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Vacinação tem 138 mil faltas e pode perder 
15 mil doses da Pfizer que estão vencendo

IMUNIZAÇÃO EM RIO PRETO

Até esta terça-feira (1), Rio 
Preto havia vacinado 11.822 
crianças de 5 a 11 anos, 
com uma taxa de cobertura 
de 35%. A Saúde também 
contabiliza 19.121 faltosos 
de segunda dose, sendo a 
maioria na faixa dos 20 a 29 
anos. Já os faltosos de tercei-
ra dose chegam a 119.620, 
com a faixa de 40 a 49 anos 
concentrando o maior índice 
de ausentes. No total são 

Rio Preto atinge marca de 
1 milhão de doses aplicadas
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Escolas de Rio Preto têm 24 
alunos usando "nome social"

Mirassol 
tenta manter 

invencibilidade 
diante do Guarani

O Mirassol recebe o Guara-
ni nesta quinta-feira (3) pela 
terceira rodada do Campeona-
to Paulista. Com uma vitória e 
um empate até o momento, 
o Leão tenta manter a inven-
cibilidade na competição. No 
ano passado, o Bugre foi o 
adversário do Mirassol nas 
quartas de final do Paulistão, 
onde a equipe da região levou 
a melhor nos pênaltis. O jogo 
será às 19h no estádio do 
Mirassol.                Pág.A6

Saúde declara ao 
TCE R$ 8,9 mi 
sem licitação 
na pandemia

Consta no Painel do TCE 
que em 2021 o montante total 
dos valores contratados com 
dispensas de licitação fun-
damentadas na emergência, 
prevista no art. 24, IV, da Lei 
Federal nº 8.666/93, foi de R$ 
8,9 milhões. Levantamento foi 
feito pelo DHoje. A prefeitura 
de Rio Preto divulgou nota  in-
formando que todos os gastos 
realizados pela pasta da Saú-
de durante a pandemia estão 
dentro da legalidade. Pág.A3
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Rillo tem 
pedido de prazo 
negado e CPI 
deve acabar

Os vereadores de Rio Preto 
rejeitaram nesta terça-feira, 1, 
o pedido de prorrogação por 
45 dias da CPI das Terceiriza-
das que investiga as empresas 
contratadas pela Prefeitura 
para fornecimento de mão 
de obra e serviços para várias 
secretarias do governo Edinho 
Araújo (MDB). O autor do pedi-
do de prorrogação foi vereador 
João Paulo Rillo (Psol). Pág.A3

Olímpia sofre gol 
no último lance 
e perde para o 
São Bernardo
O Olímpia sofreu sua pri-

meira derrota na Série A3 do 
Paulista nesta quarta-feira 
(2). Jogando fora, o Galo Azul 
foi superado por 1 a 0 pelo 
São Bernardo com um gol nos 
acréscimos do segundo tempo. 
O resultado mantém o alvice-
leste com um ponto. O próximo 
compromisso do Olímpia é no 
sábado (5) em casa diante do 
Noroeste.   Pág.A6

Unesp divulga hoje 2ª chamada 
de aprovados no vestibular

Pág. A2

Furto e roubo 
de veículos 

crescem 700% 
em janeiro deste 

ano, diz GCM
Pág. A4

Hackers 
invadem 
sistema e 

empresário 
perde R$ 15 mil

Pág. A4

Mulher vai 
alugar casa 

em anúncio do 
Facebook e cai 

em golpe
Pág. A4

RETORNO
 O primeiro dia 

de aulas na rede 
municipal de en-
sino, nesta quar-
ta-feira 2, mos-

trou uma grande 
adesão ao en-

sino presencial. 
A alta adesão já 

era esperada, 
segundo a Edu-
cação. Pág.A2

138.741 pessoas que não 
concluíram o esquema vacinal. 
E para piorar, ainda segundo a 
Saúde, cerca de 15 mil doses 
da Pfizer devem vencer até o 
dia 10 deste mês. “Estamos 
com um problema seríssimo. A 
terceira dose que veio para Rio 
Preto é da Pfizer e uma grande 
parte dessas doses vencem no 
dia 10/02”, alerta o secretário 
Aldenis Borim.

      Pág.A5

Vacinação 
em Rio Preto 
tem 35% de 

cobertura em 
crianças até 

11 anos, pode 
perder 15 mil 

doses da Pfizer 
porque tem 

138 mil falto-
sos e ontem 

atingiu a mar-
ca de 1 milhão 
de doses apli-

cadas



Fundado em 16 de fevereiro de 2004
A serviço da democracia 

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

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

Fone:(17)33532447

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

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

Diretor-Presidente: Edson Paz
 

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

E-mails

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

Dhoje web
www.dhojeinterior.com.br

A-2 Jornal
São José do Rio Preto, quinta-feira
03 de fevereiro de 2022 COTIDIANO

Sobre a importância da 
realização dos leilões urbanos 

de potencial construtivo
O setor da construção civil 

é competente e trabalha em 
condições adversas, sempre 
com muito risco e que, acompa-
nhado da morosidade do Estado 
na aprovação de projetos, quer 
por falta de estrutura publica 
adequada, quer por falta de fun-
cionários motivados, balizados 
por uma legislação ambígua e 
muito severa, torna empreender 
no Brasil um ato de real bravura.

No entanto, o setor da cons-
trução civil deverá registrar, no 
ano de 2021, o maior cresci-
mento nos últimos 10 anos, 
registrando índices recordes não 
atingidos desde 2012. Dados 
do Novo Caged, divulgados pelo 
Ministério do Trabalho, mostram 
que o setor gerou, de janeiro a 
agosto de 2021, quase 238 mil 
novos postos de trabalho com 
carteira assinada. Também o 
melhor resultado para o período 
desde 2012.

A evolução dos indicadores 
de atividade do setor em todo 
o país, conforme os dados da 
Sondagem Indústria da Cons-
trução, realizada pela CNI, com 
o apoio da Câmara Brasileira da 
Indústria da Construção (Cbic), 
mostra que em julho, agosto e 
setembro o nível de atividade foi 
de 50,4 pontos. Indicador maior 
só ocorreu em 2010, quando era 
de 54,5 ponto.

Nesse sentido, é um se-
tor que deve merecer toda a 
atenção de governos e órgãos 
públicos e se utilizar de todos 
os mecanismos existentes e 
disponíveis para incremento de 
atividades e geração não só de 
empregos, como também de re-
cursos advindos da arrecadação 
de impostos.

Por exemplo, ao longo dos 
últimos 25 anos, a Prefeitura 
aderiu a venda de potenciais 
construtivos. Ou seja, para o 
Construtor poder erigir um prédio 
maior e economicamente viável, 
ele tem de pagar no momento 
das aprovações aos cofres muni-
cipais. Este pagamento depende 
da localização do terreno e pode 
ser feito através de simples 
outorga onerosa – a prefeitura 
calcula e cobra diretamente, 
sempre com pagamento ante-
cipado, ou através de CEPAC´s 
(Certificados de Potencial Cons-
trutivo) quando o terreno está lo-
calizado em áreas de operações 
urbanas consorciadas.

Assim, há mais de 20 anos 
vem ocorrendo leilões públicos 
dos títulos, elaborados pela SP 
Urbanismo, capitaneados pelo 
Banco do Brasil, auditados pela 
Caixa Econômica Federal e auto-

Escolas de Rio Preto têm 
24 alunos matriculados 

com ‘nome social’
Em 2014, com a publicação 

de uma resolução que garantia 
a estudantes transexuais e tra-
vestis inserir o ‘Nome Social’ em 
atos e demais procedimentos 
das instituições públicas e, 
desde então, mais precisamen-
te entre 2015 e 2021, houve 
crescimento de 900% nesta 
demanda.

No estado de SP, em 2015, 
meses após a publicação resolu-
tiva, 161 estudantes solicitaram 
a inserção do nome social no 
cadastro da SED (Secretaria 
Escolar Digital). Um ano depois, 
foram 256. O aumento mais 
exponencial ocorreu entre 2020 
e 2021: de 819 para 1.614 
estudantes – aumento de 97%.

Em Rio Preto, através da Se-
cretaria da Educação do Estado 
de São Paulo (Seduc-SP), foi 
informado que, em dezembro de 
2021, a Diretoria de Ensino do 
município contava com 13 esco-
las com estudantes matriculados 
que utilizavam ‘Nome Social’.

“No ensino regular, as ma-
trículas totalizam 24, sendo 5 
no Ensino Fundamental (Anos 
Finais) e 19 no Ensino Médio, 
distribuídos nas 13 escolas. Do 

Andressa ZAFALON
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A Unesp publicará a partir 
das 10h desta quinta-feira (3) a 
segunda chamada do Vestibular 
2022. Os candidatos poderão 
fazer a consulta nos sites ves-
tibular.unesp.br e www.vunesp.
com.br. A matrícula em segunda 
chamada será realizada nos dias 
3 e 4 de fevereiro (quinta e sex-
ta-feira), de forma virtual, com 
link pelo site da Vunesp ou di-
retamente pelo Sistema de Gra-
duação da Unesp (Sisgrad), no 
endereço http://sistemas.unesp.
br/calouros. A Unesp oferece 
7.690 vagas em 24 cidades.

Após a publicação da terceira 
chamada, prevista para 9 de 
fevereiro, os candidatos poderão 
declarar interesse em reopção 
para cursos com eventuais vagas 
remanescentes, de 11 a 14 de 
fevereiro, pelo site da Vunesp.

O primeiro dia de aulas na 
rede municipal de ensino, nesta 
quarta-feira 2, mostrou uma 
grande adesão ao ensino pre-
sencial. A alta adesão já era 
esperada depois de consultas 
realizadas com pais e respon-
sáveis.

