinária 
da UNIRP. Os dois estão comemorando mais um ano. Cães e 
gatos. O prefeito de Araraquara (SP), Edinho Silva (PT) foi no-
vamente acusado por Bolsonaro (PL) de ter provocado fome na 
cidade em razão das restrições contra a Covid. E garantiu que 
“lá, inclusive, o pessoal comeu cães e gatos”, conforme disse 
em entrevista a um rádio do Ceará. Menos, presidente! Soltan-
do a voz. Prevista para começar em 30 de janeiro, a segunda 
temporada do The Voice+ teve duas baixas antes mesmo da 
estreia. Após fazer alterações no cronograma do programa 
por causa do aumento de casos de Covid-19, a Globo precisou 
dispensar Mumuzinho e Daniel da segunda temporada do The 
Voice. Ou seja, o sertanejo e o sambista não conseguiriam 
conciliar a agenda de shows com o novo calendário do The 
Voice+. Além do veterano Brown e de Garrido (que ocupará 
uma cadeira giratória pela primeira vez), o The Voice+ terá Fafá 
de Belém e Ludmilla como técnicas. Grito da galera. A onda 
correu pelas redes logo após o Palmeiras ganhar o penúltimo 
título que faltava para a sua galeria de troféus: o de campeão 
da Copinha, na terça feira, igualando-se ao América de Rio Preto 
que, também como o verdão, ainda não ganhou nenhum cam-
peonato Mundial. Por falar em América, parece que o jantar 
de aniversário do clube, marcado para o dia 27 foi adiado “Sine 
Die”. Ou teria sido cancelado? Vírus em debate. Com o advento 
do vírus pandêmico, acordei ontem pensando num outro vírus – 
o da inércia. A inatividade física é considerada também uma 
pandemia global, pois 70% da população adulta não atinge os 
níveis mínimos de atividades recomendados, além de ser um dos 
quatro fatores de risco relacionados com a mortandade, junto do 
tabagismo, da hipertensão e da obesidade. E isso tem remé-
dio. A prática regular de exercícios está associada a inúmeros 
benefícios físicos e mentais, resultando em mais qualidade de 
vida e longevidade. Mexer o corpo ajuda a diminuir o risco de 
doenças cardiovasculares, acidente vascular cerebral, diabetes 
e alguns tipos de câncer. Ponto e basta! (Esta coluna é pu-
blicada com exclusividade para o jornal DHOJE às terças, 
quintas e sábados)

henriforne@gmail.com

C/ Luizinho BUENO 

GolpedeMestre  
TEM ADESIVO NOVO CIRCULANDO EM PARA-BRISAS NO TRÂNSITO DAS 
PRINCIPAIS CAPITAIS BRASILEIRAS: BBBasta! Sorria, beba muita água e seja feliz!

Por causa da pandemia, a UNORP e UNIPÓS, estão 
fazendo suas formaturas a distância (online) e a 
primeira foi de Odontologia, com professores e 
alunos na tela dos seus computadores. Na foto, 

as irmãs formandas Larissa Gabriela Pereira 
Santana e Noeli Pereira de Oliveira, aparecem 

com a madrinha Celia Regina Moreno Cury que, 
além de incentivadora das diplomadas, abriu as 
portas do seu consultório para servir de estagio 

com atividades extracurriculares as novas 
odontólogas.  

 

Início de março
O cabeleireiro rio-pretense André 
Siqueira deve inaugurar no início 
de março o seu novo estúdio 
de beleza no Plaza Avenida 
Shopping. O novo centro de 
beleza do cabeleireiro marcará 
uma nova fase para o empresário 
e também para a marca de 
cosméticos LA´BRIZZA. Será 
o pr imeiro salão conceito 
LA´BRIZZA no Brasil. O salão terá 
todas as linhas completas e os 
principais lançamentos da marca, 
um auditório para 24 pessoas, 
onde acontecerá treinamentos 
técnicos LA´BRIZZA para todo 
Brasil.

Em Rio Preto
A  a t r i z  M a i t ê  P r o e n ç a 
desembarca em Rio Preto, no 
dia 16 de março, para bate-
papo com convidados vips, na 
2ª edição do tão aguardado 
evento “Mulheres de Sucesso”, 
no comando de Frederico (Fred) 
Tebar e de sua tia Haydée Tebar, 
em parceria com o Riopreto 
Shopping Center.

Cidade maravilhosa
O requisitado engenheiro André 
Attab está hospedado no luxuoso 
Copacabana Palace Hotel, na 
cidade maravilhosa, Rio de 
Janeiro, onde comemora seu 
aniversário, que foi ontem, com os 
amigos rio-pretenses, Antonella 
Teixeira, a empresária Regina 
Lucato, Elaine Lucato, a futura 
médica Júlia Lucato Fontes, e seu 
namorado Matheus Mardegan, 
vão passar o final de semana com 
André Attab, festejando a data.

Mais detalhes...
André Siqueira conta que 
trabalharão no novo salão de 
beleza 14 manicures, e o local 
terá oito lavatórios, além de 
oferecer aos clientes serviços de 
estética corporal.  Mas o grande 
diferencial fica por conta do 
auditório para cursos destinado 
aos profissionais da beleza 
e para futuros educadores 
da marca. “Vai ser um salão 
inovador, destinado para todos 
os públicos. Acredito também 
que um mercado em expansão 
é o de educação técnica, que 
também teremos no salão”, 
afirmou Siqueira, que é um dos 
encantadores da LA´BRIZZA.

No Monte Líbano
Vem aí... A Costelada do empresário Ed Carlos (Ed Buffet), no dia 
12 de março, no country do Clube Monte Líbano. Atração principal 
da festa, o famoso cantor Leonardo. Convites já estão à venda.

VENDA E MANUTENÇO DE ROÇADEIRAS, 
SOPRADORES, MOTOSSERRAS, MOTOPODAS E 
PULVERIZADORES, ALÉM DA VENDA DE EPIS

(EQUIPAMENTO DE PROTEÇO INDIVIDUAL,/
SINALIZAÇO E FERRAMENTAS

            Seguimentos industriais  -  construção civil  -   florestas e jardins 
Avenida Governador Adhemar Pereira de Barros, 1370/ Mançor Daud (fone 3238-3359)

Aniversariante 
da última terça-
feira, dia 25, 
o requisitado 
cirurgião 
plástico Renato 
J. Freitas e a 
elegante esposa, 
Dra. Luciana 
Secches Freitas, 
dentista na 
área de estética 
oral, ambos da 
Clínica Ateliê 
da Imagem, na 
Nova Redentora. 
Parabéns da 
coluna. Foto 
Luizinho Bueno   


