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Durante a perícia, agentes encontraram maconha no porta-luvas do veículo abandonado
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Você pai, é sinônimo de carinho, companheirismo, honra e 
sinceridade. Obrigada por nos ensinar tanto. Feliz Dia dos 

Pais! Te amamos!

“
”Dos filhos João Victor Dias Possani, Maria Luiza Possani Mendes  e Luiz Felipe 

Dias Possani, para o pai pai Gilberto Possani

DIA DOS PAIS 

O Seade (Sistema Estadual 
de Análise de Dados e Estatís-
ticas) divulgou nesta segunda-
-feira (9) uma pesquisa sobre 
o PIB (Produto Interno Bruto). 
Das 16 regiões, Rio Preto teve 
o sétimo maior crescimento 
com 4,3%. Campinas (9,2%) e 
Sorocaba (5,8%) foram as que 
tiveram os melhores índices, 
enquanto que Franca (0,8%) e 
Registro (0,5%) apresentaram 
o menor crescimento. Pág.A2

GCM apreende 
maconha em 

carro abandonado 
após batida

Após serem acionados para 
atender um caso de acidente 
de trânsito na Avenida Phila-
delpho Manoel Gouveia Neto 
guardas civis encontraram car-
ro abandonado com porção e 
cigarros de maconha às 7h10 
deste domingo (8). SEgundo 
informações, quatro pessoas 
deixaram o veículo após a co-
lisão e fugiram tomando rumo 
ignorado.               Pág.A4

Ex-padrasto manda mensagens sexuais a criança de 11 anos
A criança informou aos policiais que o ex-padrasto estaria tentando invadir a casa delas por diversas vezes e mostrou mensagens com 
teor sexual enviadas por ele. Caso aconteceu na zona rural de Rio Preto no sábado à noite.      Pág.A4

Área Azul 
poderá ter 

seguro contra 
furto de carro
O vereador Cabo Júlio Do-

nizete protocolou Projeto de 
Lei (PL) que obriga o Poder 
Executivo contratar apólice de 
seguro contra furto de veículos 
automotores para ressarci-
mento de usuários do sistema 
rotativo de estacionamento 
“Área Azul” que tiverem seu 
bem furtado ou danificado du-
rante sua utilização. Pág.A2

Balcão abre 
semana com 
529 vagas de 

emprego
Pág. A2

Geninho visita 
DHoje e fala 
de projetos 

para a regiao
O deputado federal Geninho 

Zuliani, em visita à redação do 
DHoje, disse que, mesmo com 
a verba de R$10 milhões que 
ele conseguiu para equipar o 
Hospital Regional Norte, o Pre-
feito Edinho Araújo ainda precisa 
de mais R$8 milhões.    Pág. A3

Prefeitura pede 
abertura de crédito 

para comprar 
quatro caminhões

O Crédito Adicional Es-
pecial, no valor de R$1,2 
milhão, conforme convênios 
com o governo do Estado, para 
aquisição de dois caminhões 
destinados à coleta seletiva 
e dois caminhões pipa para 
combate a incêndios. Pág.A3

Vacinação atinge 
pessoas de 18 anos a 
partir desta semana

Pág. A5

Brasil tem 
melhor 

resultado da 
história nas 
Olimpíadas 

Pág. B1

ANIMAIS Pet Park Rio Preto, com espaço de 8,6 mil metros 
quadrados, deve ser inaugurado até dia 21 de agosto. Pág.A3

ARTE Sesc promove websérie “Os Sons do 
Pensamento” com Tiganá Santana. Pág.B2



Fundado em 16 de fevereiro de 2004
A serviço da democracia 

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

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

Fone:(17)33532447

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

donça, 
Mirassol, Mirassolândia, Monte Aprazível, Nova Granada, Olím-

pia, Potirendaba, Tanabi, Ubarana, Uchôa  

Diretor-Presidente: Edson Paz
Diretora-Geral: Edicleia Batista 

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

E-mails

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

Dhoje web
www.dhojeinterior.com.br

A-2 Jornal
São José do Rio Preto, terça-feira
10 de agosto de 2021 COTIDIANO

Abaixo a intolerância
Quando falamos em Ecu-

menismo, queremos dizer uni-
versalismo do Bem, portanto, 
Fraternidade acima de todos os 
ódios lacerantes.

Swami Vivekananda (1863-
1902), monge, iogue e filósofo 
hindu, a respeito do Princípio da 
Tolerância, declarou, no Parla-
mento das Religiões, realizado 
em Chicago, EUA, em 1893: 
“Santidade, pureza e caridade 
não são posses exclusivas de 
nenhuma igreja no mundo; todo 
sistema produziu homens e mu-
lheres de caráter elevado. Em 
face dessa evidência, se alguém 
sonha com a sobrevivência exclusiva da sua própria fé e a ruína 
das outras, tenho pena dele do fundo de minha alma. E aponto 
que, em breve, sobre a bandeira de toda religião será escrito, 
apesar da resistência: (...) ‘Ajude e não Lute’, ‘Assimilação e não 
Destruição’, ‘Harmonia e Paz, e não Contenda’”.

Como várias vezes já enfatizei em minhas pregações, faladas 
e escritas, o milagre que Deus espera dos seres espirituais e 
humanos é que aprendam a amar como Jesus nos amou. Essa 
afirmativa provoca uma pergunta: E como o Divino Mestre nos 
amou e tem amado? Ao que respondo: com o Novo Mandamento 
de Jesus, o Cristo Ecumênico, o Excelso Estadista — “Amai-vos 
como Eu vos amei. Somente assim podereis ser reconhecidos 
como meus discípulos” (Evangelho, segundo João, 13:34 e 35).

José de Paiva Netto - Jornalista, radialista e escritor.
paivanetto@lbv.org.br — www.boavontade.com

ARTIGO DIU
O Procon-SP está pedindo ex-

plicações para 11 planos de saúde 
depois da denúncia de que os con-
vênios estariam exigindo autorização 
do marido para a implantação do 
método contraceptivo DIU (dispo-
sitivo intrauterino) em mulheres 
casadas.

Surdos
Um grupo de alunos da Escola de 

Inovadores desenvolveu um aplicativo 
para proporcionar uma experiência 
sensorial aos portadores de deficiên-
cia auditiva. A função é fazer o apare-
lho de telefone celular vibrar no ritmo 
de sons que estãos sendo emitidos, 
em tempo real.

Inflação
A previsão do mercado finan-

ceiro para o Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor Amplo 
(IPCA - a inflação oficial do país) 
deste ano subiu de 6,79% para 
6,88%. É a 18ª elevação conse-
cutiva na projeção. Para 2022, a 
estimativa de inflação é de 3,84%.

NOTAS

ATÉ R$ 50 MIL

Área Azul pode ter seguro 
contra furto de carros

O vereador Cabo Júlio Do-
nizete protocolou nesta se-
gunda-feira (9) um Projeto 
de Lei (PL) que dispõe sobre 
a obrigatoriedade de o Poder 
Executivo contratar apólice de 
seguro contra furto de veículos 
automotores para ressarci-
mento de usuários do sistema 
rotativo de estacionamento 
“Área Azul” que tiverem seu 
bem furtado ou danificado 
durante sua utilização.