As famílias que optarem pelo 
ensino remoto precisam preen-
cher um formulário nas unidades 
de ensino e realizar as atividades 
propostas pela escola. “Nós 
vamos ter um balanço mais 
preciso dentro de alguns dias, 
com o cadastro dessas famílias, 
mas pelas informações que 
recebemos até agora, a adesão 
ao ensino presencial é alta”, 
afirma a secretária da Educação 
Fabiana Zanquetta.

A rede municipal de ensino 
tem cerca de 40 mil matri-
culados, distribuídos em 149 
unidades. A maior parte dessas 

Ensino presencial tem grande adesão 
no primeiro dia, diz Secretaria 

Unesp divulga segunda chamada do Vestibular 

*Silvio Luís Sanchez é 
engenheiro civil, especiali-
zado em gerenciamento de 
empreendimentos na área 
de construção civil imobi-
liária e sócio fundador da 
MSB Sanchez Construtora e 
Incorporadora Ltda.

Estão previstas ainda duas 
formas de ingresso para a Unesp 
em 2022: Processo Seletivo 
Olimpíadas Científicas Unesp 
2022 e Preenchimento de Vagas 
Remanescentes pelas Notas do 
Enem. As informações sobre a 
seleção das Olimpíadas, com 
oferta de vagas adicionais cria-
das 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 Exa-
me Nacional do Ensino Médio 
(Enem) 2020 ou 2021 esten-
de-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 in-
teressados declararem 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 ma-
trículas na Unesp, considerando 
Vestibular, ingresso pelas notas 
do Enem e Processo Seletivo 
Olimpíadas Científicas Unesp, 
prevê chamadas para matrículas 
até 4 de março (sexta-feira), 
além das matrículas da relação 
adicional feitas posteriormente.

Os cursos da Unesp são ofe-
recidos nas seguintes cidades: 
Araçatuba (140 vagas), Arara-
quara (855), Assis (405), Bauru 
(1.085), Botucatu (600), Dra-
cena (80), Franca (410), Gua-
ratinguetá (310), Ilha Solteira 
(470), Itapeva (80), Jaboticabal 
(280), Marília (475), Ourinhos 
(90), Presidente Prudente (640), 
Registro (80), Rio Claro (485), 

crianças e adolescentes já teve 
a oportunidade de receber ao 
menos a primeira dose da vacina 
contra a covid. É o caso de Ales-
sa Beatriz, 7 anos, que iniciou 
nesta quarta-feira os estudos no 
3º ano do Ensino Fundamental 

na escola Oscar Arantes Pires.
“A gente fica com um pouco 

de receio, mas com uma expec-
tativa de que vai valer a pena, 
pois os resultados do presen-
cial são diferentes do remoto. 
Percebemos um avanço no ano 

rizados pela Comissão de Valores 
Mobiliários (CVM), vendidos a 
mercado balcão através da B3 
(Bolsa de Valores de São Paulo).

Importante ressaltar que 
todos os recursos obtidos nos 
leilões devem ser exclusivamente 
utilizados em benfeitorias den-
tro do perímetro da Operação 
Urbana, tornando a operação 
uma excelente ferramenta de 
desenvolvimento urbano e social.

Por que então não incentivar 
a sua realização? Denominados 
CEPAC (Certificados de Potencial 
Adicional de Construção), estes 
são valores mobiliários emitidos 
pela Prefeitura do Município de 
São Paulo, através da SP URBA-
NISMO, utilizados como meio de 
pagamento de Contrapartida para 
a outorga de Direito Urbanístico 
Adicional dentro do perímetro de 
uma Operação Urbana Consor-
ciada. Cada CEPAC equivale a 
determinado valor de m2 para 
utilização em área adicional de 
construção ou em modificação de 
usos e parâmetros de um terreno 
ou projeto.

Essa é uma solução inteligen-
te para conciliar dois interesses 
igualmente importantes, de um 
lado a necessidade de recursos 
para construção popular e do 
outro lado a iniciativa privada, 
que através desse leilão pode 
gerar empregos e novos im-
postos. Trata-se então de uma 
ferramenta de captação utilizada 
com sucesso há mais de 20 anos 
pelo Município de São Paulo que 
merece ser incentivada.

ARTIGO 
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total de 24, 19 residem na cida-
de de Rio Preto e os outros cinco 
em cidades da região”, detalhou 
a assessoria da Secretaria de 
Educação do Estado.

A resolução publicada em 
2014 também estimulou ações 
pedagógicas destinadas à convi-
vência, que fomentem o respeito, 
sem quaisquer constrangimentos 
e discriminação, e orientação se-
xual para desconstruir quaisquer 
preconceitos.

Diretorias de Ensino
Dados da Secretaria da Edu-

cação do Estado (Seduc-SP) indi-
cam que, em dezembro de 2021, 
todas as 91 Diretorias de Ensino 
(DEs) possuíam tais matrículas. 
No total, 1.081 escolas da rede 
apresentaram matrículas deste 
perfil, com destaque para duas 
unidades da região Central da 
Capital: a EE Professor Fidelino 
de Figueiredo (DE Centro), com 
34 estudantes, e a EE Rodrigues 
Alves (DE Centro Sul), com 24.

No ensino regular, foram 
1.335 matrículas, sendo 343 no 
ensino fundamental anos finais 
(6º a 9º ano) e 992 no ensino 
médio. Outras 279 matrículas 
foram realizadas na Educação de 
Jovens e Adultos (EJA) - 12 no 
ensino fundamental anos finais 

Rosana (80), São João da Boa 
Vista (80), São José do Rio Preto 

(460), São José dos Campos 
(120), São Paulo (185), São 

Vicente (80), Sorocaba (80) e 
Tupã (120).

e 267 no ensino médio. Sobre 
a autodeclaração de cor e raça, 
889 se declararam brancas(os), 
392 pretas(os) e pardas(os), 5 
amarelas(os) e 2 indígenas. Do 
total, 322 não preencheram este 
campo.

“A escola é local de inclusão, 
de união e de respeito. Nossa 
missão é também trabalhar a 
educação para as diversidades 
sexuais e de gêneros de maneira 
plural, a fim de promover o res-
peito às diferenças e evitar que 
se constituam em fator de exclu-
são e desigualdade a quaisquer 
direitos. A resolução nos pro-

porcionou mais um instrumento 
legal neste sentido. É missão de 
cada docente e de toda a nossa 
direção escolar atuar diariamen-
te para coibir toda e qualquer 
forma de discriminação”, avalia 
Rossieli Soares, Secretário da 
Educação do Estado.

Evolução dos números no 
Estado de SP:

2015 - 161 matrículas
2016 - 256 matrículas
2017 - 355 matrículas
2018 - 510 matrículas
2019 - 755 matrículas
2020 - 819 matrículas
2021 -  1.614 matrículas

passado, quando ela voltou ao 
presencial depois de quase dois 
anos afastada. Agora, graças a 
Deus veio a vacina”, explica a 
mãe de Alessa, Danielle Raquel 
Paulino.

Para a família da pequena 
Pietra, de 3 anos, aluna da 
escola municipal Neuza Castro 
Buzzini, a convivência com ou-
tras crianças foi o principal ponto 
de reflexão para decidir entre 
o presencial e o remoto. “Ao 
mesmo tempo que existe uma 
insegurança, pois a proximidade 
aumenta o risco de contágio, 
por outro lado esse contato com 
outras crianças e com a rotina 
escolar fez muita falta durante 
o ensino remoto. Por isso optei 
pelo retorno ao presencial”, afir-
ma Ana Carolina Barreto, mãe 
de Pietra. Por enquanto, ainda 
não há vacinas contra a covid-19 
aprovadas para crianças de 0 a 
4 anos.
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 Prefeitura declara R$ 8,9 mi sem licitação na 
pandemia; Saúde diz que gastos são legais 

O Dhoje Interior fez um le-
vantamento sobre gastos e 
ações públicas realizadas ao 
longo de 2021 pela Prefeitura 
de Rio Preto no combate a 
pandemia da Covid-19. Os nú-
meros e informações constam 
na declaração oficial do governo 
municipal junto ao Tribunal de 
Contas do Estado (TCE) e podem 
ser obtidos no “Painel de Gestão 
de Enfrentamento a Covid-19” 
no site do órgão.

O governo municipal infor-
mou que o total de despesas em 
2021 com a pandemia – inde-
pendente da fonte de recursos 
e da função de governo – teve 
valor empenhado de R$ 119,6 
milhões, sendo que o valor 
liquidado chegou a R$ 119,3 
milhões.

Consta no Painel do TCE 
que em 2021 o montante total 
dos valores contratados com 
dispensas de licitação fun-
damentadas na emergência, 
prevista no art. 24, IV, da Lei 
Federal nº 8.666/93, foi de R$ 
8,9 milhões.

A prefeitura de Rio Preto 
ainda repassou R$ 2,9 milhões 
ao terceiro setor para contribuir 
no enfrentamento da Covid-19 
ao longo de 2021. Outra in-
formação é que houve ações 
desempenhadas pela Secretaria 
Municipal de Assistência Social 
para contribuir com os casos de 
contaminação.

Consta no Painel informativo 
que “houve a retomada grada-
tiva dos atendimentos presen-
ciais, obedecendo as normas 

Raphael Ferrari

PANDEMIA

Vereadores cobram Estado e município 
sobre contaminação e vagas em UTIs

O vereador Celso Peixão 
(MDB) protocolou requeri-
mento na Câmara Municipal 
para que o governo do Estado 
preste esclarecimentos sobre a 
disponibilidade de novos leitos 
de UTI no Ambulatório Médico 
de Especialidades (AME) vol-
tados para o atendimento de 
pacientes com Covid-19.

