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PF de Rio Preto faz buscas em casa 
de jovem apoiador do nazismo

INVESTIGAÇÃO ANTISSEMITA

Carol Gattaz 
comemora 

classificação nas 
Olimpíadas com 
vídeo na internet

Pág. B1

Após bater recorde em junho, HB vê 
internações por Covid caírem 34%
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FPF confirma Copinha; 
América quer ser sede

Autoridades confimaram construção do Meu Pet em Rio Preto

Divulgação

Segundo a Federação, a com-
petição terá início no dia 2 de ja-
neiro e a final será, como sempre, 
no dia 25 de janeiro, aniversário 
da cidade de São Paulo. O presi-
dente do América, Luiz Donizette 

Prieto, o Italiano, confirmou que o 
clube tem o interesse em ser uma 
das sedes, recebendo jogos no 
Teixeirão. “Já estamos regularizan-
do tudo que a Federação pediu”, 
afirmou.    Pág.B1

Meu exemplo de caráter e honestidade: 
meu pai Gilmar Zafalon 

“
”Da filha, Andressa Zafalon para o pai, Gilmar Zafalon

DIA DOS PAIS 

Nesta segunda-feira foi cum-
prido o mandado de busca e 
apreensão expedido pela 2º Vara 
Federal de Rio Preto na residên-
cia do jovem de 21 anos que 
teve apreendidos  computador, 
celular, desenhos alusivos ao 
nazismo e à suástica e máscaras 
tubulares. O jovem começou a 
ser investigado após disseminar 
ódio contra grupo de pessoas na 
internet. Além das ofensas, ele 
ainda exibia a cruz suástica e se 
declarava nazista.   

                             Pág.A4

Hospital 
Veterinário é 
confirmado 
oficialmente
O Secretário de Agricultura, 

Itamar Borges, esteve presente 
durante o anúncio no Palácio 
dos Bandeirantes. Itamar foi 
um dos interlocutores entre a 
vereadora de Rio Preto, Cláudia 
de Giuli e governador João Doria. 
O programa Meu Pet estará em 
mais sete cidades, além de Rio 
Preto.     Pág.A3 
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PEC do “distritão” 
pode ser votada 

na próxima 
semana

CPI convoca dono de 
empresa terceirizada
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Pedágios 
repassam 

R$ 3,7 mi a 
22 cidades
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Morre aos 58 
anos promoter 
rio-pretense

Alicinha Cavalcanti
Pág. B2

Após conquistar 
ouro e prata, 

Rebeca termina 
na 4º posição na 
ginástica artística
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CEROL
PM e GCM 

fizeram nova 
operação e 

apreenderam 
mais de 70 

pipas e carre-
téis com cerol 
durante o final 

de semana 
em Rio Preto. 
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BLITZE
Fiscalização 
flagrou cem 

casos de 
aglomeração 
e desrespeito 

às normas 
sanitárias da 

pandemia em 
julho, segundo 

balanço.
Pág.A4
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Energia limpa para a
recuperação econômica

O risco de racionamento de 
eletricidade decorrente da falta 
de chuvas este ano, fator agra-
vante da crise provocada pela 
Covid-19, alerta para a necessi-
dade de ampliar a diversificação 
da matriz energética nacional, 
reduzindo a dependência das 
usinas hidrelétricas. Nesse sen-
tido, é relevante a contribuição 
do setor sucroalcooleiro, cujas 
fontes têm grande potencial, 
são renováveis e apresentam 
baixos índices de emissão de 
carbono, com reconhecidos 
ganhos ambientais.

A bioeletricidade produzida a partir do bagaço e da palha da 
cana-de-açúcar, uma das vertentes da contribuição do setor, 
já representa 62% do total de 18,5 gigawatts (GW) da coge-
ração existente no País de capacidade instalada em operação 
comercial. Essa possibilidade viabilizou-se pela mecanização 
da colheita e do plantio, da qual resultaram níveis de susten-
tabilidade incomparáveis em todo o mundo e que incluiu a 
capacitação de profissionais para operar equipamentos com 
alto índice de tecnologia embarcada. O gás natural responde 
por 17% e o licor negro, 14%. Este é um fluido resultante do 
processo produtivo da indústria papeleira.

Outra fonte importante de eletricidade é o biogás, cujo 
potencial no Brasil é de 170.912 GWh (fonte: ABiogás), o 
maior do mundo. Em volume, 21,1 bilhões de normais metros 
cúbicos por hora (Nm³/h) advêm do segmento sucroenergé-
tico; 6,6 bilhões, de ramos distintos da produção agrícola; 
14,2 bilhões, da pecuária; e 2,2 bilhões, do saneamento. 
Esse combustível, em sua versão purificada, compara-se, em 
termos energéticos, ao gás natural fóssil, com a vantagem de 
ser totalmente renovável e ter pegada negativa de carbono.

O etanol de cana-de-açúcar completa o aporte do setor 
à matriz energética nacional. De acordo com o primeiro le-
vantamento da safra 2021/22 da Companhia Nacional de 
Abastecimento (Conab), a produção será de 27 bilhões de 
litros. Embora haja uma redução de 9,1% em relação aos 29,7 
bilhões referentes à temporada anterior, devido à queda da 
demanda atrelada às quarentenas e ao distanciamento social, 
o Brasil continua sendo o segundo maior produtor mundial, 
atrás apenas dos Estados Unidos. Neste país, porém, a maior 
parte advém do milho, apresentando maior custo e menor 
índice energético.

Cabe lembrar que o etanol de cana-de-açúcar é pratica-
mente neutro em emissões de carbono e renovável, além 
de gerar renda, empregos e ingresso de dólares resultantes 
da exportação. Somente no primeiro bimestre deste ano, na 
comparação com igual período de 2020, as vendas externas 
cresceram 50,9%, alcançando 343,31 milhões de litros, e a 
receita aumentou 22%, somando US$ 158,22 milhões (fonte: 
Secex/Ministério da Economia).

Apesar de todas as dificuldades inerentes à pandemia, o 
setor sucroalcooleiro fornece energia limpa para mover fábri-
cas, iluminar cidades, abastecer o transporte e gerar divisas 
no comércio exterior. São combustíveis que contribuem para 
a retomada do crescimento e a recuperação da economia 
nacional.

*João Guilherme Sabino Ometto é engenheiro (Escola 
de Engenharia de São Carlos - EESC/USP), empresário 
e membro da Academia Nacional de Agricultura (ANA).

ARTIGO Sisu
Estudantes de todo o país que 

participaram da última edição do 
Exame Nacional do Ensino Médio 
(Enem) e que pretendem estudar 
em uma universidade pública podem 
se inscrever no Sistema de Seleção 
Unificada (Sisu) a partir desta terça-
-feira (3). O prazo para as inscrições 
vai até esta sexta-feira (6).

Mercado Financeiro
A previsão do mercado financeiro 

para o Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor Amplo, considerada a in-
flação oficial do país, deste ano subiu 
de 6,56% para 6,79%. A previsão para 
2021 está acima da meta de infla-
ção. A meta, definida pelo Conselho 
Monetário Nacional, é de 3,75% para 
este ano.

Mortes por Covid-19
Dados do Ministério da Saúde mos-

tram que, em 24 horas, 20.503 pessoas 
foram diagnosticadas com covid-19 
e 464 pessoas morreram da doença. 
Desde o início da pandemia, o Brasil 
acumula 19.938.358 diagnósticos e 
556.834 mortes por covid-19. Segundo 
a pasta, 18.645.993 se recuperaram 
da doença.

NOTAS

OLIMPIA
Cursos para garçom e 

camareira têm 48 vagas

O Governo de São Paulo, por 
meio da Secretaria Estadual de 
Desenvolvimento Econômico, 
em parceria com a Prefeitura 
de Olímpia, disponibilizará 48 
vagas para cursos de qualifica-
ção profissional neste mês de 
agosto. Os cursos são de curta 
duração e totalmente gratuitos.

Os cursos disponíveis são: 
Camareiro, com duas turmas, 
e Garçom/Garçonete, com uma 
turma, sendo que foram dispo-
nibilizadas, no total, 16 vagas 
para cada turma. As inscrições 
já estão abertas e podem ser 
feitas até o dia 06 de agosto, 
pelo site www.cursosviarapida.
sp.gov.br.

Podem se inscrever para os 
cursos candidatos e candida-
tas que tenham idade mínima 
de 16 anos, alfabetizados e 
domiciliados no Estado de São 
Paulo. Caso o número de ins-

critos seja superior ao número 
de vagas, serão priorizadas as 
pessoas desempregadas, com 
baixa renda e com deficiência.

A convocação dos candida-
tos selecionados ocorrerá por 
e-mail. As aulas têm previsão de 
início para o dia 17 de agosto. 
Para receber o certificado, o 
aluno deve ter ao menos 75% 
de presença nas aulas.

Bolsa-auxílio - Os estudan-
tes matriculados nos cursos de 
qualificação do programa Via 
Rápida poderão ainda receber 
uma bolsa única de R$ 210 
para ajuda em suas despesas 
durante a realização do curso.

Para receber a bolsa-auxílio, 
além de ser desempregado e 
estar frequente no curso (após 
10 dias de aulas), o estudan-
te não pode estar recebendo 
seguro-desemprego ou outros 
auxílios da Secretaria de Desen-
volvimento Econômico. 

Da REDAÇÃO

Triunfo repassa R$ 3,7 mi 
a municípios lindeiros

De janeiro a junho deste 
ano, a Triunfo Transbrasilia-
na repassou um total de R$ 
3.759.463,55 em Imposto 
Sobre Serviços de Qualquer 
Natureza, o ISSQN, para os 
22 municípios lindeiros que 
margeiam a BR-153/SP. O 
repasse segue a Lei Com-
plementar nº 116 de 2003, 
que estabelece o pagamento 
do tributo aos municípios de 
rodovias pedagiadas.

Todos os municípios os 
quais possuem território onde 
a rodovia está inserida re-
cebem da Concessionária o 
imposto sobre a arrecada-
ção, independentemente da 
localização das suas quatro 
praças de pedágio (Onda 
Verde, José Bonifácio, Lins e 
Vera Cruz). Para determinar o 
valor destinado a cada cidade, 
é realizado um cálculo com 
base na extensão do território 
à margem do trecho paulista 
da BR-153, de acordo com o 
que determina o contrato de 
concessão.

Ao todo, 22 municípios 
lindeiros são contemplados. 

Os que mais receberam o 
repasse do imposto no 1º 
semestre de 2021 foram 
as cidades de Promissão, 
Marília e São José do Rio 
Preto com pagamentos de R$ 
367.944,46, R$ 344.129,28 
e R$ 332.221,69, respecti-
vamente.

O repasse acontece men-
salmente e trata-se de um 
retorno do Programa de Con-

Da REDAÇÃO  
redacao@dhoje.com.br

ISSQN PEDÁGIOS

Divulgação

cessões Rodoviárias às comu-
nidades. Além do repasse do 
imposto, que visa contribuir 
com o desenvolvimento socio-
econômico dos municípios, a 
Triunfo Transbrasiliana busca 
desenvolver iniciativas que 
deixem um legado social, 
ambiental e econômico. Mu-
nícipios lindeiros são aquelas 
cidades que fazem limites com 
a BR-153/SP.  

Triunfo repassa R$ 3,7 mi a municípios lindeiros

VEJA A LISTA
Munícipio - Repasse de 
Imposto
Promissão  R$ 367.944,46
Marília   R$ 344.129,28
São José do Rio Preto 
R$332.221,69
Ocauçu R$ 300.209,83
Nova Granada 
R$ 251.250,10
Ubarana R$ 246.487,06
José Bonifácio  
R$207.192,02
Getulina R$ 189.330,64
Lins             R$ 166.706,23
Ribeirão do Sul 
R$ 159.561,67
Campos Novos Paulista  
R$ 147.654,09
Ourinhos R$128.601,95
Bady Bassitt R$117.885,12
Jaci             R$ 116.694,36
Onda Verde 
R$ 114.312,84
Guaiçara R$ 108.359,05
Guaimbê R$ 108.359,05
Salto Grande 
R$ 106.572,91
Icém             R$ 105.024,92
São Pedro do Turvo 
R$ 94.665,32
Mirassol R$ 58.347,18
Vera Cruz R$ 5.953,79
Total Geral 
R$ 3.759.463,55

ESCOLAS ABERTAS

Movimento pede equidade para 
alunos da rede municipal

Neste sábado (31) vá-
rias mães, pais e respon-
sáveis se reuniram em 
frente à Prefeitura de Rio 
Preto reivindicando a volta 
às aulas na rede munici-
pal de ensino. Os alunos 
também participaram da 
manifestação.

Flávia Caputti, uma das 
organizadoras do ato e ad-
ministradora do movimento 
“Escolas Abertas”, explicou 
ao DHoje que serão apenas 
quatro aulas presenciais 
por mês, no máximo.

“Esse acolhimento que 
eles dizem começar no dia 
9 de agosto, está permi-
tido desde setembro do 
ano passado pelo Decreto 
Estadual e só agora eles 

(Prefeitura de Rio Preto) 
vão começar, que é ainda 
pra ver o nível das crianças. 

mês inteiro vai conseguir 
assistir de três a quatro dias 
de aulas”.

O principal objetivo do 
Movimento, segundo Flávia, 
é a equidade. “Equidade 
entre as todas as crian-
ças do município. Hoje 
mesmo voltaram as aulas 
das escolas particulares, 
a grande maioria delas já 
todos os dias e com 100% 
dos alunos presenciais. Até 
porque, o decreto atual não 
fala mais em porcentagem, 
mas sim, no distanciamento 
mínimo de 1 metro”, co-
menta.

Em contato com a as-
sessoria de Educação de 
Rio Preto, o DHoje questio-
nou, de fato, quando seria o 
retorno presencial e de que 
forma isso iria acontecer. 