De acordo com o PL, o 
ressarcimento será de no má-
ximo R$50 mil e o benefício 
só será concedido mediante 
apresentação de Boletim de 
Ocorrência e a comprovação 
feita através de relatório pelo 
agente fiscalizador responsá-
vel pelo setor. Eventuais aces-
sórios instalados no veículo, 
sejam ele de fábrica ou não, 
não serão considerados na 
indenização.

Os veículos que tiverem 
segurados não serão benefi-
ciados pela lei e os recursos 

para a gestão da propositura 
serão oriundos do próprio sis-
tema “Área Azul”.

Na justificativa, o vereador 
ressalta que a arrecadação do 
município com a Área Azul – e 
pelo fato de estarem sob sua 
responsabilidade enquanto 
estacionados –, “nada mais 
justo do que a municipalidade 
indenizar pelo bem do usuário 
pagante em caso de furto ou 
danos”.

O texto do PL diz que a 
Administração Pública estará 
recebendo o pagamento do 
condutor, por isso, terá a obri-
gação de guardar o veículo, 
tendo assim o condutor, direito 
de receber indenização. “Não 
são raras as discussões sobre 
inconstitucionalidade deste 
tipo de serviço, sempre com 
base no argumento de que 
locais são públicos e, portanto, 
não seria permitida a cobrança 
pelo uso da vaga de estacio-
namento”, assina Cabo Júlio 
Donizete.

O PL ainda será lido na Câ-
mara, para depois ir à votação.

Andressa ZAFALON 

Divulgação

PIB da região de Rio Preto 
cresce 4,3%, diz Seade

O Seade (Sistema Estadual 
de Análise de Dados e Estatís-
ticas) divulgou nesta segunda-
-feira (9) uma pesquisa sobre o 
PIB (Produto Interno Bruto) e a 
recuperação da atividade eco-
nômica no Estado de São Paulo. 
Todas as regiões registraram o 
aumento no PIB, ocasionando 
um crescimento de 6% em São 
Paulo no primeiro trimestre, em 
comparação com o mesmo pe-
ríodo do ano passado.

Das 16 regiões, São José 
do Rio Preto teve o sétimo 
maior crescimento com 4,3%. 
Campinas (9,2%) e Sorocaba 
(5,8%) foram as que tiveram 
os melhores índices, enquanto 
que Franca (0,8%) e Registro 
(0,5%) apresentaram o menor 
crescimento.

“O Estado inteiro apresentou 
crescimento mesmo durante 
a pandemia. Esse aumento foi 
muito influenciado pelo setor de 
serviços, principalmente para os 
que atuam para empresas, que 
puxaram o PIB. As vendas no 
atacado também contribuíram 
para esse aumento”, afirmou o 
gerente de indicadores econô-
mico do Seade, Vagner Bessa.

De acordo com Bessa, a re-
tomada econômica em Rio Preto 
ocorreu por três fatores. “Para 
as regiões do interior, o setor do 
agronegócio tem um peso gran-
de na economia e a exportação 
de proteínas e açúcar tiveram 
um aumento interessante. Outro 
fato que contribuiu foi o desem-
penho da indústria. A região é 

Vinicius LIMA  
redacao@dhoje.com.br

1º TRIMESTRE

Divulgação

um polo do setor noveleiro e 
de móveis e também conseguiu 
crescer no período. Além disso, 
assim como em todo o Estado, 
o setor de serviços se manteve 
forte, principalmente na cidade 
de Rio Preto, que centraliza e 
exerce muita influência nos mu-
nicípios menores”, comentou.

Segundo o gerente, o Seade 

não possui projeções específi-
cas para as regiões com rela-
ção aos números do segundo 
trimestre. “Teremos que analisar 
como a vacinação e a presença 
das variantes afetou a econo-
mia no período. A única certeza 
que temos é de que os índices 
certamente serão melhores do 
que em 2020”, afirmou Bessa.

ACHE O SEU
Balcão abre semana com 529 vagas de emprego

O Balcão de Empregos 
de Rio Preto desta segun-
da-feira (9) está oferecen-
do 529 oportunidades de 
trabalho. As principais delas 
são para vendedor (75), 
auxiliar de serviços opera-
cionais (20), consultor de 
vendas (16), nutricionista 
(15), instalador de internet 
(10), entre outros.

Há também oportunida-

des de estágio. As vagas são 
para as seguintes áreas: en-
sino médio (7), engenharia 
civil e elétrica (2), mecatrô-
nica (1), direito (1), adminis-
trativo (2), suporte empresa 
TI (1), auxiliar de escritório 
(1), desenvolvimento de sof-
tware (1), social mídia (1).

Os interessados em al-
guma das vagas podem 
se cadastrar no Balcão de 
Empregos através do site 
da Prefeitura www.riopreto.

sp.gov.br/balcaoempregos 
e se candidatar às vagas 
oferecidas enviando os cur-
rículos.

O Balcão de Empregos 
também está cadastrando 
trabalhadores interessados 
em oferecer, ou que já exer-
cem, prestação de serviços 
de entrega. A expectativa 
da Secretaria de Desenvol-
vimento Econômico é que a 
demanda por novos postos 
de trabalho no setor conti-

nue crescendo.
Ao acessar o site https://

www.riopreto.sp.gov.br/bal-
caoempregos/, a empresa 
pode fazer o cadastro e 
encaminhar uma busca 
por palavra chave “tipo 
entregador”. Em seguida, 
aparecem todas as pessoas 
interessadas, com experi-
ência e perfil para o cargo. 

(Colaborou Maria Pau-
la ANDRADE)

Da REDAÇÃO 

COMIDA DI BUTECO Garçom investe, vira dono de bar 
e agora participa do concurso

Em 2018, Henrique Azevedo 
Martins, o Pere, 27 anos, resol-
veu tomar um rumo diferente na 
vida. Na época, como garçom, 
fazia “bicos” por bares da cida-
de, mesmo tendo o sonho de 
abrir seu próprio negócio, até 
o momento em que abraçou a 
oportunidade que bateu à sua 
porta, criando o Bar do Pere.

“Como já tinha experiência 
trabalhando como garçom, 
resolvi me arriscar e deu no 
que deu. Hoje estou até parti-
cipando do Comida di Buteco, 
o maior concurso do Brasil em 
valorização dos botecos”, diz.

Localizado na rua Doutor 
Jose Milton de Freitas, número 
846, no bairro Higienópolis 
(bem pertinho, aliás, da casa 
dele), está o sonho materiali-
zado de Henrique.

“Estava com a ideia na 

cabeça de abrir um bar por já 
trabalhar à noite. Então surgiu 
esse ponto, bem perto de casa, 
pensei que não teria oportuni-
dade melhor. Eu também tinha 
vendido um carro que tinha 
e investi no bar. Deu certo”, 
conta.

Deu tão certo que as metas 
de Henrique são ambiciosas. 
“Queremos vencer o Comida di 
Buteco e ser o bar mais famoso 
do Noroeste Paulista. Desafios 
temos de sobra, mas vamos 
vencê-los”, afirma.

Para conquistar o título, o 
bar vai oferecer aos clientes e 
jurados a “Costilla”. O petisco 
é feito com purê de inhame 
recheado com costela bovina 
desfiada, gratinada com par-
mesão. “Somos apaixonados 
por costela e, como tínhamos 
inhame aqui, então minha mãe 
resolveu fazer esse prato”, 
explica.