O pedido é endereçado 
para a Diretoria Regional de 
Saúde – XV (DRS-15) respon-
sável pelo gerenciamento de 
recursos e planejamento da 
saúde em municípios da região 
de Rio Preto.

Peixão afirma ter recebido 
questionamento sobre a pos-
sibilidade do uso da estrutura 
do hospital AME para que o 
Estado possa efetivar a im-
plantação de novos leitos de 
UTI para atendimento médico.

Segundo o vereador a co-
brança acontece após alta 
procura por unidades de saúde 
da cidade após ficar compro-
vada “curva crescente devido 

Os vereadores de Rio Preto 
rejeitaram nesta terça-feira, 1, 
o pedido de prorrogação por 
45 dias da CPI das Terceiriza-
das que investiga as empresas 
contratadas pela Prefeitura para 
fornecimento de mão de obra 
e serviços para várias secreta-
rias do governo Edinho Araújo 
(MDB).

Inicialmente o prazo de uma 
CPI na Câmara Municipal tem 
120 dias para ter concluída 
toda a investigação, podendo 
ser prorrogada pelo mesmo 
período. O autor do pedido de 
prorrogação, vereador João 
Paulo Rillo (Psol), desejava 
mais 45 dias para concluir os 
trabalhos. Fato que foi negado 
com o voto da maioria dos par-
lamentares durante sessão no 
período da tarde nesta terça. 
Até mesmo os membros da 
CPI, relator Rossini Diniz (PL) e 
Anderson Branco (PL) votaram 
contra, alegando que 30 dias 
seriam suficientes.

Com a rejeição do pedido, o 
presidente da CPI, João Paulo 
Rillo terá agora 14 dias para 
apresentar o relatório final de 
tudo o que foi apurado.

Durante a sessão Rillo foi 

a variante Ômicron e sua alta 
transmissibilidade”.

Peixão afirma ainda que 
caso não for suplementada a 
questão dos leitos de UTI em 
Rio Preto “poderá haver um 
colapso que prejudicará os 
atendimentos, inclusive, cirur-
gias eletivas já foram cancela-
das, o que mostra a situação 
preocupante”, finaliza.

Esclarecimentos Covid

Outro requerimento proto-
colado no Legislativo solicita 
que o governo Edinho Araújo 
preste informações sobre os 
casos identificados de Co-
vid-19, no período de 1 de 
janeiro até o momento. O 
requerimento é do vereador 
João Paulo Rillo (Psol) que 
especifica que os dados de-
vam abranger todas as faixas 
etárias

“Com a nova e mais trans-
missível onda de Covid-19, é 
alarmante o aumento das in-
ternações e a superlotação das 
unidades básicas de saúde. E, 
diante do caos que se instala, 
falta transparência do governo 
municipal na divulgação dos 
dados, que é feita somente 
uma vez por semana”, afirmou 
Rillo sobre o pedido de infor-
mações.

Raphael Ferrari

Da Redação
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Moro visita sede dos Republicanos 
e encontra Coronel Helena

Rillo tem pedido 
de prazo negado e 
Câmara enterra CPI 

O pré-candidato a presiden-
te da República, o ex-juiz Sergio 
Moro, visitou a sede regional do 
Republicanos, em Rio Preto, no 
final da tarde desta terça-feira, 
1. O pré-candidato foi recebido 
pelo presidente do partido na 
cidade, Diego Polachini, pelo 
coordenador Regional, Cléber 
Tavares, e pela pré-candidata a 
deputada estadual, coronel He-
lena Reis. Durante o encontro 
falou sobre o projeto do partido, 
o Podemos, para a recuperação 
econômica do país e geração 
de emprego e renda.

Moro cumpriu extensa agen-

ELEIÇÕES 2022

TERCEIRIZADAS

EM 2021

vigentes de distanciamento 
social e da estrutura física do 
prédio, permanecendo também 
os atendimentos de maneira 
remota em todas as unidades 
CRAS, CREAS, CCI, CCJ, CCF e 
Centro POP”.

O governo Edinho Araújo 
ainda detalha que ocorreu a 
“retomada dos atendimentos 
em grupo nos Serviços de Con-
vivência e Fortalecimento de 
Vínculos - SCFV (Juventude, 
Família e Idoso); ampliada a 
cobertura de atendimento na 
segurança alimentar das famílias 
em situação de vulnerabilidade 
(distribuição de cestas básicas e 
de legumes), em parceria com a 
Secr. de Agricultura, bem como 
ampliação do público prioritário 
idosos e pessoas com deficiên-
cia com recurso federal”. Todas 
estas ações tiveram custo de R$ 
1,3 milhão dos cofres públicos.

Outro dado que consta é a 
quantidade de seringas e agu-
lhas que foram adquiridas ao 
longo de 2021: 457 mil no total. 
O valor empenhado e liquidado 
com os utensílios atingiu valor 
de R$ 54,5 mil.

A Secretaria de Saúde ain-
da relacionou outros insumos 
adquiridos para enfrentar a 
pandemia no último ano. Para 
estes insumos o gasto foi de 
quase R$ 500 mil.

Conforme divulgado com ex-
clusividade no início deste ano, 
pelo Dhoje Interior, em 2021 a 
Prefeitura de Rio Preto gastou 
R$ 1,8 mil para cada caso 
confirmado de Covid na cidade. 
As despesas com a pandemia 

duro com os vereadores con-
trários a prorrogação da CPI. 
“A sessão de hoje serviu para 
reafirmar aquilo que a gente já 
sabe: em sua grande maioria, 
os vereadores estão pouco se 
lixando pra dura vida dos tra-
balhadores terceirizados, cons-
tantemente negligenciados, 
constantemente violados em 
seus direitos”, disse da tribuna.

Rillo ainda enumerou uma 
série de conquistas fruto do 
trabalho da CPI que, segundo 
ele, beneficiou uma centena 
de famílias que teriam direitos 
trabalhistas ameaçados.

“A CPI das Terceirizadas 
apresentou resultados positivos, 
evitou, por exemplo, que 180 
trabalhadores tivessem a carga 
horária de trabalho alterada 
unilateralmente, evitou que 
280 merendeiras fossem demi-
tidas, evitou que trabalhadores 
tivessem seus tíquetes-refeição 
transformados em marmita de 
péssima qualidade.

Com exceção do vereador 
Renato Pupo (PSDB) e do vere-
ador e presidente do Legislativo 
Pedro Roberto Gomes (que não 
vota), todos os demais negaram 
o pedido, votaram contra a 
prorrogação.

representaram 6,78% da receita 
estimada do município que foi de 
R$ 1,7 bilhão no ano passado.

Outro lado
A prefeitura de Rio Preto 

divulgou nota  informando que 
todos os gastos realizados pela 
pasta da Saúde durante a pan-
demia estão dentro da legalida-
de, amparados em leis como a 
nº 8.666/93 e a 14.065/2020, 

sendo que esta ampliou a pos-
sibilidade das dispensas de 
licitação para o enfrentamento 
da pandemia.

“As aquisições foram rea-
lizadas com parcimônia e que 
as dispensas de licitação foram 
realizadas somente na impos-
sibilidade de contratação por 
meio de processos licitatórios”, 
diz a nota.

“Destacamos ainda que não 
houve qualquer apontamento 
de irregularidade pelo Tribunal 
de Contas do Estado ou qual-
quer outro órgão fiscalizador, 
demonstrando a transparência 
e a lisura nos atos e compras 
realizadas.”

A Secretaria de Saúde des-
taca também que todos os 
processos foram amplamente 

divulgados em portal da trans-
parência específico, conforme 
a legislação e também sempre 
se colocou à disposição da 
imprensa e dos demais interes-
sados para esclarecer qualquer 
dúvida sobre esse tema, para 
que não ocorra interpretação 
dúbia sobre a correta aplicação 
dos recursos públicos na área da 
saúde municipal.

Divulgação

Divulgação
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da no município, desde segun-
da-feira, onde reuniu-se com 
lideranças políticas, autorida-

des, empresários e apoiadores. 
Antes dele, a sede partidária 
também recebeu a visita do 

ex-governador do Estado, Ge-
raldo Alckmin. Para Polachini, 
os encontros demonstram a 
força política do Republicanos 
em todas as esferas e não 
significam, necessariamen-
te, manifestação de apoio às 
pré-candidaturas. “O partido 
deliberará, em momento opor-
tuno e adequado, seu posicio-
namento para as eleições deste 
ano”, garante.

O encontro com Sergio 
Moro, nesta terça, foi solicitado 
pela presidente nacional do 
Podemos, deputada federal Re-
nata Abreu, que o acompanhou 
em sua estadia a Rio Preto.
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Furto e roubo de veículos crescem   
até 700% em janeiro,  diz GCM

Hackers invadem conta e 
empresário perde R$ 15,2 mil

Ladrão invade residência e é preso 
após furtar objetos de garagem

Mulher aluga casa anunciada no 
Facebook e leva golpe de R$ 800

Idosa transfere R$ 18,8 mil para 
golpista pensando ser para o filhoMorador tem 60 metros de fios 

furtados de residência

Um empresário rio-pre-
tense, de 32 anos, teve um 
prejuízo de R$ 15,2 mil ao ter 
sua conta invadida por hackers. 
Ele procurou a delegacia de 
plantão, na manhã desta terça-
-feira, 1, para registrar queixa.

Uma mulher, de 29 anos, 
acionou a Polícia Militar, na ma-
drugada desta terça-feira, 2, após 
ver um homem, de 36 anos, inva-
dindo a garagem de sua casa, no 
bairro Eldorado, na Região Norte 
de Rio Preto. O suspeito furtou 
objetos, fugiu, mas acabou sendo 
preso em flagrante.