Andressa ZAFALON 

Mas assim, mesmo nessas 
escolas a criança vai uma 
vez na semana, então o 

Divulgação

Sábado (31) mães, pais e responsáveis se reuniram em 
frente à Prefeitura reivindicando a volta às aulas 

Veja as datas
Dia 26/07 – início do planejamento escolar dos professores da rede municipal
De 27/07 a 17/09 – Acolhimento, ambientação e adaptação de forma escalonada para os alunos das creches 
e educação infantil
De 27/07 a 30/07 – Início da consulta sobre a adesão da merenda na escola e transporte escolar
Dia 9/08 – Início das atividades escolares presenciais para alunos do Ensino Fundamental e EJA com dificul-
dades de aprendizagem
Dia 27/08 – Prazo final para a consulta de intenção de retomada das atividades presenciais para educação 
infantil
Dia 30/08 – aplicação da avaliação diagnóstica em rede para avaliar o nível de aprendizagem
Dia 20/09 – retorno das atividades presenciais para alunos das creches e educação infantil.
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Construção de Hospital é 
confirmada oficialmente
O Governador João Doria 

anunciou nesta segunda-feira 
(2) a construção de mais oito 
clínicas veterinárias do pro-
grama estadual Meu Pet, que 
agora chegarão a um total de 
10 unidades do tipo dedicadas 
à defesa e saúde de animais 
domésticos no interior e litoral 
de São Paulo. Entre elas, uma 
unidade será instalada no mu-
nicípio de Rio Preto.

O Secretário Estadual de 
Agricultura, Itamar Borges, 
também esteve presente du-
rante o anúncio que aconteceu 
no Palácio dos Bandeirantes. 
Itamar foi um dos interlocu-
tores entre a vereadora de 
Rio Preto, Cláudia de Giuli e 
governador João Doria, que na 
ocasião do dia 18 de maio, re-
cebeu das mãos da vereadora 
um ofício com o pedido oficial 
de um Hospital Veterinário na 
cidade.

No dia 19 de julho, o DHoje 
antecipou a notícia - com ex-
clusividade - da confirmação do 
Hospital em Rio Preto e nesta 
segunda-feira o anúncio de ou-
tros sete Hospitais foi feita pelo 
Governador. Além de Rio Preto, 
o novo serviço será instalado 
também em Barueri, Ribeirão 
Preto, Sorocaba, Santos, Re-
gistro, Santa Bárbara d’Oeste 
e Jundiaí, com previsão de 
início das obras neste ano e 
conclusão em 2022.

A rede do Meu Pet integra 
também as duas primeiras 

clínicas do programa já em 
construção em Araçatuba e 
Votuporanga, anunciadas em 
maio e com conclusão prevista 
para dezembro de 2021.

O investimento total esti-
mado será de R$ 50 milhões, 
sendo cerca de R$ 5 milhões 
por clínica para construção e 
aquisição de equipamentos e 
as unidades serão construídas 
em espaços cedidos por cada 
prefeitura com estrutura de 
480 m², com salas cirúrgicas, 
de medicação, internação e 
equipamentos para ofertar 
atendimento regionalizado aos 
animais domésticos.

Serão oferecidos serviços 
gratuitos para cães e gatos, 

Andressa ZAFALON
redacao@dhoje.com.br

2ª VEZ
Vereador consegue assinaturas e reapresenta 

projeto do Conselho da Diversidade Sexual

O vereador João Paulo, que 
voltou à Câmara após 30 dias 
de licença, protocolou nesta 
segunda-feira (2) o Projeto de 
Lei que cria o Conselho da Di-
versidade Sexual e de Gênero.

Como o Projeto já foi re-
cusado uma vez na atual 
legislatura, para voltar à Câ-
mara é necessário que tenha 
a maioria absoluta nas assina-
turas, ou seja, apoio de nove 
vereadores. Assinaram a favor 
do projeto até agora dez vere-
adores: Bruno Moura, Celso 
Peixão, Paulo Pauléra, Cláudia 
de Giuli, Pedro Roberto, Fran-
cisco Júnior, Renato Pupo, 
Jorge Menezes, Rossini Diniz, 
além do autor João Paulo Rillo.

O DHoje entrou em con-

tato com os outros sete vere-
adores que não assinaram o 
documento, mas apenas os 
vereadores Odélio Chaves e 
Anderson Branco atenderam 
a ligação. Odélio disse apenas 
que o projeto já foi protocolado 
e Branco disse que não iria se 
manifestar.

A representante LGBTQIA+ 
junto ao Conselho Municipal 
de Políticas Culturais, Gaia do 
Brasil, enfatizou a importância 
de criar o Conselho Municipal 
de Diversidade Sexual e de 
Gênero. “A gente precisa da 
criação desse Conselho que 
foi negado inicialmente, para 
termos voz e representação”.

O projeto foi rejeitado em 
31 de março, após apenas Rillo 
e Renato Pupo votarem a favor. 
Na ocasião, os vereadores An-

Andressa ZAFALON

Funcionários denunciam calote e CPI 
convoca dono de empresa para depor

Na tarde desta segunda-
-feira (2) o vereador e presi-
dente da CPI das terceirizadas, 
João Paulo Rillo, marcou uma 
reunião em caráter de urgên-
cia após receber a visita de 17 
funcionários da empresa SMS 
Terceirizações e Serviços, ad-
ministrada pelo sócio proprie-
tário Sidenir Martins da Silva, 
que assinaram o aviso prévio 
retroativo com vencimento 
para 17 de julho de 2021 e 
ainda não receberam o pa-
gamento da verba rescisória.

Rillo leu o termo de de-
claração escrito e assinado 
pelos 17 trabalhadores que se 
colocaram à disposição da CPI 
(Comissão Parlamentar de In-
quérito) para esclarecimentos.

“A reunião foi marcada em 
caráter de urgência porque 
recebemos a denúncia hoje 

destes trabalhadores. Além 
deles não terem recebido o 
pagamento das verbas rescisó-
rias também não foi dado baixa 
nas carteiras, de modo que 
não é possível darem entrada 
no pedido de FGTS e seguro 
desemprego”, leu Rillo.

contratos de trabalho”, consta 
em documento assinado pelos 
trabalhadores.

“Isso é um exemplo do que 
vem acontecendo há muito 
tempo em Rio Preto. Se levan-
tar os contratos que essa em-
presa já executou dá milhões 
(de reais). Lamentavelmente 
nesse momento ela está dan-
do calote nos trabalhadores 
e também prejudicando o 
serviço público. O mínimo que 
podemos fazer é tentar achar 
o proprietário para prestar 
esclarecimentos e chamar o 
gestor do contrato também”, 
comentou o vereador Pedro 
Roberto.

Pedro é membro suplente 
da Comissão, porém, substituiu 
o vereador Anderson Branco 
que não compareceu alegando 
que já tinha compromisso. O 
vereador Rossini Diniz (mem-
bro) também participou da 
reunião.

Andressa ZAFALON

No documento os trabalha-
dores ainda ressaltaram que 
procuraram a empresa para 
negociação, mas ela não se 
encontra no endereço anun-
ciado. “Não tivemos mais con-
tato com o proprietário nem 
com os responsáveis pelos 

Divulgação 

TERCEIRIZADAS

VETERINÁRIO

Rillo marcou uma reunião em caráter de urgência após 
receber a visita de 17 funcionários da empresa 

como consultas clínicas, ci-
rurgias, exames de ultrassom, 
raio-x e endoscopia, laboratório 
de análise clínicas, setor de 
urgência e emergência, além 
dos serviços de vacinação, cas-
tração e adoção responsável.

Os municípios foram sele-
cionados de acordo com a ca-
pacidade de realizar assistência 
regional e com infraestrutura 
adequada para comportar este 
tipo de serviço. Eles também 
serão os responsáveis pela 
contratação de profissionais e 
custeio das atividades assis-
tenciais quando as unidades 
estiverem finalizadas.

Além do Secretário Itamar 
Borges, estiveram presentes 

derson Branco, Paulo Pauléra, 
Bruno Moura, Rossini Diniz, 
Jean Charles, Odélio Chaves, 
Karina Caroline, Robson Ricci, 
Jorge Menezes, Celso Peixão, 

Autoridades confirmaram ontem a construção do Hospital Veterinário em Rio Preto

também, durante o anúncio, o 
prefeito Edinho Araújo, o chefe 
da Casa Civil do governo de São 
Paulo, Cauê Macris, o secretário 
de Desenvolvimento Regional, 
Marco Vinholi e o deputado Léo 
Oliveira.

“A conquista atende o pedi-
do da vereadora Cláudia De Giu-
li, que contou com nossa ajuda 
direta. Levamos Cláudia para 
entregar o ofício ao governador 
João Doria, quando ele esteve 
em Rio Preto. A luta de Cláudia 
foi reconhecida pelo vice-go-
vernador Rodrigo Garcia, no 
último dia 24, quando ele veio 
a cidade e assinou o convênio 
com Edinho para a construção 
do hospital”, comentou Itamar.

Divulgação

Francisco Júnior e Cabo Júlio 
Donizete votaram contra. Os 
vereadores Bruno Marinho e 
Cláudia de Giuli se ausentaram 
da votação.

Divulgação

PEC do “distritão”
A deputada Renata Abreu (Pode-SP, foto), relatora da Pro-

posta de Emenda à Constituição – que cria o sistema “distritão” 
para o eleitor escolher deputado federal, estadual e vereador – 
deverá ser votada pela comissão especial, na próxima semana. 
O sistema, que elege os mais votados, recebe críticas porque 
privilegia candidatos ‘medalhões’ conhecidos pelo eleitor. Os 
dirigentes partidários defendem o atual sistema proporcional. Se 
um candidato obtém mais de milhão de votos, mas precisa de 
cerca de 200 mil para se eleger, ele “puxa” colegas do mesmo 
partido ou coligação. O sistema, diz os dirigentes, aumenta a 
representatividade da população na Câmara Federal, nas Assem-
bleias e nas Câmaras municipais. A deputada defende no seu 
relatório a aprovação do “distritão”, entretanto, profetiza que a 
PEC não será aprovada pela comissão e, se for, será rejeitada 
pelo plenário.

Assinam
A PEC do voto impresso 

tem agitado o meio político 
e até o Tribunal Superior 
Eleitoral. Ex-presidentes do 
TSE, liderados pelo atual Luís 
Roberto Barroso, assinam 
uma carta garantindo a se-
gurança da urna eletrônica e 
rechaçam o voto impresso, 
como defende Jair Bolsonaro. 
O presidente alega possível 
fraude no voto eletrônico e de-
fende o auditável. Pelo andar 
da carruagem, a PEC também 
será rejeitada pelo Congresso.

Serpentina extensa
A motociata liderada pelo presidente Jair Bolsonaro (sem par-

tido), no último sábado, em Presidente Prudente, atraiu grande 
número de motociclistas. O vice-presidente estadual do Patriota, 
Ulisses Ramalho, que participou do evento, disse que não foi 
observado nem um tipo de protesto, nem a favor e nem contra. 
“A região de Presidente Prudente é conservadora”, lembrou. 
O número de motociclistas, de acordo com ele, impressionou 
porque a “serpentina” tinha uma extensão de 26 quilômetros. 
Cerca de 20 mil participaram do ‘rolê’, liderado pelo presidente, 
como previu o presidente da Associação dos Motociclistas de 
Prudente, Sérgio Koiti Yoshida. “Foi uma motociata tranquila, sem 
incidente”, contou Ramalho. Bolsonaro assinou o convênio de 
credenciamento do Hospital do Câncer de Prudente pelo Sistema 
Único de Saúde (SUS). Na foto, os motociclistas Ulisses Ramalho 
e o patriota Azor Lopes.

Vergonha
O descaso do governo do 

estado em reconstruir a ponte 
é uma vergonha. O governador 
João Doria (PSDB), que se 
apresenta como pré-candidato 
a presidente da República, pa-
rece que não está preocupado 
com a reputação que a falta de 
iniciativa irá provocar na sua 
provável campanha eleitoral, 
em 2022. Por ali passam ca-
minhoneiros de todo o País e 
a notícia negativa roda diaria-
mente do Oiapoque ao Chuí. 
Suicídio político!

Reunião
Valdomiro Lopes se reúne 

com Márcio França hoje, às 
10h, em São Paulo. A reunião 
acontece na sede do diretório 
do PSB. O assunto que será 
discutido não foi revelado, 
porém, profetiza que seja 
para analisar a possibilidade 
de França desistir da pré-can-
didatura ao governo, com o 
objetivo de fazer uma dobrada 
para disputar as eleições como 
candidato a vice na chapa a 
ser encabeçada pelo ex-gover-
nador Geraldo Alckmin (PSDB).

Meu Pet
Edinho Araújo (MDB) foi 

ontem a São Paulo para parti-
cipar do anúncio de liberação 
do Hospital Veterinário do 
Programa Meu Pet pata Rio 
Preto. Para viabilizar o empre-
endimento, o governo do es-
tado já liberou R$ 5 milhões. 
A vereadora Cláudia de Giuli 
(MDB), com a intermediação 
do deputado licenciado Ita-
mar Borges (MDB), conseguiu 
o recurso financeiro. O hospi-
tal será erguido em uma área 
próxima à Vila Itália.

Interditada
Faz quase dois anos que 

uma ponte na rodovia Assis 
Chateaubriand está interdita-
da, próxima ao trevo de Piaca-
tu. Motoristas têm que fazer 
desvio de 20 quilômetros até 
Piacatu para voltar à rodovia, 
a fim de prosseguir viagem 
sentido Presidente Prudente 
ou José Bonifácio. O fluxo 
de veículos é intenso, o que 
deixa o trânsito lento devido 
as carretas. Comerciantes da 
cidade aprovam, já que fazem 
vendas aos viajantes.

Coração
Conversa de bastidor que 

correu durante a visita de 
Jair Bolsonaro (sem partido), 
sábado, em Presidente Pru-
dente, é de que o presidente 
deverá se filiar mesmo o PP 
para disputar a reeleição, 
em 2022. Para pavimentar o 
caminho e não criar polêmica 
no partido, Bolsonaro colocou 
o então presidente do PP, Ciro 
Nogueira, no ‘coração’ do 
governo, ao nomeá-lo para 
ocupar o Ministério da Casa 
Civil, onde tudo acontece.
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PF faz buscas em 
casa de jovem que 

dissemina o nazismo
Na manhã desta segun-

da-feira (2) em Rio Preto foi 
deflagrada pela Polícia Federal 
a Operação Rosa Branca cum-
prindo o mandado de busca 
e apreensão na residência 
de um rapaz de 21 anos que 
será investigado por ofender 
e discriminar certo grupo de 
pessoas. A operação tem intuito 
de reprimir a prática do crime de 
discriminação ou preconceito 
de raça, cor, etnia, religião ou 
procedência nacional, bem 
como a veiculação de símbolos.