Da REDAÇÃO  
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CASTRAÇÃO

REQUERIMENTO

Prefeitura faz novo 
mutirão essa semana

A Prefeitura de Rio Preto, 
por meio da Secretaria de 
Saúde, realiza nesta semana 
novo mutirão de castração de 
cães. A ação começou nesta 
segunda-feira (9) e está sen-
do executada pelo Centro de 
Controle de Zoonoses (CCZ) 
e pela Diretoria do Bem-Estar 
Animal (Dibea).

O mutirão tem o objetivo 
de acabar com a demanda 
reprimida do setor, por isso os 
animais castrados nesta ação 
são os que estão cadastrados 
na lista do município desde 
2020. Os responsáveis dos 
cães estão sendo convocados 
por telefone com a data e ho-
rário do procedimento.

A previsão é de que 320 
animais (200 fêmeas e 120 

machos) sejam castrados na 
ação, que acontece até a 
próxima sexta-feira (13). Além 
da cirurgia, os animais tam-
bém serão vacinados contra a 
raiva e passarão por teste de 
leishmaniose.

“Normalmente, a demanda 
é maior que a capacidade ins-
talada para esse procedimen-
to. Com esta ação, a fila de 
espera da castração de 2020 
deve ser zerada”, afirma Kel-
sen Arioli, diretor do Bem-Estar 
Animal.

Para cadastrar seu animal 
para ser castrado no CCZ é 
necessário comparecer ao 
local, portando documentos 
pessoais e comprovante de 
residência. A lista de espera 
está disponível neste link: 
https://www.riopreto.sp.gov.br/
castracao.

Da REPORTAGEM 

ADICIONAL

Pet Park deve ser inaugurado dia 21

O Projeto Pet Park é um 
espaço de convívio para 
animais domésticos que foi 
construído em uma área de 
8.600m² no Parque Seto-
rial na avenida Philadelpho 
Gouveia Neto, ao lado da 
base da Emurb (Empresa 
Municipal de Urbanismo) e 
tem previsão de ser inaugu-
rado no próximo dia 21 de 
agosto.

A ordem de serviço para o 
início das obras foi assinada 
no dia 10 de setembro de 
2019, após a apresentação 
do Projeto completo, feito 
pela vereadora Cláudia de 
Giuli. “A ideia desse Pet Park 
eu tive depois que fui a São 
Paulo visitar um hospital e 
acabei visitando um espaço 

igual a esse. Levei a ideia 
para o Prefeito, ele adorou a 
ideia e rapidamente já assi-
nou a ordem de serviço para 
o início das obras”, explica a 
vereadora.

os seus donos, mas também, 
para ter as feiras de adoção, 
eventos de castração, vaci-
nação e doações”, comple-
menta Cláudia.

O local é destinado so-
mente para cães, com exce-
ção de algumas raças, como 
rottweiler, por exemplo. “Para 
adentrar ao Parque o animal 
deverá estar vacinado e o 
dono apresentar, inclusive, a 
carteirinha de vacinação. Em 
relação à alimentação, não 
será liberado o consumo de 
alimentos no local, porém, 
há bebedouros à disposição 
dos animais, bem como ban-
cos para os donos”, ressalta 
a vereadora.

O horário de funciona-
mento do Pet Park será de 
quarta a domingo, das 7h às 
10h e das 16h às 20h.

Andressa ZAFALON

O Pet Park está todo revi-
talizado, inclusive com local 
para as crianças brincarem 
e o espaço dos animais. 
“Não é um espaço só para 
os animais passearem com 

Divulgação SMCS

PROJETO

GENINHO ZULIANI

Projeto Pet Park é um espaço de convívio para animais 
domésticos que foi construído em uma área de 8.600m²

Guilherm
e BATISTA

Deputado diz que Rio Preto 
precisa de mais R$8 milhões para 
equipar Hospital Regional Norte

O deputado federal 
Geninho Zuliani, 
em visita à redação 
do DHoje nesta 

segunda-feira (9), disse que, 
mesmo com a verba de R$10 
milhões que ele conseguiu 
para equipar o Hospital Re-
gional Norte, o Prefeito Edinho 
Araújo ainda precisa de mais 
R$8 milhões devido ao aumen-
to do preço nos equipamentos.

“Eu procurei o Edinho há 
um ano e disse que iria ajudar 
Rio Preto no que precisasse, 
mas que eu queria uma ban-
deira só minha e foi onde ele 
me falou do Hospital. Perguntei 
de quanto precisaria e ele me 
disse R$10 milhões. Consegui 
essa verba, no entanto, com 
a pandemia e a alta do dólar 
tudo subiu e hoje é necessário 
mais R$8 milhões para equipar 
todo o complexo. O prefeito 
está buscando este recurso e 
até dezembro creio que já es-
teja tudo licitado e comprado”, 
explica Geninho.

Aeroporto Olímpia
Geninho Zuliani tem 45 

anos, nasceu em Ribeirão Pi-
res e com três anos de idade 
se mudou para a cidade de 
Olímpia. Em 1999 se candida-

tou como vereador na cidade e 
ficou como suplente; em 2000 
se elegeu vereador cumprindo 
o mandato de 2001 a 2004, 
sendo reeleito e ficando no car-
go até 2008 quando ganhou a 
eleição para Prefeito, sendo o 
Prefeito mais jovem eleito na 
cidade. Em 2012, Geninho 
foi reeleito Prefeito de Olímpia 
com 73% dos votos; em 2017 
trabalhou na Secretaria de Es-
tado de Habitação e em 2018 
se candidatou a deputado 
federal, ganhando assim, mais 
uma eleição.

“É um orgulho muito gran-
de, para mim, falar de Olímpia. 
Todo o planejamento e investi-
mento que nós fizemos, levou 
a cidade à definitivamente 
encontrar sua vocação turís-
tica e hoje Olímpia tem um 
dos melhores IDH (Índice de 
Desenvolvimento Humano) da 
região”, ressalta o deputado.

Sobre o aeroporto que será 
construído na cidade, Geni-
nho explicou que o objetivo 
da construção é pelo viés de 
voos internacionais, já que o 
aeroporto de Rio Preto não 
tem mais possibilidade de 
expansão.

“Olímpia planeja pegar o sul 
de Mato Grosso do Sul, parte 
do sul de Minas, mais a região 
noroeste toda e trazer um hub 
pra região, igual Viracopos tem 
um hub da Azul. Além de ser 

internacional, o aeroporto de 
Olímpia também será voltado 
para cargas e agregar valor com 
uma oficina mecânica, que a 
mais próxima fica em Jundiaí”.

Para o deputado, o aero-
porto de Olímpia não terá tanto 
impacto no turismo da cidade, 
porque o de Rio Preto já supre 
bem essa demanda. “Existe 
uma expectativa muito grande 
de duplicar a rodovia Assis 
Chateaubrian de Guapiaçu até 
o primeiro trevo de Olímpia, o 
que vai facilitar e agilizar ainda 
mais o trajeto”, comenta.

Distritão
Distritão – ou Voto Único 

Intransferível – é um sistema 
de votação eleitoral em que os 
candidatos mais votados são os 
eleitos. No caso, cada estado 
passa a ser um “distrito” e se 
elegem os deputados mais vo-
tados até completar a bancada 
da unidade da Federação.

“Essa semana tem essa 
questão o Distritão em pauta 
e eu sou contra porque acho 
que enfraquece ainda mais as 
instituições. Se for aprovado, 
nós vamos ter 513 deputados 
e, praticamente, 513 partidos. 
Pra quem está no poder, o 
Distritão ajuda a se reeleger, 
mas para quem pretende entrar 
na política, ele desestimula e 
trava a renovação política”, diz 
Geninho.