Uma rio-pretense, de 42 
anos, registrou um boletim 
de ocorrência, na noite desta 
terça-feira, 1, após realizar um 
Pix de R$ 800 para suposta 
proprietária de um imóvel.

A vítima contou à polícia 
que estava procurando casa 
para alugar através do aplica-
tivo de locações do Facebook, 
quando se interessou por uma 

Uma aposentada, de 64 
anos, caiu no golpe do emprés-
timo para parente e teve um 
prejuízo de mais de R$ 18,8 mil.

À polícia, na noite desta 
terça-feira, 1, ela contou que 
recebeu uma mensagem no 
aplicativo de WhatsApp de um 

Ao chegar em sua casa, no 
Jardim Caparroz, em Rio Preto, 
um homem, de 37 anos, teve 
uma surpresa desagradável. As 
telhas do imóvel haviam sido 
arrancadas e ao ligar as luzes 

e entrou em contato pelo 
WhatsApp com a falsa dona da 
residência.

A golpista falou para mulher 
que o imóvel era de seus pais 
e ela que estava cuidando 
dos assuntos de locação. A 
criminosa disse ainda que não 
estava na cidade e por isso a 
vítima podia pegar as chaves 
na imobiliária.

Após ver e gostar da resi-

dência a dona de casa combi-
nou pagar aluguel de R$ 800 
mensais e fez a transferência 
do que acreditava ser o pri-
meiro mês.

Quando percebeu que havia 
sido enganada, a vítima foi 
até o Plantão. O estelionato 
será investigado pelo 7º DP 
rio-pretense.

(Co laborou –  Sarah 
BELLINE)
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mecanismos de segurança e 
são mais fácies de acionar a 
partida. O furto desses veículos 
acontece por alguns motivos, 
entre eles está a retirada de 
peças para que sejam vendidas 
no mercado clandestino e há 
quem use para cometer outros 
crimes como roubo e furto”, 
explicou Roger Assis, diretor de 
comunicação da Guarda.

Para a PM, o aumento des-
se tipo de crime também está 
atrelado à pandemia. “”Em 
2020 o mundo estava no ápice 
da pandemia e todos ainda es-
tavam permanecendo em suas 
casas, já em 2021 o mundo es-
tava voltando às rotinas, como 
academias, bares e reuniões 
familiares”, destaca o tenente 
Ziroldo, do 17º Batalhão da PM 
de Rio Preto.

Ziroldo ainda complementa 
dizendo que “o indivíduo que 
comete este tipo de crime 
procura sempre locais em que 
exista um grande número de 
veículos estacionados, como 
hospitais, igrejas e faculdades, 
por exemplo”.

O delegado responsável pelo 
setor de furtos e roubos de veí-

culos do Deniter 5 de Rio Preto, 
Ricardo Rodrigues, também 
conversou com o DHoje.  Ele 
ressaltou um ponto positivo, a 
queda nos furtos e roubos de 
camionetes, devido à prisão 
de duas grandes organizações 
criminosas nos últimos meses.

“Deve-se destacar que, 
nos finais de semana há um 
aumento nos chamados furtos 
de uso, em que o furtador pega 
o veículo, em geral, veículos 
mais velhos e depois abando-
na. Também destaco que para 
o aprimoramento dos policiais 
que mantiveram contato e 
reuniões com funcionários de 
montadoras de veículos onde 
são trocadas informações quan-
to aos pontos fracos no que 
diz respeito à identificação e a 
segurança dos veículos”, conta 
o delegado.

A DEIC (Departamento de 
Investigações sobre o Crime Or-
ganizado) está montando uma 
equipe que atuará diretamente 
nos locais de crime, visando 
colher vestígios que levem ao 
esclarecimento das autorias 
dos roubos e furtos, não só de 
veículos como outros delitos 

Um levantamento feito pelo 
DHoje constatou que furtos e 
roubos de veículos vêm aumen-
tando consideravelmente na 
cidade e região. Exemplo disso 
são os dados da GCM (Guarda 
Civil Municipal) de Rio Preto. 
Em janeiro de 2021 foram dois 
veículos furtados/roubados, já 
neste ano o mês fechou com 
16 ocorrências, um aumento 
de 700%.

A Polícia Militar (PM) de Rio 
Preto também registrou alta. 
Em dezembro de 2020 foram 
70 furtos e três roubos, já em 
dezembro de 2021 foram 99 
furtos e quatro roubos. Um 
aumento médio de 41%.

No Deinter 5, que também 
responde pela região de Rio 
Preto, os números também 
mostram crescimento com 133 
veículos furtados/roubados em 
dezembro de 2020, contra 169 
em dezembro de 2021; ou seja 
27% a mais.

A assessoria de comunica-
ção da GCM esclareceu que os 
veículos mais visados são mais 
os antigos. “São alvos mais fá-
ceis, pois não possuem muitos 

ANDRESSA ZAFALON

TECNOLOGIA DO MAL

NO ELDORADO ESTELIONATO ONLINE

WHATSAPP

JARDIM CAPARROZ

INSEGURANÇA

patrimoniais e de homicídio. “O 
objetivo é o emprego de técni-
cas especiais de investigação 
previstas em lei”, frisa Ricardo.

O delegado alerta ainda para 
o golpe  do resgate. “Caso tenha 
seu veículo furtado ou roubado 
cuidado com promessas de 

recuperação do bem mediante 
o pagamento de um resgate, é 
golpe. Procure imediatamente 
a polícia”, conclui.

De acordo com o boletim de 
ocorrência, o criminoso pulou o 
muro da residência e levou um 
capacete, uma capa de chuva, 
uma tesoura e uma faca.

Os policiais fizeram buscas na 
região e encontraram o ladrão na 
rua Policarpo Soares Publio.

Em revista pessoal, os pms 
acharam os objetos furtados da 

vítima e em uma pochete apreen-
deram R$ 4 e uma serra.

No Plantão, a prisão foi con-
firmada e o autuado, que já tem 
passagens anteriores por furtos e 
roubos, levado para a carceragem 
local, onde ficou à disposição da 
Justiça.

(Colaborou – Sarah BELLI-
NE)

número desconhecido, mas 
com a foto de perfil do filho, so-
licitando uma ajuda financeira.

Acreditando que o familiar 
precisava de dinheiro empres-
tado ela fez duas transferên-
cias para conta indicada por 
estelionatário, sendo uma 
de R$ 7.830,90 e outra de R$ 

10.980,90.
Mais tarde, ao perceber 

que havia sido enganada, a 
idosa foi até o Plantão de Rio 
Preto registrar queixa de este-
lionato, que será investigada 
pelo 7º DP.

(Co laborou –  Sarah 
BELLINE)

percebeu que estava sem ener-
gia elétrica.

Segundo o boletim de ocor-
rência registrado na noite desta 
terça-feira, 1, a vítima subiu no 
telhado e descobriu que a fiação 
da residência tinha sido furtada.

Conforme o morador, foram 
levados aproximadamente 60 
metros de fio de cobre. O furto 
será investigado pelo 3º DP 
rio-pretense.

(Colaborou – Sarah BELLI-
NE)

De acordo com o boletim 
de ocorrência, ao tentar e não 
conseguir acessar sua conta, 
o homem entrou em contato 
com a central de atendimento 
do banco.

Após o problema ter sido so-
lucionado, a vítima verificou que 

haviam sido realizadas quatro 
transferências de sua conta, no 
valor de R$ 3,8 mil cada.

O caso, enquadrado como 
furto, será investigado pelo 3º 
DP de Rio Preto.

(Co laborou –  Sarah 
BELLINE)
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Fico inchada todos os dias, o 
que posso estar apresentando?

O edema, popularmente denominado inchaço, constitui um 
sintoma muito frequente em nossa população. Seu aparecimen-
to pode estar associado a problemas circulatórios e sistêmicos, 
que exigem diagnóstico e tratamento adequados. Além disso, as 
características da retenção líquida podem variar de acordo com 
a causa do inchaço, fornecendo importantes indícios da doença 
de base.

 O edema unilateral, que acomete apenas uma perna, 
representa o inchaço mais comum na prática clínica. Na maior 
parte das vezes, a trombose venosa profunda constitui o primei-
ro diagnóstico associado a este tipo de edema, principalmente 
se vier acompanhado de dores nas pernas e endurecimento da 
panturrilha. A origem venosa deste inchaço reflete a obstrução 
da veia por um coágulo sanguíneo, o que prejudica a drenagem 
venosa e linfática do membro acometido. 

Pelo risco de complicações e de embolia pulmonar, na presen-
ça de edema unilateral é importante manter o acompanhamento 
médico. Nestes casos, o doppler vascular é de grande valia, 
permitindo o diagnóstico imediato e o tratamento precoce da 
trombose venosa profunda. Por outro lado, se o edema unilateral 
estiver associado a quadros recorrentes de erisipela, o acometi-
mento do sistema linfático é iminente e exigirá acompanhamento 
multiprofissional, com apoio fisioterápico, terapia compressiva e 
antibioticoterapia.

A erisipela constitui um processo infeccioso, de origem bac-
teriana, que acomete especialmente os membros inferiores. As 
fissuras e as rachaduras identificadas na sola dos pés e entre os 
dedos representam as portas de entrada para o processo infeccio-
so. Os pacientes diabéticos, inevitavelmente evoluem com perda 
progressiva do trofismo e das barreiras protetoras cutâneas dos 
pés, e por isso constituem a população de risco para desenvolver 
quadros recorrentes de erisipela.