De acordo com as informa-
ções da PF as investigações fo-
ram iniciadas após documentos 
extraídos do banco de dados 
da ONG SAFERNET revelarem 
que determinado perfil em 
rede social estava em diversos 
momentos fazendo comentários 
discriminatórios contra judeus, 

católicos, nordestinos, negros e 
homossexuais. Além das ofen-
sas a pessoa ainda exibia a cruz 
suástica, se declarava nazista 
e tinha a intenção de incitar a 
violência contra determinado 
grupo de pessoas.

Assim na data desta segun-
da-feira foi cumprido o mandado 
de busca e apreensão expedido 
pela 2º Vara Federal de Rio Pre-
to, onde na residência do jovem 
foi apreendido um computador, 
um celular, desenhos alusivos 
ao nazismo e à suástica e más-
caras tubulares. Os policiais 
ainda identificaram mais dois 
perfis que reafirmando a con-
duta criminosa do investigado. 
O material passará por perícia 
e análise.

A operação foi denomina-
da “Rosa Branca” em alusão 
e homenagem ao movimento 
antinazista que fez história ao 
enfrentar Hitler em Plena Ale-
manha nazista.

Da REDAÇÃO   
redacao@dhoje.com.br

RIO PRETO

Divulgação

Julho registra cem
 ocorrências de 
desrespeito à 
medidas sanitárias

DUAS VENDAS

Poliesportivo é alvo 
de vandalismo

Na noite deste domingo (1) 
uma viatura da Guarda Civil 
Municipal foi acionada para 
atender uma ocorrência de 
dano no Poliesportivo localiza-
do no bairro Duas Vendas por 
volta das 21h.

Segundo as informações 
fornecidas no boletim de ocor-
rência um guarda foi acionado 
por populares que informaram 
ter visto algumas pessoas 
invadindo o local e jogando 

pedras nos vidros de janelas 
de uma das sala do estabe-
lecimento.

Ao chegar ao local o GCM 
constatou que já não havia 
envolvidos no local e em se-
guida se dirigiu até a Central 
de Flagrantes onde o ocorrido 
foi registrado como dano qua-
lificado e encaminhado ao 4º 
Distrito Policial.

O jornal DHoje entrou em 
contato com a Secretaria Mu-
nicipal de Esporte e Lazer e 
aguarda retorno. 

Da REDAÇÃO
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87 ANOS
Idosa morre engasgada 
com pedaço de carne

Na noite do último domin-
go (1) a Central de Flagrantes 
de Rio Preto registrou o bole-
tim de morto suspeita de uma 
idosa de 87 anos que faleceu 
às 20h30 após se engasgar 
com um pedaço de carne.

Após o acidente a idosa 
foi hospitalizada no hospital 
Beneficência Portuguesa, 
onde seu quadro evoluiu para 
hipóxido e parada cardiorres-
piratório e acabou falecendo. 
Seu corpo foi encaminhado 
ao Instituo Médio Legista.

Na central o caso foi regis-
trado como morte suspeita  e 
posteriormente encaminhado 
ao 2º Distrito Policial. 

(Colaborou – Bruna 
MARQUES)

Da REDAÇÃO

PANDEMIA 

Julho registra cem ocorrências de 
desrespeito às medidas sanitárias

A Vigilância Sanitária e a 
Fiscalização de Postura com 
o apoio da Guarda Civil Muni-
cipal realizaram ao todo 100 
atuações no mês de Julho 
em Rio Preto devido o des-
cumprimento das medidas 
sanitárias estabelecidas para 
o combate do COVID-19.

De acordo com as infor-
mações da GCM, das 100 
autuações 49 foram pessoas 
físicas, 14 foram bares e 
restaurantes, 10 academias, 
oito serv-festas, sete festas 
como casamento; aniver-
sário e clandestinas, quatro 
supermercados e outras atu-
ações como igrejas, cursos e 
oficinas.

Para o jornal DHoje o por-
ta-voz da GCM, Roger Assis, 
informou que mesmo com 
a flexibilização das medidas 
no estado de São Paulo as 
fiscalizações continuaram 
acontecendo em Rio Preto 
seguindo as normas de horá-
rios, utilização de máscaras, 
distanciamento social e proi-
bição de festas clandestinas 
e aglomeração. 

(Colaborou – Bruna
 MARQUES)

Da REDAÇÃO
Divulgação
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FIM DE SEMANA

PM registra mais dois casos de violência doméstica

A Polícia Militar de Rio Preto 
foi acionada no inicio da noite 
do último domingo (1) e na 
madrugada da segunda-feira 
(2) para atender ocorrências 
de violência doméstica.

Segundo as informações 
fornecidas, o primeiro caso 
ocorreu às 18h35 do domingo 
no bairro Solo Sagrado, onde 
PMs que estavam em patrulha-
mento foram acionados para 
atender uma denúncia de vio-
lência envolvendo um homem 
de 30 anos que teria enforcado 
sua companheira de 26 anos 
com uma chave de braço.

No local os policiais foram 
informados pela vítima de 
que o casal estava discutindo 
quando em certo momento seu 

companheiro a agrediu sem 
deixar lesões corporais e ainda 
apresentou sua vizinha como 
testemunha que confirmou 
que o homem teria golpeado a 
vítima com uma gravata.

Em sua defesa o agressor 
informou que ao chegar a 
sua residência encontrou a 
sua companheira sentada na 
sarjeta momento em que ela 
o xingou e tentou agredi-lo, 
ainda jogando seu celular no 
chão. Em seguida ele conse-
guiu entrar em sua residência 
e chamar a polícia.

Os dois envolvidos foram 
levados para a Central de 
Flagrantes onde a mulher in-
formou não querer representar 
judicialmente contra seu agres-
sor e se manifestou contra a 
prisão em flagrante do homem. 

Assim foi arbitrada uma fiança 
de R$3 mil para o agressor e 
pela falta de pagamento o ho-
mem foi mantido à disposição 
da justiça enquanto o caso será 
investigado após o registro do 
boletim de ocorrência de vio-
lência doméstica e vias de fato.

Já nesta segunda-feira à 
1h40 uma nova equipe da PM 
foi acionada para o bairro Boa 
Vista, onde eles foram recebi-
dos pela vizinha dos envolvidos 
que apontou o local. Os policiais 
entraram na residência que 
estava com o portão aberto e 
encontraram a vítima de 44 
anos sentada chorando com a 
mão na cabeça e o agressor de 
46 anos estava no quarto.

Em contato com a mulher 
os policiais foram informados 
de que o homem teria a em-

purrado contra a parede, o 
que causou uma lesão em sua 
cabeça, e durante uma briga 
ele ainda desferiu socos em seu 
corpo. Em sua defesa o homem 
confirmou que empurrou sua 
companheira, porém nega ter 
a golpeado com socos.

Em seguida a vítima foi 
levada para o UPA Norte para 
receber atendimento médico, 
enquanto o agressor foi levado 
para a Central de Flagrantes, 
onde foi preso e mantido à 
disposição da justiça enquanto 
o caso é investigado por um 
inquérito policial. O ocorrido foi 
registrado como violência do-
méstica e lesão corporal.

As duas ocorrências foram 
encaminhadas para a Delegacia 
Seccional de Rio Preto. (Cola-
borou – Bruna MARQUES)

Da REDAÇÃO

LOCAL EM OBRAS
Moto bate em canteiro 
da BR e homem morre

Um homem de 24 anos 
morreu na madrugada desta 
segunda-feira (2) após colidir 
com a guia do canteiro na BR 
153, próximo ao cruzamento 
com a Avenida Belvedere, à 
1h30.

De acordo com as informa-
ções fornecidas pelo boletim 
de ocorrência, a equipe da 
Polícia Militar, que foi acionado 
ao endereço, acredita que a 
vítima não tinha pleno conhe-
cimento do trecho em obra e 
por isso acabou não vendo o 
desvio do local e chocou sua 
moto contra a guia do canteiro 
e caiu.

No local também estavam 

presentes uma Unidade de 
Resgate e uma UTI da con-
cessionária responsável pelo 
trecho que constataram que 
a vítima morreu durante o 
atendimento médico. O corpo 
foi levado para o UPA Tangará 
onde uma enfermeira entrou 
em contato com a mãe do 
homem e a moto foi deixada 
no endereço.

O corpo foi recolhido pela 
funerária e encaminhado ao 
IML para investigação da cau-
sa da morte.

Na Central de Flagrantes o 
caso foi registrado como cho-
que e morte suspeita para em 
seguida ser encaminhado ao 
3º Distrito Policial. (Colaborou 
– Bruna MARQUES)

Da REDAÇÃO

WALTER TEODORO, natural de 
Bady Bassitt/SP, faleceu aos 74 anos 
de idade. Era solteiro. Foi sepultado 
no dia 02/08/2021 às 11:00, saindo 
seu féretro do velório Municipal de 
Bady Bassitt para o cemitério Muni-
cipal de Bady Bassitt.

ANTONIO GERALDO DE ARAU-
JO, natural de Nova Aliança/SP, 
faleceu aos 86 anos de idade. Era 
divorciado e deixou seu fi lho Wiliam. 
Foi sepultado no dia 02/08/2021 às 
16:00, saindo seu féretro do velório 
Capelas Prever para o cemitério 
Parque Jardim da Paz.

JOSÉ NELSON GAIOTTO, natural 
de Vista Alegre do Alto/SP, faleceu 
aos 74 anos de idade. Era casado 
com Maria Aparecida Marçona 
Gaiotto e deixou seus fi lhos Claudinei 

  FALECIMENTOS
Donizete, Roseli Perpetua. Foi sepul-
tado no dia 02/08/2021 às 17:30, 
saindo seu féretro do velório Jardim 
da Paz para o cemitério Parque Jar-
dim da Paz.

ANCHILA BESSAMI, natural de 
Novo Horizonte/SP, faleceu aos 97 
anos de idade. Era divorciada e dei-
xou sua fi lha Maria Elza. Foi sepultada 
no dia 02/08/2021 às 10:00, saindo 
seu féretro do velório Capelas Prever 
Rio Preto para o cemitério São João 
Batista.

DURVAL ALVES RIBEIRO, natural 
de Ingas/SP, faleceu aos 44 anos de 
idade. Era viúvo e deixou suas fi lhas 
Sueli Aparecida, Maria Sirley (faleci-
da). Foi sepultado no dia 01/08/2021 
às 17:00, saindo seu féretro do 
velório direto para o cemitério de 
Nova Granada.

PM E GCM
Operação recolhe pipas e carretéis com cerol no fim de semana

A Guarda Civil Municipal e 
a Polícia Militar de Rio Preto 
realizaram neste domingo (1) 
a Operação Linhas Cortantes 
nos bairros Fraternidade I e 
II e no Parque das Amoras. A 
atividade ainda contou com a 
participação da Vara da Infân-
cia da e Juventude.

Ao todo foram 70 pipas e 
29 carretéis apreendidos, os 
pais dos menores de idade 
que estavam nos locais de 
abordagem foram convocados 
e advertidos pelos fiscais de 

proteção. Este é o terceiro 
domingo que a GCM e a PM 
realiza a operação, sendo que 
as corporações recebem as 
denuncias dos moradores dos 
locais.

Fora os materiais da opera-
ção, oito veículos foram autu-
ados por irregularidades como 
documentação, estacionamen-
to irregular e som alto. (Cola-
borou – Bruna MARQUES)

Da REDAÇÃO

Operação recolhe pipas 
e carretéis com cerol no 
fim de semana

Divulgação
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FRENECTOMIA

*O que é Frenectomia
Frenectomia é a designação atribuída a uma pequena 

cirurgia que consiste em cortar e remover o freio, que é 
uma prega fina de tecido fibroso (tipo membrana), presente 
na boca.

Alguns casos torna-se suficiente seccionar ou cortar par-
cialmente esse freio, visando alterar apenas o nível da sua 
inserção nos tecidos moles, por forma a dividi-lo ou reduzir o 
seu tamanho, sendo que neste caso passamos a denominar 
esta pequena operação cirúrgica de frenotomia, em vez de 
frenectomia.

*Frenectomia lingual e labial
Em odontologia, existem basicamente dois tipos de freios:

1. Freios labiais (superior e inferior), localizados na linha 
mediana, sendo visíveis quando levantamos o lábio superior 
ou baixamos o inferior, e que se estendem desde o interior 
do lábio até a gengiva vestibular (frontal), tanto no maxilar 
superior como no inferior;

2. Freio lingual: localizado no ventre da língua (por baixo 
da língua), e que se insere desde a língua ao soalho da boca.

Consoante o tipo de freio, denominamos de frenectomia 
lingual, no caso de secção dos freios labiais. No caso desta 
subdividimos em frenectomia labial superior, que como o 
próprio nome indica, é realizada no freio do lábio superior, e 
frenectomia labial inferior, que como o próprio nome indica 
aquela que é efetuada no freio do lábio inferior.

Lateralmente aos freios labiais, podem ainda existir outras 
pregas fibrosas mais largas, chamadas de bridas, que são 
em quase tudo semelhantes aos freios. Diferem apenas na 
sua localização e dimensão em largura, que pode variar de 
alguns mm a um cm, por sua vez o freio geralmente não tem 
mais que 1 a 2 mm.

Apesar destas membranas não terem tanta tendência a 
apresentarem uma inserção baixa e implicarem tantas limita-
ções como o freio por vezes tem também de ser removidas, 
nomeadamente quando causam interferências funcionais, 
ou se tornam inconvenientes para a estabilidade e reten-
ção das próteses, ou ainda quando interferem na correção 
ortodôntica.