Andressa ZAFALON
redacao@dhoje.com.br

Guilherm
e BATISTA

Deputado diz que Rio Preto 
precisa de mais R$8 milhões para 
equipar Hospital Regional Norte

Voto Auditável 
Impresso

O deputado ex-
planou sobre a 
questão do voto 
audi táve l ,  as-
sunto este que 
está em alta atu-
almente, por ser 
um posicionamento 
defendido pelo Presi-
dente Jair Bolsonaro.

“Fico medindo o ter-
mômetro com os eleitores 
nessas andanças nossa e eu 
coloco esses assuntos em pau-
ta pra ver o nível de conexão 
que eles estão tendo. O voto 
impresso, por exemplo, não 
tem conexão na camada mais 
baixa, é um assunto mais da 
elite”, pondera.

A maneira defendida por 
Bolsonaro sugere que os nú-
meros que cada eleitor digita 
na urna eletrônica sejam im-
pressos e depositados, tam-
bém de maneira automática, 
em uma urna de acrílico. O in-
tuito é que, caso haja suspeita 
de fraude no sistema eletrôni-
co, os votos em papel possam 
ser apurados novamente.

“Acho que a gente tem que 
focar nos principais problemas, 
e acho a urna eletrônica um 
falso problema, porque eu 
disputei a primeira eleição em 
96 no papel, depois as outras 

cinco através de urnas eletrôni-
cas e a única que tive problema 
foi a eleição no papel. Pedi re-
contagem, mas não adiantou”, 
frisa Geninho.

O deputado ainda disse que 
o TSE (Tribunal Superior Eleito-
ral) fez uma reunião com todos 
os parlamentares e provou o 
tanto que a urna eletrônica 
é auditável. “O TSE contrata 
semestralmente hackers para 
invadir o sistema. Eu tenho 
segurança no sistema. Se der 
um problema na contagem de 
votos por invasão de hackers, 
nós ainda temos a base de 
dados off-line de cada urna. P 
que não podemos é regredir e 
aumentar em R$2,5 bilhões o 
custo da eleição”, conclui.

Marco do 
Saneamento
Geninho Zuliani foi o relator 

do Novo Marco Regulatório do 

Saneamento e creditou grande 
parte dos problemas com o 
saneamento básico no Brasil 
às empresas estatais, que 
dominam 95% do setor, mas 
não investem o necessário na 
infraestrutura de água e esgoto. 
Com a abertura do mercado, 
Geninho que o país vai receber 
investimentos externos, de em-
presas que serão atraídas pela 
segurança jurídica possibilitada 
pela nova lei e também pela 
duração dos contratos, que 
podem chegar até a 30 anos, 
garantindo assim, a universali-
zação dos serviços até 2033.

“O marco do saneamento é 
um exemplo bem sucedido de 
uma guinada que nós demos 
no setor. Com um ano de lei, 
já recebemos R$30 milhões. É 
uma pauta histórica, uma pauta 
de enxugamento da máquina 
pública”, conclui o deputado.

Projeto pede abertura 
de crédito para 

compra de caminhões

A Prefeitura de Rio Preto 
enviou à Câmara Municipal 
um Projeto de Lei (PL) para 
a apreciação da abertura do 
Orçamento Fiscal do Município 
um Crédito Adicional Especial, 
no valor de R$1.250.000,00, 
conforme convênios que serão 
celebrados com o governo do 
Estado, para aquisição de dois 

caminhões destinados à coleta 
seletiva e dois caminhões pipa 
destinados à prevenção e com-
bate a incêndios.

Segundo o PL, a solicitação 
está em conformidade com a 
orientação do Tribunal de Con-
tas do Estado de São Paulo, no 
sentido de que as alterações 
orçamentárias sejam feitas por 
lei específica. O PL será votado 
em regime de urgência.

Andressa ZAFALON

Divulgação Vereadora quer mais ações de combate à 
depressão e ao suicídio em escolas infantis

A vereadora Karina Ca-
roline fez um requerimento 
solicitando explicações sobre 
a implementação da Lei Muni-
cipal 13.653/2020 que dispõe 
sobre ações preventivas de 
combate à depressão e ao 
suicídio em crianças e adoles-
centes nas escolas públicas ou 
privadas em Rio Preto.

“Existe uma epidemia si-

Intersetorial), em parceria com 
as secretarias de assistência 
social e saúde. “Quando neces-
sário, os profissionais destas 
pastas fazem os atendimentos 
às crianças, aos familiares e 
equipe escolar”.

A pasta frisou que também 
mantém parceria com as fa-
culdades Unorp e Unip com 
atendimento dos alunos de psi-
cologia aos professores, alunos 
e familiares e que, além disso, 
realizou duas lives de acolhi-
mento sobre Saúde Mental na 
Pandemia no início do ano.

“Após essas lives, a equipe 
de Saúde Mental de Rio Preto 
faz o acompanhamento dos 
professores, com reuniões pro-
gramadas em grupos menores, 
para que possamos prevenir 
casos como esses”, diz trecho 
da nota.

Segundo a assessoria da 
Secretaria de Educação, não 
há registro de qualquer caso 
de suicídio ou tentativa na rede 
municipal.

Andressa ZAFALON lenciosa que acomete os seres 
humanos desde as primeiras 
sociedades. As dificuldades 
em erradicá-la transformaram 
o assunto em tabu até recen-
temente, quando as comunida-
des de psicólogos e psiquiatras 
chamaram a atenção para o 
fato de que evitar o assunto 
não é uma forma de prevenção, 
mas que falar adequadamente 
sobre esse problema de saúde 
pública pode salvar muitas 
vidas”, explica a vereadora em 

documento protocolado nesta 
segunda-feira (9).

De acordo com o requeri-
mento, o suicídio é um fenôme-
no complexo, multidisciplinar 
e multifatorial e, como tal, é 
indissociável da formulação 
de políticas públicas difusas 
e acessíveis à população em 
geral. “Embora não haja uma 
compreensão definitiva e um 
consenso geral sobre esta te-
mática, sabe-se que é possível 
diminuir sua incidência com es-
tratégias preventivas coletivas 
e individuais”, destaca Karina.

A vereadora ainda ressalta 
que o isolamento pode ter 
piorado tal situação e, com o 
retorno das aulas presenciais 
em consonância com a Campa-
nha de Prevenção ao Suicídio, 
realizada no mês de setembro, 
considera imprescindível que 
a Lei seja aplicada de modo 
efetivo em Rio Preto.

Por nota, a Secretaria de 
Educação informou que faz 
parte do GGI (Grupo Gestor 

depressão e ao suicídio em escolas infantis

Andressa ZAFALON lenciosa que acomete os seres 
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PRESO

Um homem de 35 anos foi 
preso no final da noite deste 
domingo (8) após ter agredi-
do sua companheira de 28 
anos na residência do casal 
às 23h30 no bairro Jardim 
Nunes. Fora as agressões a 
vítima ainda queimou uma de 
suas mãos.

Os policiais militares fo-
ram acionados por vizinhos 
que informaram que estavam 
havendo muitas agressões 
e gritaria em um dos apar-
tamentos. Ao chegarem os 
PMs notaram que a porta da 
residência estava aberta e era 
possível ouvir os gritos vindo 
do interior, por isso decidiram 
entrar quando encontraram o 
agressor e a vítima que man-
cava com expressão de dor.