A bactéria responsável pela erisipela apresenta tropismo pelos 
vasos linfáticos, que são responsáveis pela depuração do excesso 
de líquido retido nos tecidos subcutâneos. Com a inflamação e 
posterior destruição dos vasos linfáticos, ocorre o acúmulo do 
líquido linfático, caracterizando o quadro clínico edema unilateral, 
de consistência endurecida devido ao teor proteico da linfa. Nestes 
casos, a avalição vascular é de suma importância, entretanto, para 
o tratamento completo, também será necessário acompanhamen-
to multiprofissional. Sessões de drenagem linfática e terapia de 
compressão serão úteis para reduzir a retenção líquida e diminuir 
a sensação dolorosa associada ao edema de origem linfática.

Por fim, existe o edema generalizado, que pode atingir a face, 
as mãos e os membros superiores. Nestas situações, é importante 
investigar alterações sistêmicas, como problemas cardíacos e 
renais ou baixa atividade dos hormônios da tireoide, o que ca-
racteriza o quadro de hipotireoidismo. Pode haver relação com 
uso de medicações, tais como, anti-hipertensivos, corticoides 
e anticoncepcionais. Além disso, dietas ricas em sal, gravidez, 
cirrose, gota e alcoolismo podem ser responsáveis por um quadro 
de edema generalizado. 

Medidas comportamentais, como atividade física e dieta 
equilibrada com pouco sal, acompanhada de avalição médica 
de rotina são fundamentais no controle do edema. Além disso, 
o check-up vascular é essencial na investigação da causa do 
edema, que na maior parte das vezes é fruto do acometimento 
venoso e linfático. Para maiores informações, acesse o site www.
drsthefanovascular.com.br.

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

Saúde tem 15 mil doses 
da Pfizer vencendo

A Secretaria de Saúde de 
Rio Preto realizou uma coleti-
va nesta quarta-feira (2) para 
anunciar a realização de um 
Dia D da vacinação contra 
Covid-19 no próximo sábado 
(5). Além da baixa cobertura 
em crianças e o alto número 
de faltosos, um outro motivo 
que levou a pasta a promover 
a ação é o fato de várias doses 
da Pfizer enviadas para o muni-
cípio estarem próximas da data 
de validade.

Segundo a Saúde, cerca de 
15 mil doses da Pfizer devem 
vencer até o dia 10 deste mês. 
“Estamos com um problema 
seríssimo. A terceira dose que 
veio para Rio Preto é da Pfizer 
e uma grande parte dessas 
doses vencem no dia 10/02. 
O indivíduo deverá procurar 

Vinicius LIMA    
redacao@dhoje.com.br

VAMOS PERDER VACINA?
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Com 138 mil faltas e cobertura de 35% nas 
crianças, Saúde faz Dia D de vacinação 

SÁBADO

A Secretaria de Saúde de Rio 
Preto anunciou nesta quarta-fei-
ra (2) que vai promover um Dia D 
de vacinação contra Covid-19 no 
sábado (5). O objetivo é aumen-
tar a cobertura no público de 5 
a 11 anos e também reduzir o 
número de faltosos de segunda 
e terceira dose.

Até esta terça-feira (1), Rio 
Preto havia vacinado 11.822 
crianças de 5 a 11 anos, com 
uma taxa de cobertura de 35%. 
“O começo foi lento, acredita-
mos que por receio dos pais de 
efeitos colaterais, mas a gente 
sabe que esses efeitos são 
raríssimos e que a gravidade 
da criança pegar o Covid-19 é 
muito maior. Não tem justifica-
tiva para não vacinar”, afirmou 
o secretário de saúde Aldenis 
Borim.

A Saúde contabiliza 19.121 

faltosos de segunda dose, sendo 
a maioria na faixa dos 20 a 29 
anos. Já os faltosos de terceira 
dose chegam a 119.620, com 
a faixa de 40 a 49 anos con-
centrando o maior índice de 
ausentes. No total são 138.741 
pessoas que não concluíram o 
esquema vacinal.

“Estamos com 120 mil que 
não tomaram a terceira dose. 
Gostaríamos de lembrar que 
duas doses a proteção é parcial, 
a proteção mesmo é na terceira 
dose. Tem que ter o reforço da 
terceira dose”, comentou Borim.

Neste sábado (5) a vacina-
ção do Dia D ocorrerá das 9h às 
17h. As crianças de 5 a 11 anos 
poderão ser imunizadas nos 
seguintes locais: UBS Central, 
Plaza Avenida Shopping, UBS Ci-
dade Jardim, UBS Jaguaré, UBS 
Santo Antônio e UBS Eldorado. 
Já os adultos serão vacinados na 
UBS Vetorazzo e no CSE Estoril.

Vinicius LIMA  

Vinicius LIMA  
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Rio Preto chega a marca de 
1 milhão de doses aplicadas

Rio Preto aplicou 3.040 do-
ses da vacina contra a Covid-19 
nesta quarta-feira (2), e atingiu a 
marca de 1.001.801 doses ad-
ministradas no município desde 
o início da campanha, em 19 de 
janeiro de 2021.

“É um número que devemos 
celebrar, pois nos ajudou muito 
no enfrentamento da pandemia 
na cidade. Gostaria de agradecer 
o empenho e dedicação das 

DIGITAL

 Famerp adquire 
biblioteca com mais 

de 15 mil exemplares

A Faculdade de Medicina 
de Rio Preto (Famerp) adquiriu 
recentemente uma biblioteca 
totalmente digital. É a pla-
taforma “Minha Biblioteca”, 
que oferece mais de 15 mil 
e-books de diversas áreas do 
conhecimento para os alunos e 
docentes. De maneira rápida e 
prática, a plataforma pode ser 
acessada de qualquer lugar por 

DA REDAÇÃO
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as unidades o mais rápido 
possível. É fundamental que 
nessa semana as pessoas que 
estão aptas tomem a 3ª dose”, 
alertou o secretário de saúde 
Aldenis Borim.

De acordo com a gerente de 
imunização, Michela Barcelos, 
Rio Preto tem um estoque de 
32 mil doses da Pfizer. Por 
conta da queda da procura, 
o município tem deixado de 
solicitar novas doses.

“Na última semana nós nem 
pedimos vacinas, pois estáva-
mos fazendo em dezembro uma 
média de 4 mil terceiras doses 
por dia. Ontem (01/02) fizemos 
1.600. Então a procura caiu 
muito e não temos condições 
de ficar com as 120 mil doses 
aqui. A Pfizer depois que é 
armazenada tem uma validade 
de 31 dias. O município recebe 
essa vacina dois dias depois de 

ela estar em temperatura am-
biente, então temos na prática 
29 dias para utilizar esse esto-
que”, afirmou Michela.

Covid-19
O secretário de saúde Al-

denis Borim comentou sobre o 
aumento de casos de Covid-19 
neste início de ano. Com cerca 
de 20 mil casos, janeiro se tor-
nou o mês com o maior índice 
de contaminação em Rio Preto 
desde o início da pandemia.

“Houve nesses últimos 30 
dias uma explosão de casos, 
que nós não enfrentamos nas 
outras variantes. Com essa ex-
plosão de casos, toda a nossa 
estrutura ficou lotada, com de-
mora de atendimento, porque 
foi inesperado. Também existe 
uma capacidade física que não 
tem como ser ampliada da noi-
te para o dia”, afirmou Borim.

O secretário afirmou que 

42 leitos já foram abertos no 
Fraternidade e na Santa Casa 
para lidar com a demanda de 
internações. Ele também falou 
sobre o perfil dos internados 
na cidade.

“Estamos com 25% de 
pessoas não vacinadas, 25% 
de doses incompletas e 50% 
de pessoas que tomaram a 
terceira dose, só que esses 
de terceira dose são pessoas 
de 70 anos ou mais que estão 
sendo internadas. Uma gripe 
normal em um adolescente e 
um adulto é uma coisa, mas 
no idoso é mais grave, pois 
ele tem comorbidades. A gente 
sabe que esse agravamento 
não é porque a vacina não é 
efetiva, mas sim porque ele 
pegou uma gripe e como ele 
tem menos condições de se 
defender ela se agrava”, co-
mentou Borim.

meio de dispositivos conectados 
à internet.

São milhares de títulos técni-
cos, acadêmicos e científicos de 
diversas áreas do conhecimen-
to. O acervo ainda conta com as 
principais editoras da área da 
Saúde. A plataforma é intuitiva 
e fácil de usar, com ferramen-
tas exclusivas que facilitam a 
leitura. O catálogo é atualizado 
mensalmente.

“É um momento importante 
na nossa faculdade. A digita-
lização e informatização são 
processos fundamentais que 
fazem parte dos projetos de 
crescimento e modernização da 
nossa instituição”, disse o dire-
tor geral Francisco de Assis Cury.

O usuário pode utilizar recur-
sos como realces de palavras, 
anotações e marcadores de pá-
ginas. Além de um espaço com 

uma busca dinâmica que pode 
ser feita pelo título ou autor, de 
acordo com o Padrão Interna-
cional de Numeração de Livro. A 
plataforma possui também uma 
ferramenta de acessibilidade 
que possibilita a leitura do texto 
em voz alta.

Para se cadastrar, basta o 
aluno ou docente acessar a pla-
taforma por meio do login e se-
nha fornecidos pela instituição.

equipes envolvidas na vacinação 
e também a adesão da popu-
lação”, afirmou a gerente de 
imunização, Michela Barcelos.