A cirurgia para desinserção e eliminação do tecido fibroso 
das bridas segue também um protocolo idêntico à remoção 
dos freios, mas neste caso o procedimento é designado de 
bridectomia, pela sua diferente denominação.

Frenectomia: Indicações
A cirurgia de Frenectomia é indicada nas seguintes situa-

ções, consoante o tipo de freio considerado, a saber:

1. Frenectomia labial:
*Presença de diastema interincisivo (dentes separados 

devido a espaço entre os dois incisivos centrais), associado 
à presença entre os mesmos de fibras do freio com inserção 
baixa, ao nível da papila interdentária, impedindo assim o 
fecho natural desse espaço;

*Eventual limitação da mobilidade do lábio, resultante de 
uma inserção muito baixa do freio labial;

*Motivos estéticos, principalmente nas situações de 
sorriso alto, ou seja, quando a pessoa expõe, ao sorrir, uma 
gengiva ântero/superior, o chamado sorriso gengival;

*Alterações da fonética (normalmente associados à pre-
sença de um diastema de grande dimensão)

*Quando interfere com correção ortodôntica (ortodontia);
*Quando interfere na estabilidade e retenção de próteses 

dentárias.

2. Frenectomia lingual:
*Limitação dos movimentos da língua quando o freio é 

muito curto, inserindo-se muito perto da ponta da língua;
*Alterações da fala (fonética) pelo mesmo motivo;
*Transtornos ou dificuldade na mastigação, também pelo 

mesmo motivo;
*Lesões traumáticas, resultantes do roçar do freio nos 

incisivos inferiores, devido à grande proximidade entre as 
duas estruturas..

Dra. Fernanda F. Lupino e Dra. Ana Cristina R. Matos

Divulgação

A Secretaria de Saúde de 
Rio Preto divulgou o boletim 
mensal dos casos de dengue 
registrados em julho nesta se-
gunda-feira (2). Foram 3.911 
casos registrados neste mês, 
sendo 148 em julho e 3.763 
de casos pendentes de outros 
meses.

Com os novos casos con-
firmados, o município totaliza 
19.494 casos em 2021, com 
aproximadamente um caso a 
cada 15 minutos. Dentre esses 
casos, 221 foram considerados 
com sinais de alarma e apenas 
13 foram registrados como 
graves.

Além disso, outros 471 ca-
sos registrados no mês de junho 
e julho seguem em investiga-
ção, aguardando confirmação. 
Nenhum óbito pela doença foi 
registrado no último mês. Com 
isso, Rio Preto segue com sete 
óbitos contabilizados no ano, 
sendo o último no mês de maio.

“É um ano epidêmico, po-
rém a maioria dos casos que 
estão sendo registrados, feliz-
mente, não estão sendo graves. 
A mortalidade também segue 
em um nível baixo. Além disso, 

Rio Preto chega a 
19.494 casos de 
dengue no ano

abrimos o Centro de Hidratação 
prevendo que haveria uma de-
manda maior neste ano. Para 
o segundo semestre, com base 
nos dados da série história, a 
tendência é de que os números 
sejam menores por conta do 
inverno e da estiagem”, afirmou 
Andreia Negri, gerente da vigilân-
cia epidemiológica.

Vinicius LIMA   
redacao@dhoje.com.br

Rio Preto chega a 19.494 casos de dengue no ano

Divulgação

Ela também reforçou a im-
portância dos moradores mante-
rem os cuidados dentro de casa. 
“Pedimos para que a população 
esteja sempre verificando vasos 
com plantas, atrás da geladeira, 
ralos e calhas, que são locais 
que costumam ter água parada”, 
comentou Andreia.

Os bairros com as maiores 

EPIDEMIA

COVID-19

Após o mês de junho ter 
alta nos índices da Covid-19 
em todo o Estado de São Pau-
lo, o mês de julho apresentou 

oficiais por complicações da 
Covid.

No ápice da pandemia, 
o mês de março deste ano 
apresentou o quadro mais 
grave, com 1.535 casos e 43 
óbitos confirmados no mês. 
Se comparado a julho, os 
dados apontam uma queda 
de 58,69% no número de ca-
sos e de 62,79% nos óbitos, 
entre o mês mais grave e o 
menos crítico de 2021.

Conforme o último boletim 
epidemiológico do município, 
divulgado nesta segunda-
-feira (2) Olímpia conta com 
10.217 casos confirmados, 
dos quais 9.882 estão cura-
dos (96%), 266 vieram a 
óbito, 41 estão em recupe-
ração e 28 estão internados 
em hospitais de Olímpia e 
região (19 em UTI e 9 em 
Enfermaria).

Da REDAÇÃO

Após recorde em junho, HB vê internações caírem 34%

O Complexo Funfarme, que 
abrange o Hospital de Base e 
Hospital da Criança e Materni-
dade, fechou o mês de julho 
com uma redução de 34% no 
número internações de pa-
cientes com Covid-19. No mês 
anterior, em junho, o HB bateu 
o recorde de internações na 
pandemia com 705 pacientes. 
Em julho, o número reduziu 
para 466 internações, uma 
média 15 internações por dia.

“Neste último mês tivemos 
uma queda importante de in-

ternações, principalmente na 
UTI. Nos leitos de enfermaria 
nós nunca tivemos problemas. 
As maiores dificuldades eram 
por conta de pacientes que 
pioravam na enfermaria e em 
um curto tempo precisavam ir 
para UTI. Hoje a situação está 
bem aliviada”, afirmou a direto-
ra administrativa do Hospital de 
Base, Amália Tieco.

Por conta da redução, o 
hospital começou a remanejar 
leitos na semana passada para 
atender pacientes com outras 
doenças. São 20 leitos de en-
fermaria e 20 leitos de UTI Covid 

que agora estão sendo utilizados 
para outras patologias.

“Por conta da pandemia, 
ficamos com uma demanda 
grande de cirurgias reprimidas, 
principalmente as eletivas, já 
que as cirurgias de emergência 
nunca pararam. Com os leitos 
ociosos, vimos a possibilidade 
de poder retomar esses proce-
dimentos”, comentou Amália.

A diretora ainda afirmou que 
mais leitos poderão ser rema-
nejados neste mês de agosto. 
“Nós estamos em queda, mas 
vamos manter uma reserva para 
pacientes com Covid-19, pois 

alguns países que vinham apre-
sentando diminuição tiveram 
aumento no número de casos 
por conta de variantes. Ainda 
estamos observando se haverá 
uma estabilização na região”, 
afirmou.

Atualmente o HB conta com 
179 pacientes internados com 
Covid-19, sendo 54 na enfer-
maria e 125 na UTI. No HCM 
são seis internações, com cinco 
na enfermaria e um na UTI. 
Desde o início da pandemia 
foram 6.857 pacientes atendi-
dos, com 4.984 altas e 1.695 
óbitos.

Vinicius LIMA

Mortes em julho também caem 51% em Olímpia
PANDEMIA

Rio Preto vacina pessoas 
com 26 anos a partir de hoje

Rio Preto vai expandir a va-
cinação contra Covid-19 para 
um novo grupo. A partir desta 
terça-feira (3) serão imuniza-
das as pessoas com 26 anos. 
Nesta segunda-feira (2) teve 
início a vacinação do público 
de 27 anos. A Secretaria de 
Saúde tem adotado a vacina-
ção escalonada como forma de 
minimizar as filas nos postos de 
vacinação.

O novo público poderá se 
imunizar nas unidades de saú-
de, das 8h às 14h, e na Swift, 
das 8h às 16h. É necessário 

apresentar documento com 
foto e CPF, além de compro-
vante de residência de Rio 
Preto. A vacinação de segunda 
dose ocorre exclusivamente 
nas unidades de saúde. Na 
quarta-feira (4), pessoas de 
25 anos serão incluídas na 
vacinação.

Segundo os dados do Va-
cinômetro, Rio Preto já apli-
cou 430.068 doses, sendo 
297.945 na primeira etapa e 
120.572 na segunda. Outras 
11.551 foram vacinadas com 
dose única.  O município é a 
10ª cidade que mais aplicou 
doses no Estado de São Paulo.

Da REDAÇÃO

Divulgação

incidências de casos são Jardim 
Americano (1.578), São Fran-
cisco (1.476), Parque Indus-
trial (1.358), São Deocleciano 
(1.311) e Jaguaré (1.218). Já 
os que possuem os menores 
números de casos são Talhado 
(148), Cidadania (160), Gonza-
ga de Campos (184), Renascer 
(218) e Nova Esperança (240).

significativa redução de 50% 
em média no número de casos 
e óbitos em Olímpia.

Segundo o balanço do mu-
nicípio, com base nos dados 
da Secretaria de Saúde, junho 

registrou 1.520 casos positi-
vos, com uma média diária de 
50,6 confirmações, além de 
33 óbitos no decorrer do mês.

Já em julho, foram 634 
casos positivos, que repre-
sentam uma média de 20,45 
confirmações por dia, além de 
16 óbitos oficialmente notifi-
cados. Desta forma, compa-
rando os dois meses, Olímpia 
apresentou uma queda de 
58,28% no número de casos 
e de 51,51% de óbitos.

Considerando os dados 
acima mencionados, julho foi 
também o mês que registrou 
a menor quantidade de casos 
positivos desde o início deste 
ano. Até então, o quadro me-
nos grave tinha ocorrido em 
abril com 684 casos. Com re-
lação aos óbitos, o último mês 
só ficou atrás de fevereiro, 
que registrou 15 falecimentos 

Divulgação
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SE FALAR BARBARIDADES FOSSE MODALIDADE OLÍMPICA, NÃO 
TINHA PRA NINGUÉM! O BRASIL ESTARIA, DECERTO, BEM MELHOR 
COLOCADO NO QUADRO GERAL DE MEDALHAS EM TÓQUIO. Sorria, 

beba muita água e seja feliz!
MARIA INÊS PEREZ pas-

sou a semana curtindo frio e 
as maravilhas da cidade mon-
tanhosa Campos de Jordão. 
Ela, aproveitou a viagem para 
agradecer à vida no Santuário 
Nacional de Nossa Senhora 
Aparecida.

COISAS DO INTERIOR. 
Após a motociata de Bolsona-
ro em Presidente Prudente, já 
circula na Câmara Municipal 
de lá o projeto de lei que 
altera o nome do lugar para 
Presidente Imprudente.

UM CURTO circuito foi o 
que destruiu o Shopping Blu, 
no piso superior do antigo 
terminal urbano. Pelo jeito 
este “curto” vai provocar um 
“longo” tempo de espera e 
estudos para recuperação 
do prédio. 

MÉDICO DR. EDMO Atique 
Gabriel, fi lho dos empresários 
e advogados Edmo Gabriel e 
Maria Lúcia Atique Gabriel, 
começou o 1º dia de agosto 
comemorando idade nova. 
Parabéns!  

GUTO COVIZZI, empresá-
rio, está curtindo férias com 
toda sua família na Bahia. 
Ele, aproveita para recarregar 
as energias para mais uma 
temporada de trabalho.

AO LADO DA PRIMEIRA 
dama Maria Elza Coelho 
Araújo, fi lhos e netos, o nos-
so Prefeito Edinho Araújo, 
assumiu idade nova na última 
sexta-feira, dia 30. Aquele 
abraço!  

PARA OS FÃS. Na últi-
ma sexta-feira, aconteceu o 
lançamento nas Rádios do 
Brasil, da nova música de 
trabalho “Você Beberia ou 
não Beberia? Da famosa du-
pla sertaneja rio-pretense Zé 
Neto & Cristiano

OSVALDO E REGINA Se-
menzato Marques Pinto fes-
tejaram com familiares os 2 
aninhos da netinha Manoela, 
como manda o fi gurino, no 
último fi nal de semana.

Detalhes
não tão pequenos...

Bernardino de Campos, 3145
Telefone: 3232-4822

Riopreto Shopping Center 
Telefone: 3227-3211

Kiberamarp

Tel. (17) 3233-4888

Um país de castas
Os deputados vão ou não vão 
votar a emenda constitucional 
(PEC) que extingue o foro 
privilegiado? Estima-se que 
no Brasil 58.000 autoridades 
dos três poderes têm foro 
privilegiado, que os “protege” 
dos juízes de primeira instância. 
Em países que respeitam a lei 
e o combate a privilégios e à 
impunidade, como Estados 
Unidos e Reino Unido, não 
existe privilégio de foro. Mas, 
aqui é diferente!

Meu Pet
O prefeito Edinho Araújo participou ontem a tarde, em São Paulo, 
do anúncio do programa estadual Meu Pet. O governador João 
Doria confirmou  a construção de mais oito clínicas veterinárias do 
programa estadual Meu Pet, que agora chegam a um total de 10 
unidades no interior e litoral de São Paulo. Entre elas, uma unidade 
será instalada aqui em Rio Preto, antes de iniciar a construção do 
Hospital Veterinário.