O homem informou que 
realmente agrediu sua com-
panheira após ficar exaltado, 
enquanto a mulher informou 
com detalhes que seu com-
panheiro pegou o dinheiro 
que seria usado para pagar as 
contas, sendo que ao tentar 
conversar com ele sobre o 
dinheiro a vítima foi agredida 
com puxões de cabelo e chu-
tes na perna.

Em seguida o agressor 
com um isqueiro em mãos 
ateou fogo em algumas rou-
pas que estavam no guarda-
-roupa, sendo que ao tentar 
apagar as chamas a mulher 
acabou queimando sua mão 
direita.

A mulher foi levada para 
o UPA Norte e após receber 
atendimento médico foi libe-
rada. Na central o homem foi 
preso em flagrante e em se-
guida foi encaminhado para a 
carceragem da DEIC.

O caso registrado como 
lesão corporal e violência 
doméstica foi encaminhado 
para o 4º Distrito Policial. 
(Colaborou – Bruna MAR-
QUES)

Homem agride 
esposa em 

discussão por 
dinheiro

Da REDAÇÃO

 ALIPIO EPIPHANIO SOARES, 
natural de Guapiaçu/SP, faleceu aos 
91 anos de idade. Era viúvo deixou 
seus fi lhos Aluysio, Ana Maria (fa-
lecida), Alécio, Arlete, Airton, Aliete 
Antonia, Auro. Foi sepultado no dia 
09/08/2021 às 13:00, saindo seu 
féretro do velório de Guapiaçu para 
o cemitério Municipal de Guapiaçu.

YUKIO SUMITANI, natural de 
Japão, faleceu aos 87 anos de idade. 
Era casado com Dioko Murakami 
Sumitani e deixou seus fi lhos Ro-
berto, Rosalina. Foi sepultado no 
dia 09/08/2021 às 16:00, saindo 
seu féretro do velório Capelas Prever 
Rio Preto para o cemitério Parque 
Jardim da Paz.

CASSILDA LONGO LISO, natural 
de São José do José do Rio Preto/
SP, faleceu aos 87 anos de idade. Era 
viúva e deixou seus fi lhos Rui Carlos, 
José Alberto, Elisabete, Milton. Foi 
sepultada no dia 07/08/2021 às 
10:00, saindo seu féretro do velório 
Jardim da Paz para o cemitério Par-
que Jardim da Paz.

ROBERTO APARECIDO DA SIL-
VA, natural de Apucarana/PR, faleceu 
aos 57 anos de idade. Era divorciado 
e deixou seu fi lho Allan Gustavo. Foi 
sepultado no dia 07/08/2021 às 
16:00, saindo seu féretro do velório 
Jardim da Paz para o cemitério Par-
que Jardim da Paz.

  FALECIMENTOS

Arquivo DHOJE

GCM apreende maconha em carro 
abandonado após colisão em poste

Após serem acionados para 
atender um caso de acidente 
de trânsito na Avenida Phila-
delpho Manoel Gouveia Neto 
guardas civis encontraram car-
ro abandonado com porção e 
cigarros de maconha às 7h10 
deste domingo (8).

Ao chegarem os GCMs 
encontraram um carro HB20 
batido e abandonado. Os guar-
das constataram que o veículo 
inicialmente colidiu com uma 
placa de sinalização e depois 
com o poste. O carro trans-
portava quatro pessoas que 
fugiram e até o momento do re-
gistro do boletim de ocorrência 
não tinham sido identificadas.

No veículo agentes encon-
traram um celular, um cartão 

de crédito no nome de uma 
mulher, outros documentos no 
nome de um homem, um recibo 
de guincho em nome de uma 
segunda mulher, outro serviço 
automotivo no nome de um se-
gundo homem e os documentos 
do carro.

Em seguida uma equipe da 
perícia foi acionada e ainda do 
automóvel eles encontraram 
dentro do porta-luvas uma 
porção de maconha e quatro ci-
garros do mesmo entorpecente.

O veículo foi removido e 
os guardas se dirigiram para a 
Central de Flagrantes onde o 
caso foi registrado como fuga 
de local de acidente e drogas 
para consumo pessoal sem 
autorização, posteriormente foi 
encaminhado para o 2º Distrito 
Policial. (Colaborou – Bruna 
MARQUES)

Da REDAÇÃO   
redacao@dhoje.com.br

ACIDENTE E DROGAS

Divulgação

GCM apreende maconha em carro abandonado após colisão em poste

TEOR SEXUAL Ex-padrasto é preso após querer invadir casa e 
enviar mensagens sexuais a criança de 11 anos

O autor foi 
encontrado e 
ao saber que 

iria ser levado à 
delegacia, tentou 

fugir

Na noite deste sábado (7) a 
Polícia Militar foi acionada para 
comparecer em uma área rural 
de Rio Preto para atender uma 
ocorrência. Chegando no local, 
os policiais foram recepciona-
dos por uma criança de 11 
anos, acompanhada da mãe, 
40 anos, e da irmã, 21 anos.

A criança informou aos poli-
ciais que o ex-padrasto estaria 
tentando invadir a casa delas 
por diversas vezes e mostrou 
mensagens com teor sexual 
enviadas por ele.

Nas mensagens, o ex-pa-
drasto escreveu que daria 
um Ipad para a menor, se ela 
deixasse ele a “abraçar por 
trás” e ainda disse que “não 

iria comê-la”.
Após os fatos narrados pelas 

vítimas, os policiais viram uma 
mata em frente à residência, 
onde, possivelmente, o homem 
poderia estar escondido. O au-
tor foi encontrado e ao saber 
que iria ser levado à delegacia, 
tentou fugir, mas foi alcançado 
e recebeu voz de prisão.

Na delegacia ele foi preso 
em flagrante sem direito à fian-
ça, tendo em vista o patamar 
das penas privativas de liber-
dade dos delitos, assim como, 
garantir a integridade física e 
psicológica das vítimas, evitan-
do que o homem cometa novas 
agressões com possibilidade de 
resultados mais graves.

Em relação às mensagens 
com teor sexual enviadas para 
a criança, devido ao lapso tem-
poral e ausência de diligências 
contínuas, o delegado entendeu 
não ter provas suficientes para 
situação de flagrante, no entan-
to, as mensagens foram ane-
xadas ao BO e encaminhadas 
à delegacia especializada para 
que sejam tomadas as providên-
cias legais e necessárias.

Andressa ZAFALON

Padrasto é preso após querer invadir casa e ser 
denunciado por criança de 11 anos

TEOR SEXUALTEOR SEXUAL Ex-padrasto é preso após querer invadir casa e 
enviar mensagens sexuais a criança de 11 anos

Na noite deste sábado (7) a 
Polícia Militar foi acionada para 
comparecer em uma área rural 
de Rio Preto para atender uma 
ocorrência. Chegando no local, 
os policiais foram recepciona-
dos por uma criança de 11 
anos, acompanhada da mãe, 
40 anos, e da irmã, 21 anos.

A criança informou aos poli-
ciais que o ex-padrasto estaria 
tentando invadir a casa delas 
por diversas vezes e mostrou 
mensagens com teor sexual 
enviadas por ele.