Com as doses aplicadas, o 
município está com cobertura 
vacinal de 92,34% para primeira 
dose; 85% para segunda dose 
e 39,2% para terceira dose. Até 
agora, 13.133 crianças de 5 a 
11 anos foram imunizadas com 
a primeira dose, sendo 38,62% a 
cobertura vacinal da faixa etária.
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Anexo IX

Quadro Resumo da Aplicação Em Educação R$ 1

Receitas e Aplicações Mínimas
RECEITAS DE IMPOSTOS Valor

18.091.094,95Impostos Próprios
38.508.586,18Transferências Constitucionais
56.599.681,13Total da Receita de Impostos

CONSTITUIÇÃO FEDERAL Valor
14.149.920,28Aplicação mímima de 25% das Receitas de

Impostos, conforme atigo 212

FUNDEB Valor
16.675.615,64Transferências do Exercício

112.482,97Aplicações Financeiras
16.788.098,61Total do FUNDEB

LEI Nº 14.113, DE 25/12/2020 Valor
11.751.669,03Magistério - art.26 - mínimo 70%
15.109.288,75Aplicação total - art.25, §3º - mínima de 90%

FUNDEF Valor
0,00Saldo de Exer.Anteriores
0,00Aplicações Financeiras
0,00Total do FUNDEF

LEI Nº 9424, de 24/12/96 Valor
0,00Magistério - mínimo de 60%
0,00Total - 100% dos recursos

RECURSOS VINCULADOS Valor
521.284,90Recebidos no Exercício

0,00Saldo de Exer.Anteriores
521.284,90Total de Rec.Vinculados

APLICAÇÃO TOTAL DE 100% Eventual saldo não aplicado
deverá ser aplicado no exercício seguinte

Recursos Próprios - Ed. Básica Empenhado % Liquidado % Pago %
Recursos Próprios - Ed. Básica 14.299.601,56 25,26 % 12.707.177,26 22,45 % 12.613.728,07 22,28 %

FUNDEB Empenhado % Liquidado % Pago %
Magistério 11.751.624,02 70,00 % 11.751.624,02 70,00 % 11.751.624,02 70,00 %

Outras 3.557.496,79 21,19 % 3.557.496,79 21,19 % 3.557.496,79 21,19 %

Total 15.309.120,81 91,19 % 15.309.120,81 91,19 % 15.309.120,81 91,19 %

FUNDEF EXERC.ANTERIORES Empenhado % Liquidado % Pago %
Magistério 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 %

Total 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 %
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A Prefeitura Municipal de Bady Bassitt torna público o resultado da análise dos documentos de 
habilitação referente aos Credenciamentos relacionados abaixo: 

PROT CRED PROFISSIONAL/EMPRESA CPF/CNPJ SITUAÇÃO MOTIVO 

3865/2021 005/2021 
BRUNA ALCIATI DE 
SOUZA PIOVEZAN 356.808.108-32 HABILITADO 

Atendeu os requisitos 
do edital 

3866/2021 004/2021 
TÚLIO HERNANDES 
NHOATO 419.020.248-77 HABILITADO 

Atendeu os requisitos 
do edital 

3867/2021 006/2021 

ANDREIA ANDRADE 
RODRIGUES 
FRACALOSSI 377.926.708-05 INABILITADO 

Não atendeu o item 
6.1.2, a) e h) do edital 

0005/2022 003/2021 
JUVENILIA ALVES DE 
OLIVEIRA SILVA 175.161.008-03 HABILITADO 

Atendeu os requisitos 
do edital 

0006/2022 003/2021 
VIVIANE CANDIDA 
VELOSO 331.901.768-3 HABILITADO 

Atendeu os requisitos 
do edital 

0007/2022 003/2021 
VITORIA ROSSETI 
MACHADO 387.605.388-99 HABILITADO 

Atendeu os requisitos 
do edital 

0009/2022 003/2021 
EDER APARECIDO DOS 
SANTOS 216.019.498-04 HABILITADO 

Atendeu os requisitos 
do edital 

0010/2022 005/2021 CLEBER LUIZ BALDOINO 214.680.658-31 HABILITADO 
Atendeu os requisitos 
do edital 

0019/2022 004/2021 
ANDERLEIA MARCIO 
GATTO 303.016.958-81 HABILITADO 

Atendeu os requisitos 
do edital 

0022/2022 003/2021 

ALESSANDRA DOS 
SANTOS SILVA DE LIMA 
ROSA 287.157.038-86 HABILITADO 

Atendeu os requisitos 
do edital 

0023/2022 003/2021 
JULIANA RODRIGUES 
BRUZO 366.244.868-80 HABILITADO 

Atendeu os requisitos 
do edital 

0025/2022 003/2021 
MÁRCIA REGES 
FERREIRA 070.652.738-06 HABILITADO 

Atendeu os requisitos 
do edital 

0026/2022 008/2021 
DIENE WELITA LEITE 
01823061192 

35.764.416/0001-
60 INABILITADO 

Não atendeu o item 
3.1 (atividade 
incompatível) do edital 

0028/2022 008/2021 
MARCOS ANTONIO 
ESPOSTE 06240672890 

40.669.84/0001-
33 INABILITADO 

Não atendeu o item 
3.1 (atividade 
incompatível) do edital 

0033/2022 008/2021 CARLA CAROLINA MOTA 435.399.588-00 HABILITADO 
Atendeu os requisitos 
do edital 

0034/2022 005/2021 
PATRÍCIA HELENA DE 
SOUZA FERNANDES 324.518.628-23 INABILITADO 

Não atendeu o item 
6.1.2, f) do edital 

0041/2022 003/2021 RIVANA FERREIRA MELO 202.758.778-09 HABILITADO 
Atendeu os requisitos 
do edital 

0042/2022 003/2021 
MARIA BEATRIZ ISMAEL 
COUTINHO 405.682.238-70 HABILITADO 

Atendeu os requisitos 
do edital 

0043/2022 003/2021 TEREZA LEITE DE SOUZA 308.057.388-94 INABILITADO 

Não atendeu o item 
6.1.2, e), f) e g) do 
edital 

0044/2022 003/2021 
ANA PAULA 
CARDELIQUIO MOTTA 217.512.088-00 HABILITADO 

Atendeu os requisitos 
do edital 

0045/2022 003/2021 
EDNA SABADIN 
MACHADO  303.086.298-41 HABILITADO 

Atendeu os requisitos 
do edital 

0053/2022 003/2021 
FABIANA APARECIDA 
PAIXÃO 306.534.118-20 INABILITADO 

Não atendeu o item 
6.1.2, c), d) (vencida), 
e) e f) do edital 

0060/2022 003/2021 SILVIA DOS SANTOS 169.760.548-63 HABILITADO 
Atendeu os requisitos 
do edital 

0126/2022 003/2021 
SYMONE CHRYSTIAN 
WOLF MARTINS 184.433.488-01 INABILITADO 

Não atendeu o item 
6.1.2, a) e h) do edital 

0136/2022 003/2021 
MICHEL DA SILVA 
SALVIONI 424.894.378-60 HABILITADO 

Atendeu os requisitos 
do edital 

0162/2022 003/2021 
LARISSA FERNANDA 
NATALIN 449.545.298-32 HABILITADO 

Atendeu os requisitos 
do edital 

0179/2022 008/2021 
ALESSANDRA GISELLE 
MARTINS 934.910.269-20 INABILITADO 

Não atendeu o item 
6.1.2, f) do edital 

0181/2022 004/2021 GISELE DELGADO 310.978.938-80 HABILITADO Atendeu os requisitos 
do edital 

Abre-se, por conseguinte, nos termos do artigo 109 da Lei Federal 8.666/93, o prazo recursal 
para recorrerem contra a decisão da Comissão de Licitações, a partir da publicação desta ata. 

Os recursos serão aceitos através do e-mail licitacoes@badybassitt.sp.gov.br 

Bady Bassitt – SP. 25 de janeiro de 2022. 

 
Nelson Luiz Marques de Mendonça 

Presidente 
 

Milene Cambra Carboni 
Membro 

Roseli Aparecida de Paula Tomas 
Membro 

Editais de
PROCLAMASMirassol tenta manter invencibilidade 

diante do Guarani no Paulistão
O Mirassol recebe o Guarani 

nesta quinta-feira (3) pela ter-
ceira rodada do Campeonato 
Paulista. Com uma vitória e um 
empate até o momento, o Leão 
tenta manter a invencibilidade 
na competição. No ano passa-
do, o Bugre foi o adversário do 
Mirassol nas quartas de final do 
Paulistão, onde a equipe da re-
gião levou a melhor nos pênaltis.

O grupo do Mirassol tem 
sido mais embolado até então. 
O Palmeiras lidera com 10 pon-
tos, seguido pelo Botafogo com 
cinco e o Ituano com quatro, 
mesma pontuação do Leão. 
A equipe de Eduardo Baptista 
tenta aproveitar a sequência de 

dois jogos em casa para abrir 
vantagem na briga pela classi-
ficação.

“O Campeonato Paulista 
tem poucos jogos, são 12 jogos 
apenas, e é muito complicado. 
Com isso, os jogos em casa 
acabam fazendo toda a dife-
rença para o que você quer no 
campeonato. Independente da 
pontuação dos outros, pontuar 
em casa é sempre importante. 
Começamos bem contra ad-
versários qualificados e temos 
que manter a risca”, afirmou 
Baptista.

O Guarani venceu o São 
Paulo na estreia por dois a um 
e perdeu para o Red Bull Bra-
gantino por um a zero. “É uma 

equipe muito bem qualificada, 
fez uma bela Série B. É um ad-
versário que por detalhes não 
subiu para a Série A. Então a 
gente busca trabalhar, colocar 
o nosso ritmo e tomar os cui-
dados que a equipe do Guarani 
merece”, comentou Baptista.

O meia Camilo, que foi 
substituído na estreia contra o 
Bragantino por um desconforto 
foi poupado no clássico contra 
o Novorizontino e pode voltar a 
ser opção contra o Bugre.