DiáriodoBob
Calma, pessoal! O pior já passou. Agora é só enfrentar 

agosto.O resto é moleza! Posso perguntar? O Coco Bambu 
é um shopping ou simplesmente um restaurante? A área 
ocupada tem mais de 2.300 metros quadrados, com 
ambiente sofisticado e aconchegante com capacidade para 
600 lugares. O cardápio é um mar de frutos e na adega 
podem dormir e amanhecer e a carta de vinhos sugere 
mais de 150 rótulos de todos os continente, com direito a 
sommelier? O Iguatemi tem mesmo mania de grandeza, ou 
melhor, é grande por natureza. To certo ou to errado? Está 
consolidado portanto, um investimento de R$ 12 milhões, 
na unidade numero 50 da rede que se expande para todo o 
Brasil. Agora é que vem o melhor. Isso não é um privilegio 
para o grupo investidor, mas para a sociedade rio-pretense, 
que pode a levar a criançada para o Espaço Kids, com ca-
pacidade para 100 petizes, palco com musica ao vivo, bar 
americano e muitos televisores para transmitir as novelas, 
futebol e até o programa do Silvio Santos. E quem achar que 
o Iguatemi fica muito longe do cento, pode fazer a festa em 
casa pelo sistema delivery. Eu to ficando louco, ou o recado 
do Lula para o Bolsonaro, veiculado ontem pelas redes so-
ciais, sobre a transmissão da faixa presidencial pós eleição 
presidencial no ano que vem, é verdadeira ou de mentirinha? 
É montagem ou original. Que vergonha! A lei do silêncio 
foi sancionada pelo governador João Dória. Agora quem 
extrapolar em festas ou motivações de qualquer natureza 
com fogos de artifício com estampido pode prepara o lombo 
porque vai pagar caro. A multa para quem descumprir a lei é 
de R$ 4.300, mas se for empresa pula para R$ 6 mil. Poder 
executivo. Encontrei no fim da tarde, durante as surpresas 
que os amigos do prefeito Edinho Araújo fizeram a ele por 
conta de seu aniversário, entre os inúmeros secretários, 
vereadores e amigos em comum, o Dr. Luis Roberto Thiesi, 
Procurador Geral do Município. Ele também, além de alguns 
secretários, acabou fazendo as honras da casa, na recepção 
aos convivas do alcaide. Amigo de tantas jornadas, numa 
roda receptiva falamos de tudo e fui guindado com um pre-
sente de cunho pessoal: a mãe do Procurador, dona JAIRA 
THIESE, que é ouvinte assídua do Show do Roberto, quer 
um livro onde conto a história dos últimos 50 anos do rádio 
de Rio Preto. Pedido feito, pedido aceito e já encaminhado. 
Ainda sobre Thise, nome de confiança do governo municipal, 
tem um currículo que merece destaque: foi 4 vezes Secretario 
Administração e por concurso é atualmente o Procurador 
Geral do Município desde 1999. Ponto e basta! 

henriforne@gmail.com

SPOTlight

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)

Direitos e deveres
A sessão da Câmara volta hoje 
a normalidade e deixa de ter 
suas sessões morosas e sem 
discussões mais atribuladas. 
O Psolista João Paulo Rillo 
está voltando e jura que 
não vai mudar o seu jeito de 
ser. Ainda bem, afinal fazer 
política é colocar em pauta 
discrepâncias, discordâncias 
e direitos  contraditório.

C/ Luizinho BUENO 

Juntamente com o prefeito Edinho Araújo, o chefe da Casa Civil do Governo de São 
Paulo, Cauê Macris, no Palácio dos Bandeirantes, o Secretário de Desenvolvimento 

Regional, Marcos Marco Vinholi, o secretário Estadual de Agricultura e 
Abastecimento, Itamar Borges e o deputado Léo Oliveira, para o anúncio da 
liberação do Hospital de Veterinário do Programa Meu Pet para Rio Preto.

Junia Arantes ganhou 
idade nova com 

comemoração “in 
family”, na última 

semana  
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GINÁSTICA VÔLEI

A paulista Rebeca Andra-
de encerrou nesta segunda-
-feira (2) sua participação na 
Olimpíada de Tóquio (Japão) 
na quinta colocação da prova 
do solo na ginástica artística. 
Ao som de Baile de favela, a 
atleta de 22 anos fez uma 
apresentação bem-sucedi-
da na final, entretanto deu 
passo para fora do tablado 
na primeira acrobacia, o que 
lhe fez perder um décimo. 
Rebeca somou 14.033 pon-
tos, ficando atrás em 0.133 
das medalhistas de bronze, 
a japonesa Mai Murakami 
e Angelina Melnikova, do 
Comitê Olímpico Russo, que 
empataram com 14.166 
pontos.

Quem conquistou meda-
lha de ouro foi a norte-ame-
ricana Jade Carey, com nota 
14.366. Vanessa Ferrari, da 
Itália, levou a medalha de 
prata (14.200).

Rebeca Andrade leva para 
o Brasil duas medalhas no 
peito, a de prata (individual 
geral) e a de ouro (salto).

Argolas - Medalhista 
de ouro na Olimpíada de 
Londres 2012 e de prata na 
Rio 2016, o brasileiro Ar-
thur Zanetti se despediu na 
madrugada desta segunda 
(2) de Tóquio sem subir ao 
pódio. O paulista ficou na 
oitava colocação na prova de 
argolas na ginástica artística, 
com 14.133 pontos obtidos 
na final.

Em sua apresentação, o 
atleta de 31 anos arriscou 
um triplo mortal grupado, 
mas acabou perdendo pontos 
na aterrissagem. Sendo as-
sim, o sonho do terceiro pó-
dio olímpico foi interrompido.

“Acho que temos que sair 
felizes em tudo na nossa 
vida. Não é porque errei, é 
que tenho que sair triste. Eu 
saio feliz porque arrisquei. 
Ninguém sabe o quanto sofri 
para fazer esta saída, machu-
quei meus pés várias vezes. 
Se eu não tivesse feito ela 
hoje com certeza eu ficaria 
triste. Pelas notas que em 
outras competições eu tirei, 

ficaria em quarto ou 
quinto, mas você me 
veria triste por não ter 
arriscado”, disse Za-
netti logo após a prova, 
em depoimento ao Mi-
nistério da Cidadania.

Quem conquistou 
medalhas de ouro e 
prata em argolas foram 
os chineses Liu Yang 
(15.500 pontos) e You 
Hao (15.300), respecti-
vamente. Já o campeão 
na Rio 2016, o grego 
Eleftherios Petrounias 
terminou com o bron-
ze, com 15.200 pon-
tos.

Salto - Natu-
ral de Volta Redonda 
(RJ), Caio Souza tam-
bém foi finalista nos 
Jogos de Tóquio, mas 
também ficou de fora 
do pódio na prova 
de salto de ginástica 
artística. O brasileiro 
encerrou sua par-
ticipação na oitava 
posição, com 13.683 
pontos.

O vencedor da pro-
va foi o sul-coreano 
Jeahwan Shin, com 
14.783 pontos, a 
mesma somatória do 
ginasta Denis Abliazin, 
do Comitê Olímpico 
Russo. Porém, devido 
ao critério de desem-
pate - grau de dificul-
dade - ele ficou com a 
prata. O armênio Artur 
Davtyan levou o bronze, 
com 14.733 pontos.

Agência BRASIL

Após conquistar medalhas de ouro e prata, 
Rebeca termina em 4ª no solo artístico

A ginasta Rebeca An-
drade terminou em 
quarto no solo, após 
ganhar duas meda-
lhas: ouro e prata

Invicta, equipe avança às 
quartas após bater Quênia

Na próxima fase, 
as brasileiras 

vão enfrentar o 
Comitê Olímpico 
Russo na quarta-

feira (4)

Invicta na Olimpíada, a 
seleção brasileira de vôlei 
feminino venceu nesta se-
gunda-feira (2) o Quênia 
por 3 sets a 0, com parciais 
de 25/10, 25/16 e 25/8. A 
partida foi realizada na Arena 
de Ariake, na capital Tóquio. 
Com o triunfo, as brasileiras 
encerraram a fase de grupos 
na primeira posição do Gru-
po A e, consequentemente, 
avançaram às quartas de 
final.

Na próxima fase, as brasi-
leiras vão enfrentar o Comitê 
Olímpico Russo na quarta-
-feira (4), em horário a ser 
definido.

A vitória das brasileiras 

contra as quenianas acon-
teceu sem sustos. Logo no 
início do jogo, o Brasil já abriu 
cinco pontos de vantagem (7 
a 2). Na sequência, a distân-
cia ficou ainda maior, com o 
placar de 13 a 4. A superio-
ridade das brasileiras foi até 
o final do set, que encerrou 
com 25 a 10 no marcador.

No segundo set, o Brasil 
manteve o ritmo, entretanto 
a seleção do Quênia chegou 
a ficar na frente do placar (2 
a 1). Mas foi por pouco tem-
po, já que as comandadas 
pelo técnico José Roberto 
Guimarães viraram a partida 
e abriram vantagem de sete 
pontos (16 a 9). A segunda 
parcial encerrou com vitória 
de 25 a 16.

O terceiro e último set 
foi decidido com vantagem 
ainda maior em relação aos 
dois primeiros. O Brasil rapi-
damente conseguiu diferença 
elástica no marcador (11 a 
3). Daí em diante, as brasilei-
ras continuaram aumentando 
a vantagem, encerrando o 
jogo em 25 a 8.

Agência BRASIL

Carol Gattaz grava vídeo 
celebrando classificação

Depois de bater a Quênia 
por 3 sets a 0 nesta segun-
da-feira (2), atleta rio-pre-
tense Carol Gattaz celebrou a 
classificação para a próxima 
fase dos Jogos Olímpicos de 
Tóquio.

“Acabamos hoje a nossa 
fase classificatória, graças a 
Deus ficamos em primeiro no 
nosso grupo. Vamos agora no 

dia 4 pegar a Rússia nas quar-
tas de final, onde é mata-ma-
ta, quem ganha passa e quem 
perde volta para casa. Torçam 
muito para gente, mandem 
muitas energias positivas, que 
a gente está sentindo daqui”, 
afirmou em vídeo divulgado. O 
horário da partida ainda não 
foi definido.

A vitória das brasileiras con-
tra as quenianas aconteceu 
sem sustos, vencendo por 25 

a 10. No segundo set, o Brasil 
manteve o ritmo, entretanto a 
seleção do Quênia chegou a 
ficar na frente do placar (2 a 
1). Mas foi por pouco tempo, 
já que as comandadas pelo 
técnico José Roberto Guima-
rães viraram a partida e ven-
ceram por 25 a 16. O terceiro 
e último set foi decidido com 
vantagem ainda maior em 
relação aos dois primeiros, 
superando por 25 a 8.

Vinicius LIMA 

Divulgação

FPF anuncia retomada da Copinha e 
América pede para ser uma das sedes

A Federação Paulista de 
Futebol (FPF) emitiu um co-
municado nesta segunda-feira 
(2) informando que definiu as 
diretrizes para o retorno da 
Copa São Paulo de Futebol 
Júnior. Por conta da pandemia, 
a edição que seria realizada 
em 2021 foi cancelada.

Segundo a Federação, a 
competição terá início no dia 2 
de janeiro e a final será, como 
sempre, no dia 25 de janeiro, 
aniversário da cidade de São 
Paulo. As datas programadas 
para os jogos poderão sofrer 
alterações, de acordo com 
os interesses das emissoras 
que transmitirão a competi-
ção e critérios de segurança 
estabelecidos pelos órgãos 
públicos. Terão condição de 
jogo os atletas nascidos nos 
anos de 2001, 2002, 2003, 

2004, 2005 e 2006.
O presidente do América, 

Luiz Donizette Prieto, o Italiano, 
confirmou que o clube tem 
o interesse em ser uma das 
sedes, recebendo jogos no 
Teixeirão. “Já estamos regula-
rizando tudo que a Federação 
pediu. Já enviei um ofício para 
a Secretaria de Esportes de 
Rio Preto pedindo parceria”, 
afirmou.

Italiano também não des-
cartou a possibilidade do Améri-
ca sediar com recursos próprios 
caso a Prefeitura não tenha 
interesse. O secretário de es-
portes Fábio Marcondes disse 
que a Secretaria estará anali-
sando todas as possibilidades.

Segundo as diretrizes da 
FPF, para a análise da candida-
tura das sedes, será necessária 
a apresentação da documenta-
ção exigida pelo Termo de Com-
promisso e os laudos técnicos 
vigentes do estádio indicado. 

Vinicius LIMA    
redacao@dhoje.com.br

Divulgação

O presidente do Amé-
rica, Luiz Donizet-
te Prieto, o Italiano, 
confirmou que o clu-
be tem o interesse 
em ser uma das se-
des, recebendo jogos 
no Teixeirão

FUTEBOL

Como um dos critérios de ava-
liação da Sede, será realizada 
uma a vistoria técnica de toda 
infraestrutura da cidade para 
a recepção e atendimento das 
equipes.

O Rio Preto Esporte Clube, 
que recebeu convite para ser 
uma das sedes em 2021, 
antes do cancelamento, in-
formou que não tem interesse 
em sediar em 2022. “Nós 
recebemos o comunicado da 
Federação e dizemos que não 
temos interesse em sediar, 
pois as despesas são grandes 
e sem uma parceria com a 
Prefeitura, o clube teria que 
assumir os gastos. Porém, 
nós manifestamos o desejo de 
disputar a Copinha”, comentou 
o presidente José Eduardo 
Rodrigues.

A previsão é de que a Fede-
ração defina todas as cidades 
sedes e clubes participantes 
até o fim do mês de novembro.
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Edital de
CONVOCAÇÃO

Por um erro de programação o edital abaixo deixou de ser 
publicado no dia 01 de agosto de 2021. 
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A programação completa 
da 11ª edição do Festival 
Literário de Votuporanga - Fliv 
está disponível no site oficial 
do evento, que será online 
entre os dias 5 e 8 de agosto 
e transmitido na íntegra pelas 
redes sociais e pela platafor-
ma do Governo do Estado de 
São Paulo #CulturaEmCasa, 
disponível nas lojas Apple Sto-
re e Google Play para Iphone 

e Android.
Com cerca de 90 ativida-

des, o Fliv contará com encon-
tros com nomes conhecidos, 
como a atriz global Fabiana 
Karla e o criador da Comic 
Con Ivan Costa, além de um 
show de encerramento com o 
cantor e compositor Toni Garri-
do. Acesse e confira tudo em 
www.flivotuporanga.com.br

Os artistas locais terão 
destaque na programação, 
com contações de histórias 
com a Cia Entre Aspas; oficina 

de dança urbana com Ticko 
B-boy; bate-papo com o artista 
Edgard Andreatta; bate-papo 
com escritores locais; e os 
shows com o Grupo Os Par-
tideiros, Grupo Nossa Teoria, 
Grupo Jeito Nosso, Banda 
Musical Zequinha de Abreu, 
Banca Acústico 2Ms, Banda 
SP 520, Amadeu Álamo, Ca-
nevettes Rock’n Roll Band, 
LauraMoon e os Lunáticos e 
Sarah Celi.

Neste ano, o evento on-line 
terá a temática “Infinitudes e 

Saberes Ancestrais”, refletin-
do sobre o protagonismo de 
negros e indígenas na litera-
tura, arte e cultura.