Nas mensagens, o ex-pa-
drasto escreveu que daria 
um Ipad para a menor, se ela 

Andressa ZAFALON

Arquivo DHOJE

SEM LUZ

Empresa tem medidor e 
fiação de energia furtados

Um homem de 51 anos 
procurou a Central de Flagrantes 
na tarde do último domingo (8) 
para informar que o relógio me-
didor de energia e a fiação que 
ficam no poste de eletricidade 
de sua empresa  no bairro Par-
que Industrial Tancredo Neves 
foram furtados por volta das 
10h30.

De acordo com o boletim de 

ocorrência, o homem teria se 
retirado da empresa para tomar 
café, sendo que uma hora depois 
ao retornar notou que o relógio 
e os 30 metros de fiação foram 
cortados e arrancados do poste.

O caso foi registrado como 
furto qualificado e mais tarde 
foi encaminhado para o 7º 
Distrito Policial que estará res-
ponsável pela investigação do 
ocorrido. (Colaborou – Bruna 
MARQUES)

Da REDAÇÃO Empresa tem 
medidor e fiação 
de energia 
furtados; caso 
registrado na 
Central de 
Flagrantes

Arquivo DHOJE

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Jovem agride mulher, tenta fugir mas acaba preso

Um homem de 23 anos 
foi preso na noite do último 
domingo (8) após descumprir 
a medida protetiva registrada 
por sua ex-companheira de 20 
anos e a agredi-la enquanto os 
dois estavam na residência da 

vítima às 21h20 no bairro João 
Paulo II.

De acordo com as informa-
ções do boletim de ocorrência, 
policiais militares que estavam 
em patrulhamento foram acio-
nados para atender uma ocor-
rência de violência doméstica, 
onde um casal estava brigando 
no interior da residência. Ao 
chegarem eles foram recebidos 
pelos dois envolvidos, sendo 
que ao notar a presença da 

viatura o agressor fugiu para 
fundo da casa e pulou o muro 
tentando fugir pelos telhados 
das casas vizinhas.

O rapaz acabou sendo abor-
dado e os dois envolvidos foram 
levados para a Central de Fla-
grantes.

Na central a vítima informou 
seu ex-companheiro teria inge-
rido bebidas alcoólicas e queria 
levá-la para comer um lanche, 
porém ela recusou o convite e 

ele iniciou uma discussão que 
acabou com a vítima sendo 
agredida, o que casou uma 
lesão em seu braço direito.

Para os policiais a jovem 
ainda informou que possui 
uma medida protetiva contra o 
agressor, porém, pelo fato de 
que ele estava passando por 
dificuldades decidiu ajudá-lo.

Na sua defesa o rapaz de-
clarou que apenas xingou sua 
ex-companheira e que os dois 

O rapaz foi abordado 
e os envolvidos foram 
levados para a Central 

Da REDAÇÃO

teriam reatado a relação sendo 
que o combinado era que caso 
houvesse algum problema em 
relação a medida a vítima as-
sumiria que quis voltar.

O homem foi preso em 
flagrante. O caso foi registrado 
como descumprimento de me-
dida protetiva, lesão corporal, 
violência doméstica e injúria e 
posteriormente foi encaminha-
do ao 3º Distrito Policial. (Co-
laborou – Bruna MARQUES)

INSEGURANÇA Idosa é roubada em ponto de ônibus

Uma idosa de 73 anos 
procurou a Central de Fla-
grantes no último domingo (8) 
para informar que às 21h40 

a fez cair.
Momentos depois ela teve 

sua bolsa devolvida por popu-
lares que estavam no local e 
seguiram o criminoso, porém 
ao averiguar seus pertences 
sentiu falta de seu celular e 
por isso procurou a central 
onde o caso foi registrado 
como roubo e encaminhado 
para o 2º Distrito Policial. 

(Colaborou – Bruna 
MARQUES)

Da REDAÇÃO do mesmo dia ela teve seu 
celular roubado enquanto ela 
esperava o transporte público 
no bairro Boa Vista.

Para os policiais a vítima 
informou que estava no ponto 
de ônibus aguardando para 
retornar a sua residência 
quando foi abordada por um 
homem armado de uma faca 
que usando a força tomou a 
bolsa da vítima e saiu corren-
do, sendo que antes da fuga 
ele ainda a empurrou, o que 

Arquivo DHOJE

Idosa é roubada 
enquanto aguar-
dava ônibus em 
Rio Preto
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Facetas Dentárias

As lentes de contato dentárias, como são conhecidas popu-
larmente, são as facetas de resina ou de porcelana que podem 
ser colocadas sobre os dentes pelo dentista para melhorar a 
harmonia do sorriso, conferindo dentes alinhados, brancos e 
bem ajustados, com durabilidade de 10 a 15 anos.

Estas facetas além de melhorarem a beleza, também ajudam 
a minimizar o desgaste dos dentes e acumulam menos placa 
bacteriana, melhorando a higiene e a saúde bucal.

As facetas só devem ser colocadas pelo dentista especiali-
zado e não podem ser reparados se estalarem ou quebrarem, 
sendo necessário substituir cada faceta danificada. O preço 
varia de acordo com o tipo de facetas escolhido, podendo variar 
entre 200 a 700 reais para as de resina ou cerca de dois mil 
reais para as de porcelana.

Quando é indicado coloca
As facetas dentárias podem ser utilizadas em diversos casos, 

e por isso ela é indicada para:
*Aproximar os dentes que estão separados um do outro, 

cientificamente chamado de diastemas;
*Quando os dentes são muito pequenos em pessoas adultas;
*Melhorar a aparência dos dentes quebrados ou danificados 

por cáries;
*Harmonizar o tamanho dos dentes;
*Alterar a cor dos dentes que podem ser manchados ou 

escurecidos por diversos fatores;
As facetas podem ser aplicadas em apenas um dente ou em 

toda a arcada dentária da pessoa, no entanto é preciso uma 
avaliação do dentista durante uma consulta para saber se é 
possível colocar este tipo de ‘lente de contato nos dentes’ ou não 
porque esta técnica não pode ser utilizada em todas as pessoas.

Quem não deve colocar
Este procedimento é contraindicado quando o dentista visu-

aliza que a pessoa não tem uma boa higiene bucal e tem alto 
risco de ter cáries e também nos seguintes casos:

 
*Quando os dentes estão fracos e desvitalizados e podem 

cair;
*Quando há má oclusão dental, que ocorre quando os 

dentes da arcada dentária superior não encostam todos nos 
dentes inferiores;

*Quando existem dentes sobrepostos;
*Quando há diminuição do esmalte dental, por fatores como 

uso de bicarbonato de sódio de forma intensa e exagerada para 
limpar ou tentar clarear os dentes em casa.

Além disso, também não é recomendado que pessoas que 
possuem o ranger dos dentes durante a noite, uma condução 
chamada bruxismo, e também as que possuem maus hábitos 
como roer unhas ou lápis e canetas coloquem as lentes de 
contato dentárias.

Cuidados para manter o sorriso bonito
Após colocar as facetas nos dentes, ficando com um sorriso 

bonito, claro e alinhado é preciso tomar alguns cuidados para 
não correr o risco de danificar as facetas. Alguns cuidados 
importantes são:

*Escovar os dentes ao acordar, depois das refeições e antes 
de dormir todos os dias;

*Usar enxaguam-te bucal após cada refeição;
*Passar o fio dental, ou fita dentária entre os dentes antes 

da escovação, pelo menos uma vez ao dia e sempre que sentir 
necessidade;

*Ir pelo menos uma vez ao ano no dentista para uma con-
sulta de avaliação;

*Não roer as unhas e pontas dos lápis ou canetas;
*Se observar se acorda com dor na mandíbula ou dor de 

cabeça ir ao dentista porque você pode estar com bruxismo e 
é necessário usar uma placa de mordida para dormir para não 
danificar as facetas;

*Se sentir dor de dente deve ir logo ao dentista para avaliar 
a causa da dor e iniciar o tratamento adequado;

*Devem-se evitar os alimentos que podem prejudicar ou 
escurecer os dentes como chás escuros, chocolate e café. No 
entanto, uma boa solução para isso é tomar um gole de água 
após consumir algumas destas bebidas e escovar os dentes 
após comer chocolate.