Copa do Brasil
A CBF definiu o dia e horário 

do confronto do Mirassol o Grê-
mio na Copa do Brasil. O jogo no 
estádio José Maria de Campos 
Maia será no dia 1 de março, 

uma terça-feira, às 21h30. O 
Leão tem a vantagem de jogar 
em casa, enquanto os gaúchos 
tem a vantagem do empate 
para se classificar.

Essa é a segunda partici-
pação do Mirassol na Copa 
do Brasil. No ano passado, a 
equipe caiu na primeira fase ao 
ser derrotada por 3 a 2 pelo Red 
Bull Bragantino.

Ficha Técnica:
Mirassol x Guarani
Campeonato Paulista
Dia: 03/02
Horário: 19h
Local: Estádio José Maria de 

Campos Maia (Mirassol)
Transmissão: Paulistão Play 

e Premiere

Olímpia sofre gol no 
último lance e perde 
para o São Bernardo
O Olímpia sofreu sua primeira 

derrota na Série A3 do Campeo-
nato Paulista nesta quarta-feira 
(2). Jogando fora de casa, o Galo 
Azul foi superado por 1 a 0 pelo 
São Bernardo com um gol nos 
acréscimos do segundo tempo. 
O resultado mantém o alviceleste 
com um ponto na classificação.

Os visitantes começaram o 
jogo com mais presença ofen-
siva, mas sem conseguir criar 
lances de perigo. Depois dos 
primeiros 15 minutos, o São 
Bernardo melhorou na partida e 
acertou o travessão em uma co-
brança de falta aos 18 minutos. 
Na reta final, Bessa arrancou 
pela direita e cruzou na cabeça 
que mandou com perigo próximo 
ao gol do Olímpia.

A situação do Galo Azul se 
complicou no segundo tempo. 
Logo aos seis minutos, o meio-
-campista Índio cometeu falta e 
recebeu o cartão amarelo. Cinco 
minutos depois, o jogador fez 
nova falta e foi expulso, deixando 
o Olímpia com um a menos em 
campo.

Com vantagem, o São Ber-
nardo passou a pressionar. Aos 
24 minutos, depois de uma 
cobrança de escanteio, Iago ca-
beceou a bola na trave. O Olímpia 
conseguiu se segurar até os 49 
minutos, quando o time casa co-

Vinicius LIMA

Vinicius LIMA

SERIE A3 DO PAULISTA

HOJE

brou escanteio para a área. Diego 
Andrade acertou uma bicicleta e 
a bola bateu no zagueiro do Galo. 
No rebote, Bosco empurrou para 

o fundo da rede. Após gol, houve 
reclamação dos jogadores do 
Olímpia com a arbitragem.

O próximo compromisso do 

Olímpia é no sábado (5) em casa 
diante do Noroeste. Já o São 
Bernardo enfrenta o Bandeirante 
em Birigui no domingo (6).

Divulgação
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A-7Jornal
São José do Rio Preto, terça-feira
14 de setembro de 2021EDITAL DE CONVOCAÇÃO

CÉLIA APARECIDA FIAMENGHI DOS SANTOS MATOS, 
Prefeita Municipal de Mirassolândia, Estado de São Paulo, 
no uso de suas atribuições legais que lhes foram conferidas 
por lei, CONVOCA os seguintes candidatos aprovado no 
Processo Seletivo n° 01/2022, para preenchimento de vagas 
disponíveis de PROFESSOR MUNICIPAL DE EDUCACAO 
BÁSICA II, a comparecerem no Dep. Pessoal desta Prefei-
tura, sito a Rua Antônio Batista Rodrigues, nº 364, Centro, 
no prazo de 3(três) dias úteis a contar da data de publicação 
deste Edital, no horário das 12:00 às 18:00 horas.

Nº Insc: 5855  FRANCIELE APARECIDA ZARDI classifica-
ção: 19ª

Mirassolândia, 02 de Fevereiro de 2.022

CÉLIA APARECIDA FIAMENGHI DOS SANTOS MATOS
Prefeita Municipal.

Prefeitura Municipal de
POTIRENDABA

AVISO DE SUSPENSÃO
 
Pregão Presencial nº: 003/2022 – Processo: 009/2022
A Prefeitura Municipal de Potirendaba comunica aos interes-
sados a SUSPENSÃO, da sessão de licitação, que seria re-
alizado no próximo dia 03/02/2022, às 14h00min, cujo objeto 
é aquisição de INSUMOS, MUDAS, PLANTAS ORNAMEN-
TAIS E FRUTIFERAS, para atender as necessidades das co-
ordenadorias municipais, pelo período de 12 (doze) meses, 
em sede de Registro de Preços, haja vista a impugnação ao 
edital. Após a decisão da impugnação, será divulgada nova 
data para a realização da sessão.
Outras informações pelo telefone (17) 3827-9206

Potirendaba/SP, 02 de fevereiro de 2022 – 
Gislaine M. Franzotti – Prefeita Municipal

RODOBENS CORPORATIVA S.A. 
CNPJ Nº 56.540.776/0001-59- NIRE 35.300.114.949

EXTRATO ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Data: 03.11.2021. Horário: 12 horas. Local: Avenida Bady Bassitt, 4717, Vila Imperial, CEP 15.015-700, São 
José do Rio Preto/SP. Presença: reuniram-se os acionistas representante da totalidade do capital social. Mesa: 
Waldemar Verdi Junior – Presidente; Marcio Anisio Haddad – Secretário. Deliberações: (1) a aprovação do 
“Segundo Aditamento ao Protocolo e Justifi cação de Cisão Parcial da Rodobens S.A. com Versão do Acervo 
Cindido à Rodobens Corporativa S.A.”, celebrado entre a Companhia e a Rodobens S.A., o qual retifi cou a 
descrição de determinados imóveis e ratifi cou as demais disposições não alteradas pelo referido instrumento; 
e (2) a autorização para a administração da Companhia praticar todos os atos necessários à efetivação da 
deliberação ora aprovada. Registro JUCESP nº 590/22-8, em sessão de 03.01.2022.

RODOBENS CORPORATIVA S.A. 
CNPJ Nº 56.540.776/0001-59- NIRE 35.300.114.949

EXTRATO ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Data: 29.12.2021. Horário: 9 horas. Local: Avenida Bady Bassitt, 4717, Vila Imperial, CEP 15.015-700, São José do Rio 
Preto/SP. Presença: reuniram-se os acionistas representante a totalidade do capital social. Mesa: Waldemar Verdi Ju-
nior - Presidente; Flávio Lopes Ferraz - Secretário. Deliberações: a distribuição de dividendos no valor de 
R$20.000.000,00, cujo pagamento está condicionado à verifi cação, pela Companhia, de disponibilidades de caixa em 
montante de, no mínimo, R$30.000.000,00, e, caso cumprida a condição supra, o pagamento dos dividendos ora de-
clarados será realizado em até 36 meses contados desta data, em moeda corrente nacional, mediante transferência 
eletrônica em conta corrente de titularidade dos acionistas, correspondendo à proporção de ações que cada acionis-
ta possui na Companhia. Registro JUCESP nº 24.204/22-5, em sessão de 13.01.2022.

RODOBENS S.A.
CNPJ Nº 59.981.829/0001-65- NIRE 35.300.005.007

Extrato Ata da Assembleia Geral Extraordinária
Data: 03.11.2021. Horário: 11hs. Local: Avenida Murchid Homsi, nº 1404, Bloco A, 3º Andar, Vila Diniz, CEP 15013-
000, São José do Rio Preto-SP. Presença: reuniram-se os acionistas representando a totalidade do capital social. 
Deliberações: (1) a aprovação do “Segundo Aditamento ao Protocolo e Justifi cação de Cisão Parcial da Rodobens 
S.A. com Versão do Acervo Cindido à Rodobens Corporativa S.A.”, celebrado entre a Companhia e a Rodobens Cor-
porativa S.A., o qual retifi cou a descrição de determinado imóveis e ratifi cou as demais disposições não alteradas 
pelo referido instrumento; e (2) a autorização para a administração da Companhia praticar todos os atos necessá-
rios à efetivação da deliberação ora aprovada. Registro JUCESP nº 591/22-1, em sessão de 03.01.2022.

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. JONATHAN BOMBONATO DE ANDRADE e LO-
RENA YASMIM BORGES DA SILVA, sendo ELE filho de 
ANTONIO MARCOS DE ANDRADE e de JULIANA CRISTI-
NA BOMBONATO DE ANDRADE e ELA filha de WAGNER 
BORGES DA SILVA e de VIVIANE CRISTINA DA SILVA; 
brasileiros, residentes neste 3º subdistrito. Se alguém sou-
ber de algum impedimento, oponha-o em Cartório (R. São 
Paulo, 2200 – Tel: 3202-9090). 02/02/2022.
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PATRÍCIA STIVAL, empre-
sária da moda, participou da 
tão aguardada palestra do pre-
sidenciável Sérgio Moro, que 
esteve na terça-feira passada 
em Rio Preto.

 
ALUYSIO de Mendonça Cos-

ta Ferrini comemora com seus 
amigos e familiares sua forma-
tura no curso de medicina em 
Brasilia.

 
LAIS ACCORSI abriu seu 

bonito restaurante Blue Jas-
mim, no coração da Redentora, 
para o almoço em torno do 
presidenciável Sérgio Moro, na 
terça-feira.    

 
ANGELICA KHAUAM, Lívia 

Cosenza Leão, Gino Bernardes 
e Denise Cursino, colunista 
social de Catanduva, foram 
os aniversariantes de ontem. 
Aquele abraço!

 
DAQUI HÁ 4 DIAS, nosso 

ídolo da Seleção Brasileira, 
Neymar completa 30 anos de 
vida.