A curadora literária será a 
carioca Ludmilla Lis, mulher 
negra, mestra em Relações 
Étnico-Raciais pelo CEFET-
-RJ, atriz, diretora teatral e 
performer. Dentre os nomes 
destacados como pensadores 
e escritores convidados estão: 
Lívia Natália; Julie Dorrico; 
Ellen Lima; Cidinha da Silva, 
Fabiana Cozza e Lirinha.

 Flivinho - Neste ano, 
as crianças terão um espa-
ço reservado para curtir a 
programação de contações 
de histórias, espetáculos e 
oficinas. Entre as atrações 
confirmadas para o chamado 
Flivinho estão espetáculos 
com o mágico Giovanni Brigth, 
com o mágico Volckane, com 
a Cia Polichinelo, A Peste Cia 
Urbana de Teatro e Cia Ouro 
Velho; contações de histórias 
com Kiara Terra, Gigio Manto-
vani e Cia Entre Aspas; e ofici-

nas com Adriana Reis, Bruna 
Souza, Cristina Okoti, Eliane 
Pavani, Ligia Rodrigues e Ro-
sicler Dourado; além do sarau 
infantil com Rodrigo Ciríaco e 
Coletivo Mesquiteiros.

O Flivinho fará parte da 
programação escolar de Votu-
poranga e região, por meio da 
parceria com a rede municipal 
e com os 65 municípios do 
Arranjo de Desenvolvimento 
da Educação do Noroeste 
Paulista e apoio da Secretaria 
Municipal de Educação.

Da REPORTAGEM
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Fliv divulga 
programação com 

90 atividades e 
elenco nacional

VOTUPORANGA

Festival começa nesta quinta-feira e marca 
aniversário de 84 anos de Votuporanga

LUTO
Morre promoter 

rio-pretense Alicinha 
Cavalcanti aos 58 anos

A promotora de eventos e 
relações públicas Alicinha Ca-
valcanti, nascida em Rio Preto e 
filha de cearenses, morreu nes-
ta segunda-feira (2) após perder 
a batalha contra a doença ELA 
(Esclerose Lateral Amiotrófica), 
uma doença considerada rara, 
degenerativa e sem cura, diag-
nosticada em 2017.

Segundo amigos próximos, 
por conta do avanço da doença 
ela já não reconhecia mais os 
amigos e contava com uma 
assistência médica domiciliar 
durante 24h por dia.

Alicinha começou a carreira 
de promotora de eventos aos 
20 anos de idade, 1983, apa-
drinhada por José Victor Oliva, 
o homem que, por muitos anos, 
foi conhecido como o “Rei da 
Noite”, o criador da lendária 

boate Gallery, na avenida Had-
dock Lobo, no bairro paulistano 
dos Jardins.

Ao DHoje, a jornalista Luca 
Fogaça, disse que conheceu 
Alicinha muito jovem e ela era 
madrinha de sua filha. “Ela 
tinha uns 16 anos quando nos 
conhecemos, sempre muito 
bonita, alegre, conhecia todo 
mundo e não tinha quem não 
gostasse dela. Eu morava fora, 
mas quando vinha pra Rio Preto 
eu ia pra casa dela e a gente 
saía junto e era muito legal a 
nossa amizade. Depois que ela 
se mudou pra São Paulo eu ia 
pra São Paulo e me hospedava 
na casa dela e assim foi a nossa 
amizade. Em 1987 ela batizou 
minha filha caçula. A gente era 
bem amiga, mas como ela cres-
ceu muito profissionalmente, eu 
não conseguia mais acompa-
nha-la”, lamenta Luca.

Andressa ZAFALON

RESPETÁVEL PÚBLICO

Circo SuperStar estreia nesta 
sexta em Rio Preto

Respeitável público! A 
magia do circo está de volta! 
Seguindo todos os protocolos 
de segurança necessários, o 
Circo SuperStar chega a Rio 
Preto para uma temporada de 
muita magia e entretenimen-
to para toda família, instalado 
no Plaza Avenida Shopping.

A partir de sexta-feira (6), 
todos terão a oportunidade 
de prestigiar um belíssimo 
espetáculo com dezenas de 
artistas, palhaços, acrobatas, 
malabaristas, entre outros. O 
circo terá sessões de segunda 
à sexta-feira, às 20h, sábado, 
às 18h e 20h, domingos e 
feriados, às 16h, 18h e 20h.

A completa estrutura do 
circo, além da plateia, conta 
também com lobby aconche-
gante e Praça de Alimentação 
com carrinho de algodão 
doce, pipoca, churros, sal-
gadinhos, cachorro quente, 
batata frita, bebidas variadas, 
maçã do amor e souvenirs 
especiais do Circo.

O espetáculo dura em 
torno de 90 minutos e os 
ingressos custam criança (a 
partir de dois anos) R$15,00 
e o Adulto R$30,00 e meia 
entrada R$15,00. Com o 

flyer de desconto ou o print de 
rede social, Criança R$10,00 
e Adulto R$20,00. Os ingres-
sos podem ser adquiridos na 
bilheteria do Circo ou pela in-
ternet superstarcircus.byintu.
com. Espetáculos com shows 
especiais de TV terão valores 
diferenciados.

Ação social - Além 
de diversão, o Plaza Avenida 

segunda-feira a sábado, das 
13h às 18h. A quantidade 
de ingressos promocionais é 
limitada.

Todo material arrecadado 
com a ação será doado para 
a Associação Renascer, ins-
tituição beneficente de São 
José do Rio Preto que atende 
crianças, jovens e adultos com 
deficiência intelectual e/ou 
deficiência física originada de 
lesão cerebral ou não, síndro-
me de down e outros casos.

Segurança - O Circo 
SuperStar segue todas as 
regras de segurança e distan-
ciamento social determinadas 
pelo Governo do Estado de 
São Paulo e pela prefeitura de 
Rio Preto. O uso de máscara 
é obrigatório, assim como a 
higienização das mãos com 
álcool em gel disponível em 
vários pontos do circo. Será 
aferida a temperatura de 
todos na entrada e algumas 
poltronas estarão bloqueadas 
para garantir o distancia-
mento adequado. Algumas 
das lonas que circundam o 
espaço foram removidas para 
aumentar a circulação de ar e, 
após cada espetáculo, todas 
as poltronas são totalmente 
higienizadas.
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Shopping, em parceria com 
o Circo SuperStar, vai pro-
mover também uma ação 
social. O público em geral 
poderá trocar um agasalho 
(novo ou em bom estado de 
conservação) ou dois quilos 
de alimentos não perecíveis, 
por um par de ingressos. Para 
isso, basta ir até o estande 
do Circo localizado na Praça 
de Eventos, primeiro piso, de 

Divulgação

GASTRONOMIA
Coco Bambu chega com tradicional 
cardápio de frutos do mar e vinhos

O Coco Bambu, um dos 
restaurantes mais aguardados 
da região, abre as portas nesta 
segunda-feira (2), no Shopping 
Iguatemi de Rio Preto.

Com cardápio variado espe-
cializado em frutos do mar, o 
Coco Bambu contará com uma 
adega para 2 mil garrafas e uma 
carta de vinhos com mais de 
150 rótulos de todos os conti-
nentes, além de sommelier para 
atender os clientes.

A operação vai ocupar uma 
área de mais de 2.300 metros 
quadrados no piso superior do 
centro de compras, com um 
ambiente sofisticado e acon-
chegante com capacidade para 
600 lugares.

O investimento na nova 

unidade – a de número 50 da 
rede que segue expandindo no 
Brasil – chega a R$ 12 milhões. 
O restaurante deve gerar cerca 
de 200 empregos diretos e 
indiretos.

“O Iguatemi São José do 
Rio Preto se consolidou como 
polo gastronômico da região 
e estamos otimistas com a 
chegada do Coco Bambu, uma 
das operações mais aguardadas 
pelo nosso público”, ressalta 
Sany Worcman, gerente geral 
do shopping.

Além dos pratos elaborados, 
o restaurante conta também 
com espaço kids para até 100 
crianças (com monitoras); dois 
salões de eventos para até 80 
lugares equipados com siste-
ma de som/projetor/microfone, 
climatização e iluminação indi-
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vidualizados; palco para música 
ao vivo; bar americano com TVs 
transmitindo canais de espor-
tes; loja com produtos da marca 
Coco Bambu, como vinhos tinto 
e branco, espumante Brut e 

Rosé, cerveja, cachaça, azeite, 
pimenta, entre outros.

Além do atendimento no 
local, o restaurante também 
conta com delivery pelo App 
Coco Bambu e Ifood.

Divulgação
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Editais de
PROCLAMAS

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

PRETO
Rua Tiradentes nº 3355, Centro. 

Tel: (17)3214-5330

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:

LUAN MENDES SANDI e GISLEI DANTAS DE PAULA. Ele, de 
nacionalidade brasileira, repositor, solteiro, nascido em LEME, 
SP, no dia 07 de outubro de 1996, fi lho de ERLI MENDES SAN-
DI e de MARCIA TERESINHA FERREIRA. Ela, de nacionalida-
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de brasileira, montadora, solteira, nascida em Votuporanga, SP, 
no dia 20 de setembro de 1995, fi lha de GILBERTO DE PAULA 
e de MARIA ALDENIR DANTAS SANTOS DE PAULA. 

ANTONIO KELDIMARCOS MARQUES DA SILVA e FRANCIS-
CA MARA DA SILVA SANTOS. Ele, de nacionalidade brasileira, 
gerente de loja, solteiro, nascido em Solonópole, CE, no dia 13 
de julho de 1988, fi lho de ANTONIO BERNADETE DA SILVA e 
de MARTA MARIA MARQUES DA SILVA. Ela, de nacionalidade 
brasileira, do lar, solteira, nascida em Solonópole, CE, no dia 06 
de dezembro de 1991, fi lha de JOÃO BATISTA DOS SANTOS e 
de MARGARIDA DA SILVA SANTOS. 

ALCEBIADES JOSÉ VIANA e ROSEMEIRE APARECIDA 
ROCHA. Ele, de nacionalidade brasileira, pizzaiolo, divorciado, 
nascido em Paranavaí, PR, no dia 19 de janeiro de 1969, fi lho 
de JOAQUIM FRANCISCO VIANA e de MARIA EDITE DE CAR-
VALHO VIANA. Ela, de nacionalidade brasileira, cabeleireira, di-
vorciada, nascida em Santo André, SP, no dia 13 de outubro de 
1964, fi lha de JOSÉ ROQUE ROCHA e de MATHILDE ROCHA. 

ALEX ALVES MILANI DOS SANTOS e VANESSA CAVALCAN-
TE SILVA. Ele, de nacionalidade brasileira, instalador, solteiro, 
nascido em Votuporanga, SP, no dia 06 de fevereiro de 1987, 
fi lho de ALCEU PHILOMENO DOS SANTOS e de MERCEDES 
MILANI. Ela, de nacionalidade brasileira, cozinheira, solteira, 
nascida em Diamantino, MT, no dia 05 de janeiro de 1982, fi lha 
de ANTONIO JARBAS DA SILVA e de RAIMUNDA CAVALCAN-
TE SILVA. 

JAIME AUGUSTO NAVES DE SOUZA DE BARROS QUEIROZ 
e NAYARA BERTOLDO BARBOSA. Ele, de nacionalidade 
brasileira, professor, solteiro, nascido em Itumbiara, GO, no dia 
09 de agosto de 1994, fi lho de JAIME MAXIMIANO MORAIS DE 
BARROS QUEIROZ e de CARMEN LANE NAVES DE SOU-
ZA. Ela, de nacionalidade brasileira, cirurgiã dentista, solteira, 
nascida em Uberaba, MG, no dia 10 de maio de 1994, fi lha de 
ALEXANDRE CUNHA BARBOSA e de CASSIA MARIA BER-
TOLDO. 

GUILHERME DOS SANTOS E SOUZA e ANGÉLICA APA-
RECIDA VASCONCELOS. Ele, de nacionalidade brasileira, 
empresário, solteiro, nascido em São Paulo, SP, no dia 17 de 
setembro de 1989, fi lho de PAULO HENRIQUE DOS SANTOS 
E SOUZA e de ELENIR DOS SANTOS E SOUZA. Ela, de nacio-
nalidade brasileira, psicóloga, solteira, nascida em Nhandeara, 
SP, no dia 12 de outubro de 1991, fi lha de GERVASIO MOURA 
VASCONCELOS FILHO e de ANGELA  APARECIDA PONTÉ 
VASCONCELOS. 

ARTHUR SILBERMAN BETTINELLI e CAMILA PERPÉTUA 
GARCIA. Ele, de nacionalidade brasileira, almoxarife, solteiro, 
nascido em São José do Rio Preto, SP, no dia 13 de agosto de 
1994, fi lho de PEDRO BETTINELLI e de VALÉRIA ROSSI SIL-
BERMAN BETTINELLI. Ela, de nacionalidade brasileira, autôno-
ma, solteira, nascida em São José do Rio Preto, SP, no dia 28 
de fevereiro de 1988, fi lha de APARECIDO BATISTA GARCIA e 
de EDUVIRGES DA SILVA GARCIA. 

RENAN GONÇALVES DE MIRA SOARES e ANA PAULA 
PERINI. Ele, de nacionalidade brasileira, açougueiro, divorciado, 
nascido em Campo Grande, MS, no dia 29 de agosto de 1990, 
fi lho de RENATO BENEDITO SOARES e de MARLY GON-
ÇALVES DE MIRA SOARES. Ela, de nacionalidade brasileira, 
autonoma, solteira, nascida em José Bonifácio, SP, no dia 26 
de agosto de 1989, fi lha de WILSON ROBERTO PERINI e de 
ROSANGELA PADILHA. 

GUILHERME HASSE UREL e TATIANE BELZ DE ARAUJO. 
Ele, de nacionalidade brasileira, engenheiro mecanico, solteiro, 
nascido em Bebedouro, SP, no dia 27 de outubro de 1994, fi lho 
de ROBERTO UREL e de ERLINDA HASSE UREL. Ela, de 
nacionalidade brasileira, médica, solteira, nascida em Cascavel, 
PR, no dia 16 de dezembro de 1995, fi lha de NEI OMAR HEI-
DEN DE ARAUJO e de SYLVANE BELZ DE ARAUJO. 