Além disso, sempre que notar alteração na cor ou a pre-
sença de fissuras nas facetas deve ir ao dentista para reparar 
a faceta, para que o dente não fique ainda mais prejudicado 
porque estas pequenas fissuras podem permitir a entrada de 
cáries que podem danificar os dentes, sendo difícil ver devido 
à cobertura pelas facetas.

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

Divulgação
A Campanha de Vacinação 

contra a Covid inclui nesta 
semana a faixa etária de 18 a 
24 anos. A vacinação será nas 
unidades de saúde e demais 
equipamentos públicos, das 8h 
às 14h, e na Swift, das 8h às 
16h. Para ser vacinado é ne-
cessário apresentar documento 
com foto e CPF e comprovante 
de residência.

Os endereços das salas de 
vacina estão disponíveis em: 
www.riopreto.sp.gov.br/mapava-
cinas. Para agilizar o tempo de 
espera nas filas, recomenda-se 
o preenchimento antecipado do 
cadastro do Vacina Já, disponí-
vel em: www.vacinaja.sp.gov.br.

Para esta etapa, Rio Preto 
recebe nesta segunda-feira, 
20.676 doses da vacina, cor-
respondente a 62% do público 
total. A Secretaria de Saúde 
informa que o cronograma será 
executado de acordo com a 
disponibilidade de doses.

Segunda dose - A 
vacinação de segunda dose 
continua disponível nas unida-
des de saúde, das 8h às 14h. 
Para ser imunizado, é neces-
sário apresentar documento 
com foto e CPF, comprovante 
de residência e comprovante 
de vacinação. Todos os agen-
dados para o dia ou que estão 
em atraso podem comparecer 
a uma unidade para completar 
o esquema vacinal. 

O número de faltosos para 
a segunda dose está em 5.330 
pessoas.

Balanço - Rio Preto 
já aplicou 451.050 doses da 
vacina contra a Covid, sen-
do  310.027 primeiras doses 
(69,15% de cobertura vaci-
nal), 129.472 segundas doses 
(30,32% de cobertura vacinal) 
e  11.551 doses únicas.

Vacina chega para pessoas 
com 18 anos esta semana

Da REDAÇÃO    
redacao@dhoje.com.br

Vacinação em Rio Preto e Mirassol chega para pessoas 
de 18 anos esta semana

Divulgação

COVID

A Prefeitura de Mirassol, por 
meio do Departamento Munici-
pal de Saúde (DMS), antecipou 
a vacinação contra o Covid de 
mais dois grupos, ou seja, vai 
aplicar a primeira dose nos 
adultos acima de 18 anos até a 
próxima sexta-feira (13). Nesta 
terça-feira (10) e quarta-feira 
(11) será a vez do atendimento 
de pessoas com idade entre 21 
a 24 anos. Já na quinta (12) e 
sexta-feira (13) será a vez dos 
munícipes de 18 a 20 anos.

A vacinação acontece em 
dois pontos do município: Cen-
tro de Saúde, também conhe-
cido como Postão, das 8 às 19 
horas, e na Unidade Básica de 
Saúde (UBS) do bairro Cohab 
II, das 8 às 16 horas.

“No sábado, dia 14, vamos 
realizar a repescagem das ida-
des para os adultos que por al-
gum motivo não compareceram 
para receber a primeira dose 
do imunizante. O atendimento 
serás no Postão das 8 às 13 
horas”, explicou o diretor do 
DMS, Frank Hulder de Oliveira.

A vacinação é feita apenas 
para os moradores de Mirassol 
e por isso a importância de 
um documento com foto e a 
apresentação do comprovante 
de residência.

Fome -  A Prefeitura de 
Mirassol, por meio do Fundo 
Social de Solidariedade, De-
partamento Municipal de Ação 
Social e Câmara Municipal de 
Vereadores, segue engajada 
na Campanha “Vacina Contra 
a Fome”, em parceria com a 
Secretaria Estadual do Desen-
volvimento de São Paulo. E a 
campanha visa a arrecadação 
de leite de caixinha. A doação 
é feita pelos munícipes que 
vão ou não se vacinar contra a 
Covid-19 no Postão.

Mirassol também 
vacina mesma 

faixa etária
Da REDAÇÃO 

CRONOGRAMA:

- 10 de agosto (terça-feira): 23 e 24 
anos
- 11 de agosto (quarta-feira): 21 e 22 
anos
- 12 de agosto (quinta-feira): 19 e 20 
anos
- 13 de agosto (sexta-feira): 18 anos

39 POSITIVOS REABRIU

Casos de Covid continuam 
em queda em Rio Preto

Os casos de Covid-19 se-
guem em queda em São José 
do Rio Preto. Nesta segun-
da-feira (9), a Secretaria de 
Saúde confirmou mais 39 ca-
sos, sendo 36 diagnosticados 
por exame PCR e três por TR 
antígeno. No total são 94.262 
casos, com uma média móvel 
de 98 casos leves e sete casos 
graves por dia.

Também foram confirma-
dos mais quatro óbitos, sendo 
um notificado no domingo (8) 
e três nesta segunda-feira. 
Desde o início da pandemia 
são 2.696 mortes, com uma 
taxa de letalidade de 2,8%. 
Considerando apenas os dados 
de 2021 são 59.499 casos e 
1.774 óbitos.

O número de curados che-
gou a 85.216, o equivalente 
a 87,2% dos casos. A cidade 
soma 311.947 notificações 

de pacientes e 279.745 testes 
realizados. O coeficiente de in-
cidência é de 20.272 casos a 
cada 100 mil habitantes.

Atualmente são 514 pa-
cientes internados com síndro-
me respiratória aguda grave 
(SRAG), com 268 na UTI e 
246 na enfermaria, sendo 228 
residentes de Rio Preto e 286 
de outras cidades da região. 
Dentre os casos já confirmados 
com Covid-19 são 349 interna-
ções, com 210 na UTI e 139 na 
enfermaria. A taxa de ocupação 
de leitos de UTI é de 59,6% na 
região.

Vinicius LIMA 

UBS São Francisco retoma 
atendimento de clínica geral

A Unidade Básica de Saú-
de do bairro São Francisco 
reabriu o atendimento nesta 
segunda-feira (9), retoman-
do atividades de rotina (não 
respiratórias) e a vacinação. A 
UBS estava fechada devido à 
readequação que a rede mu-
nicipal de saúde realizou para 
concentrar os atendimentos 
nos casos de síndromes res-
piratórias durante a pandemia 
da covid-19.

A unidade retorna ao horá-
rio normal de funcionamento 
de segunda a sexta-feira, das 
7h às 17h, com atendimento 
em clínica geral, enfermagem, 
ginecologia e obstetrícia, odon-
tologia e pediatria.