 
SÉRGIO ISSO, fotógrafo, 

está em um relacionamento sé-
rio com a jovem Luana Dudus. 
Que legal!

 
TITITIS... em roda de amigos 

que a TV TEM demitiu mais 
de 20 profi ssionais e cancelou 
Telejornal.

 
A EMPRESÁRIA Elisângela 

Rocha está recebendo sua 
clientela no seu novo espaço 
Bodega Km 06 – Empório & 
Hortifruti, onde você encontra 
uma variedade de produtos, 
doces, massas artesanais, pão 
de queijo, temperos naturais, 
vinhos, queijos, frutas, legumes, 
etc... No mesmo local, um bo-
nito Espaço Café com muitas 
delícias! Lanches de pernil, 
costela e frango com catupiry. 
Além de peças de mesa, posta, 
para decoração, taças, pratos, 
jogos americanos, porcelanas, 
entre outros acessórios.  Bode-
ga Km 06, na vicinal para Eng. 
Schmitt. Horários de funciona-
mento: de segunda a sexta-fei-
ra, das 08h às 19h, sábado, das 
08h às 18h, e domingo, das 08h 
às 13 horas. Um lugar super 
aconchegante. Vale à pena 
conhecer!

Detalhes
não tão pequenos...

DiáriodoBob
Roda e avisa. O ainda vice que governa o Estado de São 

Paulo, Rodrigo Garcia, acompanhado do afilhado deputado federal 
Geninho Zuliani desembarcam em Rio Preto amanhã, no ANGAR 
da Polícia Militar, anexo ao aeroporto de Rio Preto com pauta 
definida: entregar as viaturas do Programa Segurança no Campo, 
além da assinatura de Concessão do Aeroporto de São José do Rio 
Preto e autorizo para início de obras de lotes Nossa Casa CDHU. 
Na agenda, também está prevista a visita nas cidades vizinhas 
de Uchoa e Novo Horizonte. Interino por enquanto. Já tem data 
marcada para Rodrigo Garcia assumir de fato e de direito (até o fim 
do mandato) o governo de São Paulo. Com a candidatura de João 
Dória a presidência da república, ele (Dória) terá que renunciar 
ao cargo até o dia 2 de abril, portanto daqui a 58 dias a contar de 
hoje. Discretos e polidos. A transição de prefeitos em Rio Preto 
foi realizada com zelo, sabedoria e ética. Edinho Araújo, dono da 
cadeira do 8º andar, prefeito com o maior número de mandatos 
de Rio Preto, ao sair de férias, deixou sua carteira de trabalho 
com anotações ao seu vice Orlando Bolçone, com direito a uso 
temporário e um manual de preferências. Edinho fez isso também 
com Eliana Storino e Maureen Leão Cury (vices nos mandatos 
anteriores). Todos se saíram muito bem, afinal tudo o que é com-
binado não é caro nem barato, é só o combinado! No caso de 
Orlando Bolçone ele que é também professor em educação moral e 
cívica, sempre gostou de fazer o certo, mesmo que ninguém esteja 
vendo. Afinal o que é certo é certo, UAI! Pra seu governo. Rodrigo 
Garcia vai disputar a sucessão de João Dória com recorde de apoio 
de prefeitos. O vice-governador de São Paulo (PSDB) deve assumir 
o Palácio dos Bandeirantes a partir de 2 de abril, quando o titular 
do cargo, João Doria, deve renunciar para disputar a Presidência. 
Pelas contas de sua equipe, Rodrigo tem o apoio de um número 
de prefeitos de São Paulo estimado entre 490 e 510. Feito notá-
vel, considerando que o estado tem 645 municípios. Na lista de 
prefeitos, há membros de partidos que não aderiram – ao menos 
até agora – ao projeto eleitoral do vice-governador. São filiados do 
PV, do PSD e do Podemos que optaram por declarar voto em Garcia 
mesmo sem questão fechada em suas siglas. Há até prefeitos do 
PL, partido ao qual o presidente Jair Bolsonaro, pretende lançar 
o ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, para concorrer 
contra Rodrigo. O vice-governador tem ainda apoio já declarado 
do União Brasil (DEM e PSL), MDB, Cidadania, Solidariedade, 
Progressistas e Republicanos. Liberdade de expressão. Se a 
chuva de Rio Preto te der vontade de sair pelado pelas ruas, não 
se reprima: vá! Mas não deixe de usar máscara. Descobriram a 
pólvora. Ônibus é o vilão da covid. Após dois anos de pandemia, 
descobriram a pólvora: ônibus é o vilão da covid. Após dois anos 
de pandemia, a Sociedade Brasileira de Controle de Contaminação 
descobriu a pólvora, atestando que o transporte público foi o vilão 
nas grandes cidades pela transmissão avassaladora da variante 
ÔMICRON no País. A “descoberta” é de uma obviedade ululante, 
como diria Nelson Rodrigues, mas os burocratas obtusos da 
agência reguladora Anvisa, em visão preconceituosa, acham que 
vilão é o cruzeiro marítimo. Ônibus, metrô e trens superlotados 
foram negligenciados na pandemia por órgãos responsáveis, como 
a Anvisa, e buscavam vilões imaginários. E pra fechar o caixão...
tomara que a próxima pandemia seja de geração de empregos. 
Ponto e basta! (Esta coluna é publicada com exclusividade 
para o jornal DHOJE às terças, quintas e sábados) 

C/ Luizinho BUENO 

GolpedeMestre  
HÁ QUEM EU FIZ MAL PEÇO PERDÃO. A QUEM EU AJUDEI, QUERIA TER 
FEITO MAIS. HÁ QUEM ME AJUDOU EU AGRADEÇO DE CORAÇÃO.  
Sorria, beba muita água e seja feliz enquanto estiver vivo!

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)

Jardim Encantado
Com o tema “Jardim Encantado”, 
a graciosa Ana Clara, ganhou 
uma festa de 1 aninho, dos 
pais, os médicos, Dra. Andressa 
Ribeiro e Dr. Leandro Freitas 
Colturato, na tarde do último 
domingo, dia 30, na residência 
do Condomínio Vil lage La 
Montagne. A família estava 
vestida com roupas no mesmo 
tom de azul, e o papai, Dr. 
Leandro que é muito bem 
humorado e animado, se vestiu 
igual as filhas, que estavam 
de bailarina. A decoração, 
os docinhos personalizados, 
o bolo, e as lembrancinhas 
encantaram os convidados. 

Profunda 
consternação
O Príncipe Imperial do Brasil 
D. Bertrand de Orleans e 
Bragança, cidadão honorário 
Rio-pretense, em nome de 
seu irmão o Príncipe D. Luiz, 
Chefe da Casa Imperial do 
Brasil e em seu próprio nome 
manifestou, pelas redes sociais, 
profunda consternação aos 
atingidos pelas chuvas ocorridas 
ultimamente no Estado de São 
Paulo.

Dupla comemoração
Ontem, dia 02 de fevereiro, 
os médicos Dr. Toufic Anbar 
Neto e a Dra. Denise Daher 
Anbar, completaram 26 anos 
de casados, cada vez mais 
apaixonados e juntinhos. Dois 
anos depois, nasceu a filha, 
Isabela Daher Anbar, recém-
formada médica, que assumiu 
seus 24 anos bem vividos, 
ontem. Da coluna, nossos 
parabéns!

Está chegando...
Alô galera, vem aí... festa 
das boas. Os jovens, Fabrício 
Assunção, Arthur Ribeiro e Victor 
Miranda, realizam mais uma 
edição do badalado evento 
“Pé na Areia”, com open bar 
front Stage, com bar pista, no 
dia 19 de fevereiro, com show 
especial do cantor Matheuzinho, 
mais a requisitada Dj Samhara, 
Marquez, Maurício Micelli, e 
a dupla Henrique & Diego. 
Convites. Lote atual disponível.

FIT Rio Preto
Já começaram as inscrições 
para a edição 2022 do Festival 
Internacional de Teatro de São 
José do Rio Preto, o FIT Rio Preto. 
Companhias, produtoras, grupos 
e artistas independentes do 
Brasil e do exterior podem enviar 
o material de seus espetáculos e 
projetos, até o dia 20/02. O FIT 
Rio Preto, em 2022, completará 
53 anos de história e 20 anos de 
edição internacional. Com dez 
dias de duração, o evento que 
é um dos maiores festivais de 
teatro do País, já tem data: 21 
a 30 de julho de 2022 

Benção do batismo
O empresário da noite, João 
Vitor Ferreira Souza e Jessika 
Canhedo Parra levaram no último 
domingo, dia 30, a fofura da 
filha Alice, para bênção do 
batismo, na Igreja Maria Mãe de 
Deus, próxima aos condomínios 
Damhas, tendo os padrinhos 
Gabriela Canhedo (prima), e 
Vinícius Canhedo (tio), e a 
madrinha de consagração Júlia 
Farath.  Após a celebração, 
houve um caprichado almoço 
de comemoração, na residência 
dos pais da princesinha Alice, no 
Condomínio Damha VI, para os 
familiares.  

Vai ser Bisavó
A jovem apresentadora Bárbara 
Azem Caran e o empresário 
Tiago Azem, ficaram sabendo 
que estão grávidos. O bebê 
nascerá no final de julho, 
deste ano, para alegrar a 
residência do casalzinho e 
dos familiares. A colunista e 
também apresentadora Cida 
Caran, vai estreiar de Bisavó.

Fabrício Assunção e sua musa Victoria Komorowski em almoço e show no Villa 
Conte. Foto Luízinho Bueno

O vice-governador de São Paulo, Rodrigo Garcia (PSDB) disputa sucessão de Doria 
com recorde de apoio de prefeitos.