MATHEUS ROMAN MARTINEZ e LAÍNE CASTANHEIRA 
QUEIROZ RIBEIRO. Ele, de nacionalidade brasileira, autono-
mo, solteiro, nascido em São José do Rio Preto, SP, no dia 09 
de junho de 1991, fi lho de SERGIO MARTINEZ e de LUCIA 
ELAINE CORRÊA ROMAN MARTINEZ. Ela, de nacionalidade 
brasileira, advogada, solteira, nascida em Itapagipe, MG, no dia 
18 de agosto de 1992, fi lha de HERMES MENEZES RIBEIRO e 
de IÊDA CASTANHEIRA QUEIROZ. 

JOÃO BATISTA NEVES JUNIOR e LARISSA KYMIÊ MIA-
MOTO. Ele, de nacionalidade brasileira, vendedor, solteiro, 
nascido em São Paulo, SP, no dia 23 de abril de 1993, fi lho de 
JOÃO BATISTA NEVES e de MARIA DE FÁTIMA FERREIRA 
DE SALES NEVES. Ela, de nacionalidade brasileira, autônoma, 
solteira, nascida em São José do Rio Preto, SP, no dia 31 de 
maio de 1994, fi lha de ANTONIO HENRIQUE MIAMOTO e de 
CRISTIANE VALÉRIA MANTOVAN MIAMOTO. 

FÁBIO JOSÉ PONCHIO e DIEYLA SILVA DE CARVALHO. 
Ele, de nacionalidade brasileira, autonomo, solteiro, nascido em 
São José do Rio Preto, SP, no dia 24 de março de 1980, fi lho 
de JOSÉ EDUARDO PONCHIO e de MARIA ZILDA DA SILVA 
PONCHIO. Ela, de nacionalidade brasileira, autonoma, solteira, 
nascida em Divinópolis, MG, no dia 26 de maio de 1991, fi lha de  
e de KEILA SILVA DE CARVALHO. 

SONIA MARIA DE MATOS e NILVA ROSA SILVA. Ela, de 
nacionalidade brasileira, funcionária pública federal, solteira, 
nascida em Poloni, SP, no dia 26 de julho de 1954, fi lha de 
OLIVEIRA RODRIGUES DE MATOS e de ALAIDE LOUREN-



ÇÃO DE MATOS. Ela, de nacionalidade brasileira, professora, 
solteira, nascida em Mato Verde, MG, no dia 18 de julho de 
1973, filha de NILSON JOSÉ FRANCISCO e de NASCIMENTA 
ROSA SILVEIRA SILVA. 

Assim, lavra-se o presente edital de proclamas para que seja 
afixado neste 1º Registro Civil em lugar de costume e publicado 
pela imprensa local.  
Se alguém souber de impedimento, oponha-o na forma da lei.
São José do Rio Preto, 02 de agosto de 2021.
David Yamaji Valença, Oficial.

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

RIO PRETO
Rua Tiradentes nº 3355, Centro. 

Tel: (17)3214-5330

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

YENDRY LEYVA JUSTIZ e MARIA ANTONIA BARBOZA. 
Ele, de nacionalidade Cubana, auxiliar, solteiro, nascido em 
Cuba, EX, no dia 06 de março de 1984, filho de RAMÓN 
LEYVA DIAZ e de MARIETA JUSTIZ ARZUAGA. Ela, de 
nacionalidade brasileira, cozinheira, viúva, nascida em 
MONTES CLAROS, MG, no dia 11 de junho de 1969, filha 
de CLEMENTE BARBOZA LIMA e de MARIA SENHORINHA 
BARBOZA. 

Assim, lavra-se o presente edital de proclamas para que seja 
afixado neste 1º Registro Civil em lugar de costume e publi-
cado pela imprensa local.  
Se alguém souber de impedimento, oponha-o na forma da 
lei.
São José do Rio Preto, 31 de julho de 2021.
David Yamaji Valença, Oficial.

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

Renata Comunale Aleixo
Oficial

Rua Santo Antonio, nº 231, Centro, Engº Schmidt, São José do Rio Preto-SP
Telefone: (17) 3808-1088 - Email: cartorioes@hotmail.com

__________________________________________________________________________________
EDITAL DE PROCLAMAS

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

VINÍCIUS ANDREI ARCHILIA DA SILVA e RAFAELA COSTA DOS SANTOS. Ele, brasileiro, 
natural de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, nascido aos oito (08) de setembro de um mil novecentos 
e noventa e oito (1998), com vinte  e dois (22) anos de idade, auxiliar de manutenção, solteiro, filho de LUIZ 
ANTONIO DA SILVA e de dona PERPETUA DE LOURDES ARCHILIA. Ela, brasileira, natural de São José 
do Rio Preto, Estado de São Paulo, nascida aos  dezessete (17) de março de um mil novecentos e noventa e 
nove (1999), com vinte  e dois (22) anos de idade, esteticista, solteira, filha de GILSON COSTA DOS 
SANTOS e de dona MARIA LUCIA DE JESUS SANTOS.

Casamento religioso com efeito civil.
Pelo que lavro e publico o presente, para que se alguém souber de algum impedimento, oponha-o nos 

termos da lei e para fins de direito
São José do Rio Preto - SP, trinta e um (31) de julho de dois mil e vinte e um (2021).
Renata Comunale Aleixo
Oficial

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

Renata Comunale Aleixo
Oficial

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

__________________________________________________________________________________
EDITAL DE PROCLAMAS

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

FELIPE VALERO MUNAROLO e JAQUELINE MARTINS VASCONCELLOS. Ele, brasileiro, 
natural de Jundiaí, Estado de São Paulo, nascido aos trinta (30) de outubro de um mil novecentos e oitenta e três 
(1983), com trinta  e sete (37) anos de idade, engenheiro de seguros do trabalho, solteiro, filho de ALMIR 
MUNAROLO e de dona APARECIDA MARIA GARCIA VALERO MUNAROLO. Ela, brasileira, natural de São 
José do Rio Preto, Estado de São Paulo, nascida aos  dezoito (18) de setembro de um mil novecentos e oitenta e 
nove (1989), com trinta  e um (31) anos de idade, bióloga, solteira, filha de VALDECIR MAZONI 
VASCONCELLOS e de dona JUDITE APARECIDA CARDOSO MARTINS VASCONCELLOS.

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

São José do Rio Preto - SP, trinta e um (31) de julho de dois mil e vinte e um (2021).
Renata Comunale Aleixo
Oficial

Filtros:  Relatório diário do dia 02/08/2021. Apenas vagas ativas (novas e reativadas).

Relatório de VagasBalcão de Empregos

CARGO QTDE. VAGAS SEXO TIPO
ADESIVADOR PERMANENTEINDIFERENTE1
AJUDANTE DE CARGA/DESCARGA PERMANENTEMASCULINO1
AJUDANTE DE ELETRICISTA PERMANENTEMASCULINO3
AJUDANTE DE ENCANDOR PERMANENTEMASCULINO3
AJUDANTE DE FUNDIÇÃO PERMANENTEMASCULINO5
AJUDANTE DE MANUTENÇÃO PERMANENTEMASCULINO1
AJUDANTE DE PADEIRO PERMANENTEMASCULINO2
AJUDANTE DE PRODUÇÃO PERMANENTEMASCULINO2
AJUDANTE DE PRODUÇÃO PERMANENTEINDIFERENTE4
AJUDANTE GERAL PERMANENTEMASCULINO1
AJUDANTE GERAL TEMPORÁRIAINDIFERENTE4
ANALISTA DE MARKETING PERMANENTEINDIFERENTE1
ANALISTA DE MARKETING DIGITAL PERMANENTEINDIFERENTE1
ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS PERMANENTEINDIFERENTE1
ANALISTA DE RELACIONAMENTO COM O CLIENTE PERMANENTEINDIFERENTE1
ANALISTA DE SUPORTE I PERMANENTEINDIFERENTE1
ARMADOR PERMANENTEMASCULINO1
ARREMATADEIRA PERMANENTEFEMININO3
ASSESSOR FISCAL PERMANENTEINDIFERENTE2
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO TEMPORÁRIAMASCULINO1
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO PERMANENTEMASCULINO1
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO PERMANENTEMASCULINO1
ATENDENTE PERMANENTEINDIFERENTE1
ATENDENTE COMERCIAL INTERNO PERMANENTEINDIFERENTE3
ATENDENTE CRM PERMANENTEINDIFERENTE1
ATENDENTE DE DELIVERY PERMANENTEFEMININO1
ATENDENTE DE FRIOS PERMANENTEMASCULINO1
ATENDENTE ESCOLAR - SECRETARIA PERMANENTEINDIFERENTE2
ATENDENTE FAST FOOD PERMANENTEINDIFERENTE1
ATENDENTE (GARÇOM) PERMANENTEINDIFERENTE2
AUX. DE COZINHA PERMANENTEINDIFERENTE1
AUX DE ESCRITÓRIO PERMANENTEMASCULINO1
AUX. DE GARÇOM PERMANENTEINDIFERENTE2
AUX. DE LIMPEZA PERMANENTEINDIFERENTE1
AUX DE SUSHIMAN PERMANENTEINDIFERENTE2
AUX. EXPEDIÇÃO PERMANENTEMASCULINO3
AUX. FATURAMENTO PERMANENTEMASCULINO1
AUXILIAR ADMINISTRATIVO PERMANENTEINDIFERENTE1
AUXILIAR CONSERVAÇÃO DE JARDINAGEM PERMANENTEMASCULINO1
AUXILIAR DE CONFEITEIRO PERMANENTEINDIFERENTE1
AUXILIAR DE COZINHA PERMANENTEINDIFERENTE1
AUXILIAR DE ESTOQUE PERMANENTEMASCULINO1
AUXILIAR DE ESTOQUE PERMANENTEMASCULINO1
AUXILIAR DE ESTOQUISTA PERMANENTEMASCULINO1
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO- CARGA E DESCARGA PERMANENTEMASCULINO2
AUXILIAR DE LIMPEZA PERMANENTEFEMININO1
AUXILIAR DE LIMPEZA C/ EXPERIÊNCIA PERMANENTEINDIFERENTE1
AUXILIAR DE LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO PERMANENTEMASCULINO1
AUXILIAR DE MARKETING PERMANENTEINDIFERENTE1
AUXILIAR DE MECANICO PERMANENTEINDIFERENTE1
AUXILIAR DE PINTURA PERMANENTEMASCULINO1
AUXILIAR DE PRODUÇÃO PERMANENTEMASCULINO1
AUXILIAR DE PRODUÇÃO PERMANENTEMASCULINO3
AUXILIAR DE SERVIÇOS OPERACIONAIS PERMANENTEINDIFERENTE5
AUXILIAR DE SERVIÇOS OPERACIONAIS (TEMPORÁRIA) TEMPORÁRIAINDIFERENTE10
AUXILIAR DE TAPECEIRO PERMANENTEMASCULINO1
AUXILIAR DE VENDAS PERMANENTEINDIFERENTE1
AUXILIAR DE VENDAS PERMANENTEINDIFERENTE1
AUXILIAR FERRAMENTARIA PERMANENTEINDIFERENTE1
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CARGO QTDE. VAGAS SEXO TIPO
AUXILIAR VIDRACEIRO PERMANENTEMASCULINO1
BARMAN PERMANENTEMASCULINO1
CARPINTEIRO DE OBRAS PERMANENTEMASCULINO1
CHAPEIRO PERMANENTEMASCULINO1
CHEFE DE PERECÍVEIS PERMANENTEINDIFERENTE1
CHEFE PROCESSOS PERMANENTEINDIFERENTE1
COMPRADOR PERMANENTEINDIFERENTE1
CONFERENTE DE MERCADORIA PERMANENTEMASCULINO2
CONSULTOR DE VENDAS PERMANENTEINDIFERENTE5
CONSULTOR DE VENDAS PERMANENTEINDIFERENTE10
CONSULTOR DE VENDAS EXTERNAS  - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO PERMANENTEINDIFERENTE4
COSTUREIRA DE LINGERIE PERMANENTEFEMININO1
COSTUREIRA DE LINGERIE PERMANENTEFEMININO1
COZINHEIRO PERMANENTEINDIFERENTE1
COZINHEIRO(A) PERMANENTEINDIFERENTE1
CUIDADOR DE IDOSOS PERMANENTEINDIFERENTE5
CUMIM PERMANENTEINDIFERENTE2
DESENHISTA CADISTA MORA EM MIRASSOL PERMANENTEMASCULINO1
DESIGN GRAFICO PERMANENTEINDIFERENTE1
DOMESTICA / SECRETARIA DO LAR - COM EXPERIENCIA  E REFERENCIA PERMANENTEFEMININO1
ELETRICISTA PARA LINHA AUTOMOTIVA PERMANENTEMASCULINO1
ELETRICISTA PREDIAL PERMANENTEMASCULINO2
ELETRICISTA PREDIAL PERMANENTEMASCULINO1
ENCANADOR RESIDENCIAL E PREDIAL / CONSTRUÇÃO CIVIL PERMANENTEMASCULINO3
ENCARREGADO DE OBRAS (QUE SAIBA LER PROJETOS) PERMANENTEMASCULINO1
ENCARREGADO DE PADARIA PERMANENTEMASCULINO1
ENCARREGADO DE PERECÍVEIS PERMANENTEINDIFERENTE1
ENGENHEIRO CIVIL PERMANENTEMASCULINO1
ENTREGADOR TEMPORÁRIAINDIFERENTE5
ENTREGADOR + OPERADOR DE EMPILHADEIRA PERMANENTEMASCULINO1
ESTAGIÁRIO EM ELETRICA TEMPORÁRIAMASCULINO1
ESTÁGIO ADMINISTRAÇÃO TEMPORÁRIAINDIFERENTE1
ESTÁGIO ADMINISTRATIVO PERMANENTEINDIFERENTE1
ESTAGIO DE AUXILIAR DE COBRANÇA. PERMANENTEINDIFERENTE1
ESTAGIO DE AUXILIAR DE ESCRITÓRIO. PERMANENTEINDIFERENTE1
ESTÁGIO DIREITO PERMANENTEINDIFERENTE3
ESTAGIO EM ADMINISTRAÇÃO COMERCIAL PERMANENTEFEMININO1
ESTAGIO EM DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE TEMPORÁRIAINDIFERENTE1
ESTÁGIO EM DIREITO TEMPORÁRIAFEMININO1
ESTÁGIO EM MECATRONICA TEMPORÁRIAMASCULINO1
ESTAGIO EM SUPORTE EMPRESA TI TEMPORÁRIAINDIFERENTE1
ESTAGIO EM TEC. DA INFORMAÇÃO PERMANENTEINDIFERENTE1
ESTÁGIO ENGENHARIA CIVIL E ELÉTRICA TEMPORÁRIAINDIFERENTE2
ESTÁGIO JORNALISMO/PUBLICIDADE PERMANENTEINDIFERENTE3
ESTÁGIO MARKETING PERMANENTEMASCULINO3
ESTÁGIO RELAÇÕES PÚBLICAS PERMANENTEINDIFERENTE3
ESTÁGIO SOCIAL MÍDIA PERMANENTEINDIFERENTE1
ESTAGIO TELEATENDIMENTO PERMANENTEINDIFERENTE10
FAXINEIRA PERMANENTEFEMININO1
FILETADOR C/EXPERIENCIA- IPIGUA PERMANENTEINDIFERENTE1
FINANCEIRO / COBRANÇA PERMANENTEINDIFERENTE1
GARÇOM PERMANENTEINDIFERENTE2
GARÇOM/GARÇONETE PERMANENTEINDIFERENTE5
GERENTE PERMANENTEINDIFERENTE1
HOSTESS / RECEPCIONISTA DE EVENTOS TEMPORÁRIAFEMININO1
IMPRESSOR FLEXO PERMANENTEINDIFERENTE1
INSPETOR DE QUALIDADE PERMANENTEMASCULINO1
INSTALADOR DE INTERNET COM OU SEM EXPERIENCIA PERMANENTEMASCULINO10
JARDINEIRO PERMANENTEMASCULINO1
LIDER DE LIMPEZA PERMANENTEFEMININO1
LIMPADOR (A) PERMANENTEINDIFERENTE1
MARCENEIRO PERMANENTEMASCULINO1
MECÂNICO DE AR CONDICIONADO PERMANENTEINDIFERENTE2
MECANICO DE DIREÇÃO HIDRAULICA PERMANENTEMASCULINO1
MECANICO NA LINHA DIESEL COM EXPERIENCIA PERMANENTEMASCULINO1
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CARGO QTDE. VAGAS SEXO TIPO
MEIO OFICIAL DE MARCENARIA PERMANENTEMASCULINO1
MEIO OFICIAL DE MARCENARIA PERMANENTEMASCULINO1
MESTRE DE OBRAS (QUE SAIBA LER PROJETOS) PERMANENTEMASCULINO1
MONITOR (A) - ( PROFESSOR DE JIU JITSU E ESPORTES) PERMANENTEINDIFERENTE1
MONTADOR PERMANENTEMASCULINO1
MONTADOR DE MOVEIS PERMANENTEMASCULINO1
MOTO ENTREGADOR PERMANENTEMASCULINO5
MOTORISTA AJUDANTE MORA EM MIRASSOL - PONTE ROLANTE E
EMPILHADEIRA

PERMANENTEINDIFERENTE1

MOTORISTA CAMINHÃO PIPA PERMANENTEMASCULINO1
MOTORISTA CARRETEIRO PERMANENTEMASCULINO3
MOTORISTA CARRETEIRO PERMANENTEINDIFERENTE2
MOTORISTA CARRETEIRO (CATANDUVA) PERMANENTEMASCULINO1
MOTORISTA RODOTREM PERMANENTEINDIFERENTE3
MOTORISTA TOCO E 3/4 PERMANENTEINDIFERENTE4
MOTORISTA TRUCK ( REGIAO DE  RIO PRETO ) PERMANENTEINDIFERENTE5
MOTORISTA TRUCK SPOT PERMANENTEINDIFERENTE1
OPERADOR DE CENTRO DE USINAGEM E TORNO CNC PERMANENTEMASCULINO1
OPERADOR DE MAQUINAS PERMANENTEMASCULINO1
OPERADOR DE PRODUÇÃO PERMANENTEMASCULINO1
OPERADOR DE TELEMARKETING PERMANENTEINDIFERENTE10
OPERADOR DE TELEMARKETING PERMANENTEINDIFERENTE5
OPERADOR DE TELEVENDAS PERMANENTEINDIFERENTE2
PEDREIRO PERMANENTEMASCULINO1
PEDREIROS DE OBRAS PERMANENTEMASCULINO1
PODADOR PERMANENTEMASCULINO1
PORTARIA PERMANENTEINDIFERENTE4
PRENSISTA PERMANENTEINDIFERENTE1
PROGRAMADOR E OPERADOR CENTRO DE USINAGEM PERMANENTEINDIFERENTE1
PROJETISTA DE INSTALAÇÕES PREDIAIS PERMANENTEINDIFERENTE2
PROMOTOR DE VENDAS PERMANENTEINDIFERENTE1
PROMOTOR DE VENDAS EXTERNO ( ABORDAGEM ) PERMANENTEINDIFERENTE4
PROMOTOR DE VENDAS PAP PERMANENTEINDIFERENTE2
RECEPCIONISTA CLINICA MÉDICA PERMANENTEFEMININO1
REPRESENTANTE COMERCIAL AUTONOMO PERMANENTEMASCULINO1
SECRETÁRIA EXECUTIVA TEMPORÁRIAFEMININO1
SERRALHEIRO PERMANENTEINDIFERENTE1
SERVENTE DE OBRAS COM EXPERIENCIA PERMANENTEMASCULINO1
SERVENTE DE PEDREIRO ( PARA FABRICAÇÃO DE POSTE DE ALAMBRADO PERMANENTEMASCULINO1
SERVIÇOS GERAIS PERMANENTEMASCULINO1
SERVIÇOS GERAIS EM RESTAURANTE PERMANENTEINDIFERENTE2
SUPERVISOR DE LOJAS PERMANENTEMASCULINO1
SUPERVISOR DE MANUTENÇÃO DE FROTA PERMANENTEINDIFERENTE2
SUSHIMAN PERMANENTEINDIFERENTE2
TÉCNICO DE CAMPO PERMANENTEINDIFERENTE2
TECNICO EM INFORMATICA COM CONHECIMENTO EM PHP PERMANENTEMASCULINO1
TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO PERMANENTEMASCULINO1
TELEMARKETING ATIVO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS. PERMANENTEINDIFERENTE1
VENDEDOR PERMANENTEMASCULINO1
VENDEDOR PERMANENTEINDIFERENTE1
VENDEDOR COM EXPERIÊNCIA PERMANENTEMASCULINO1
VENDEDOR DE AUTOPEÇAS PERMANENTEINDIFERENTE2
VENDEDOR DE CALL CENTER DE INTERNET PERMANENTEINDIFERENTE10
VENDEDOR EXTERNO PERMANENTEINDIFERENTE5
VENDEDOR EXTERNO PERMANENTEINDIFERENTE5
VENDEDOR EXTERNO PERMANENTEMASCULINO1
VENDEDOR EXTERNO PERMANENTEMASCULINO1
VENDEDOR EXTERNO PERMANENTEMASCULINO1
VENDEDOR EXTERNO PERMANENTEMASCULINO1
VENDEDOR EXTERNO PERMANENTEMASCULINO1
VENDEDOR EXTERNO PERMANENTEMASCULINO1
VENDEDOR EXTERNO PERMANENTEMASCULINO1
VENDEDOR EXTERNO PERMANENTEMASCULINO1
VENDEDOR EXTERNO PERMANENTEINDIFERENTE3
VENDEDOR EXTERNO PERMANENTEMASCULINO1
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VENDEDOR POR TELEFONE PERMANENTEINDIFERENTE1
VENDEDOR(A) PERMANENTEINDIFERENTE1
VENDEDOR(A) INTERNO PERMANENTEINDIFERENTE5
VENDEDORA INTERNO PERMANENTEFEMININO1
VENDEDOR/CONSULTOR PERMANENTEINDIFERENTE1
VENDEDORES DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS. PERMANENTEINDIFERENTE6
VENDEDORES DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS COM EXPERIENCIA PERMANENTEINDIFERENTE6

TOTAL DE VAGAS 376
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B-4 Jornal

São José do Rio Preto, terça-feira
03 de agosto de 2021

EDITAIS DE PROCLAMAS  - Silvio Augusto Pellegrini de 
Oliveira, Oficial do 3º Cartório de Registro Civil Pessoas 
Naturais de São José de Rio Preto, SP, faz saber que fingem 
casar, sistemas os documentos exigidos pelo art. 1525 do 
Cód. Civil, os pretendentes:
1. BRUNO LEMO QUEIROZ e ANDREIA REGINA 
ALVES, sendo ELE filho de APARECIDO DONIZETE DE 
QUEIROZ e de GRACE LEILA GOMES QUEIROZ e ELA 
filha de SERGIO ALVES e de SUDENIR DE FÁTIMA MARIO 
ALVES;
2. ALAN RICARDO EUSEBIO MENECHELLI e BIAN-
CA TALITA DA SILVA NEVES, sendo ELE filho de ERASMO 
LUIS MENECHELLI e de ADRIANA EUSEBIO e ELA filha de 
ANDRÉ LUÍS SILVA NEVES e de ROSIMEIRE PERPETUA 
DA SILVA;
3. GUSTAVO PAIXÃO FERREIRA e TUANNY TANAT-
TIELY GILABET PINTO, sendo ele filho de JOEL ROCHA 
FERREIRA e de VILMA DE FÁTIMA PAIXÃO FERREIRA e 
ELA filha de WELLINGTON RICARDO SOUZA PINTO e de 
MEDEIA ROBERTA GILABET;
4. VINÍCIUS HENRIQUE MARCIANO e BRUNA FER-
NANDA NOGUEIRA, sendo ELE filho de JAIME MARCIANO 
SOBRINHO e de NOELI APARECIDA RIBEIRO MARCIA-
NO e ELA filha de JULIO CESAR NOGUEIRA e de ELIANA 
CONSTANTINO NOGUEIRA;
5. NATHAN PINHEIRO BATISTA e ANDRESSA DOS 
REIS SANT'ANA, sendo ELE filho de GILBERTO RODRI-
GUES BATISTA e de ANTONIA ALDELINA PINHEIRO BA-
TISTA e ELA filha de ADRIANA DOS REIS SANT'ANA;
6. JAK WELLINGTON FRUTUOZO BRITO e JÉSSI-
CA FERNANDA ALMEIDA DOS ANJOS, sendo ELE filho 
de ERIBERTO DA SILVA BRITO e de SONIA FRUTUOZO e 
ELA filha de JOSÉ MELO DOS ANJOS e de SONIA CRISTI-
NA DE ALMEIDA DOS ANJOS; brasileiros, residentes neste 
3º subdistrito. Se alguém souber de algum impedimento, 
oponha-o em Cartório (R. São Paulo, 2200 - Tel: 3202-9090). 
31/07/2021.
 
EDITAIS DE PROCLAMAS  - Silvio Augusto Pellegrini de 
Oliveira, Oficial do 3º Cartório de Registro Civil Pessoas 
Naturais de São José de Rio Preto, SP, faz saber que fingem 
casar, sistemas os documentos exigidos pelo art. 1525 do 
Cód. Civil, os pretendentes:
1. LEONARDO HENRIQUE DA SILVA PETRINO e 
ELOISA CRUZ LOPES, sendo ELE filho de JOSÉ CARLOS 
PETRINO e de ALESSANDRA DA SILVA PETRINO e sendo 
ELA residente e domiciliada no 2º subdistrito desta cidade, 
filha de BENEDITO LUIS SOCORRO LOPES LOPES e de 
ANDREIA DOS SANTOS CRUZ LOPES;
2. MATHEUS WELLINGTON DA SILVA e DANITHELY 
DE AMORIM OLIVEIRA, sendo ELE residente e domiciliado 
2º subdistrito desta cidade, filho de BENEDITO APARECIDO 
DA SILVA e de LIDIA SALVIANO DA SILVA e ELA filha de 
LUCIANO DA SILVA OLIVEIRA e de SUZETE MARIA DE 
AMORIMIRA OLIVEIRA;
3. CLEYTON BETTIOL MALAGUTI e TAYNÁ SILVA 
AZEVEDO, sendo ELE filho de SÉRGIO MALAGUTI e de 
MARIA DE LOURDES BETTIOL MALAGUTI e ELA filha de 
MARIVALDO PEREIRA AZEVEDO e de ILZA ROSA DA SIL-
VA;
4. MATHEUS DA SILVA COSTA e GABRIELA AL-
MEIDA, sendo ele filho de ABELARDO COSTA FILHO e de 
ANGELA CRISTINA DA SILVA COSTA e ELA filha de EDSON 
ROBERTO ALMEIDA e de ANDRÉIA DA VENTURA ALMEI-
DA; brasileiros, residentes neste 3º subdistrito. Se alguém 
souber de algum impedimento, oponha-o em Cartório (R. 
São Paulo, 2200 - Tel: 3202-9090). 02/08/2021.

Balcão de Empregos abre 
a semana com 376 vagas
O Balcão de Empregos de Rio Preto está oferecendo 376 
oportunidades de trabalho. As principais delas são para 

vendedor (58), auxiliar de serviços operacionais (45), 
consultor de vendas (15), operador de telemarketing (15), 

instalador de internet (10), entre outros. 
Os interessados em alguma das vagas podem se cadas-
trar no Balcão de Empregos através do site da Prefeitura 
www.riopreto.sp.gov.br/balcaoempregos e se candidatar 

as vagas oferecidas enviando os currículos.