Para ser atendido, é ne-
cessário agendar horário na 
recepção da unidade. A far-
mácia da unidade também 
reabre com o mesmo horário 

de funcionamento. Já para a 
vacinação, o horário é das 8h 
à 14h, para imunização contra 
a covid; e das 7h30 às 16h30 
para imunização contra influen-
za e rotinas.

Os trabalhos em grupos, 
como o de diabetes, gestantes, 
hipertensão arterial e lian gong, 
continuam suspensos.

As unidades respiratórias 
que continuam funcionando em 
Rio Preto são: Solo Sagrado (24 
horas); Vetorazzo (diariamente, 
das 7h às 19h) e Lealdade/
Amizade (de segunda a sexta-
-feira, das 7h às 19h). Nessas 
unidades, o atendimento é ex-
clusivo para casos de síndromes 
respiratórias.

O horário de funcionamento 
de todas as unidades de Rio 
Preto pode ser conferido em: 
https://www.riopreto.sp.gov.br/
veja-como-esta-o-funciona-
mento-das-ubs-e-upas-em-
-rio-preto/

Da REDAÇÃO

SILVIA COVAS Sala de vacina muda 
de endereço

A Sala de Vacina instalada 
na Escola Municipal Silvia Covas 
foi transferida nesta segun-
da-feira (9) para o Shopping 
Cidade Norte, onde a população 
poderá se vacinar exclusivamen-
te contra a Covid-19. A trans-

ferência ocorreu em razão da 
volta às atividades presenciais 
da rede municipal de ensino.

A sala de vacina do Sho-
pping Cidade Norte tem o mes-
mo horário de funcionamento 
das demais salas de vacina 
do município: de segunda a 
sexta-feira, das 8h às 14h. 
A triagem pré-vacinação está 
ocorrendo no estacionamento 
próximo à entrada 2, enquanto 
a vacinação está em uma sala 
dentro do centro de compras.

A vacinação contra Influenza 
e de rotina continua sendo feita 
na UBS Renascer, das 8h às 
16h. Os endereços das salas 
de vacinação podem ser con-
feridos em www.riopreto.sp.gov.
br/mapavacinas.

Da REDAÇÃO

Sala antes na escola 
municipal agora fica 
no Shopping Cidade 
Norte

Divulgação
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A DOR PASSA, A SAUDADE ACALMA, A DECEPÇÃO ENSINA, O AMOR 
REAPARECE E A VIDA CONTINUA. Sorria, beba muita água e seja 

feliz!
MATHEUS JALLES Gui-

marães, empresário, e Ariel 
Sanches Caratori, produtora 
cultural, estão em contagem 
regressiva para o casamen-
to em setembro, no 1º Regis-
tro Civil da Comarca de Rio 
Preto. Os noivos, são fi lhos 
do médico Heitor Jacinto 
Guimarães Filho e da em-
presária Ana Cristina Jalles 
Guimarães e de Rodrigo de 
Castro Caratori e Adriana 
Cristina Sanches Caratori. 

CAROL LUCATO, ao lado 
do marido Alan Ricardo 
Marques, retornou ontem, 
de Maceio e Maragogi, após 
7 dias festejando seus 33 
anos bem vividos, curtindo 
sol e mar rodeada por alguns 
integrantes da família e uma 
galera de amigos rio-pre-
tenses.

BIJU RIBEIRO, Dorinha 
Vinha, Regina Cavalari e 
Renata Rúbio foram as ani-
versariantes de ontem, rece-
bendo muitos cumprimentos 
dos amigos e familiares.

 DR. MANOEL NEVES Fi-
lho, advogado e presidente 
do Centro Social do Estoril e 
Creche Irmã Julieta, realiza 
de 12 à 13 de agosto, pró-
xima quinta e sexta-feira, o 
“Arraial do Estoril em Fami-
lia, em clima Drive Thru, com 
retirada do kit das 16h às 20 
horas. Reserve seu delicioso 
kit junino pelo fones: 3201-
1550 e 3226-6388.   

Detalhes
não tão pequenos...

Em dezembro...
Fred Tonelli, empresário da Allianza Eventos & Shows, está super 
feliz, com o avanço das vacinas da Covid-19, principalmente em 
Rio Preto, e já agendou para o dia 12 de dezembro, almoço e show 
(no formato mesas para 6 pessoas), com a famosa dupla sertaneja 
Jorge & Matheus, no Villa Conte Buffet, que ganhou lindo visual 
nas margens do imenso lago, novo piso, entre outras novidades.  
Em breve, mais informações @victorhcmiranda.

DiáriodoBob
Mês do cachorro louco. Já estamos há 10 dias no mês 

de agosto e o mundo, que eu tenha notado, não acabou. Se o 
apocalipse estiver agendado para daqui a três dias, só na sexta 
feira (13!) ficaremos sabendo. Não custa nada lembrar que 
estamos no mês do desgosto e ao mesmo tempo do “cachorro 
louco”.  Que me desculpem as pessoas amigas e muito queridas 
que nasceram este mês, mas tradição é tradição, e a crendice 
de que um urubu posou na sorte de agosto vem de muito longe 
- como, aliás,  também a pecha que há séculos paira sobre o 
numero 13. Oremos! Negócio é negócio. As Lojas Americanas 
devem incorporar ao seu patrimônio anunciando a aquisição 
das Lojas Marisa. Cumpre-se a lei. Maria da Penha, o principal 
marco do enfrentamento à violência contra mulheres no Brasil, 
está completando 15 anos. Aqui em Rio Preto a Dra. Dalice 
Aparecida Ceron cumpre o seu papel com méritos e merece 
os nossos aplausos pela data. Cara pálida. Quando é que o 
vereador Anderson Branco vai criar coragem de “pedir desculpas 
públicas pela sujeira que cometeu por infringir a Lei do Racismo 
e a prática de homofobia? O ato de desacato precisa deixar de 
ser fato do cotidiano e terminar com uma punição interna já, ou 
o castigo da pena popular da não reeleição. Pai é pai. Boa idéia 
o 2º Mutirão”Encontre o Seu Pai no POUPATEMPO, realizado no 
fim de semana. A ação gratuita teve parceria da secretaria da 
Justiça e Cidadania e Ministério Público para reconhecimento de 
paternidade nos 83 postos com assistência jurídica. Parabéns ao 
governador do Estado João Dória e ao vice Rodrigo Garcia. 
Posso perguntar? Quantos fotógrafos profissionais nos temos na 
ativa em Rio Preto? É que nós estamos celebrando o mês da 
fotografia, comemorado sempre em agosto. Se o nosso saudoso 
Edson Baffi estivesse vivo, por certo ele estaria liderando a rea-
lização de uma exposição da classe num dos shopping da cidade. 
Ou eu estou errado?  Que fique bem claro: Marcada para o dia 
17 deste mês a liberação de eventos em todo o Estado, incluindo 
feiras e congressos corporativos. A testagem dos participantes 
não será exigida, mas aglomerações serão punidas. Vai para a 
academia. Fiquei sabendo ontem e conto pra vocês:- pessoas 
que fazem regularmente exercícios para fortalecer músculos têm 
cerca de 20% a 30% menos probabilidade de se tornarem obesas. 
Então “gordinhos” peguem os pesos. Ponto e basta!

Chegou LUZK
Beleza, Estética e até fisioterapia 
no  conforto da sua casa ! LUZK 
- O Aplicativo que te conecta 
com profissionais na área da 
beleza e estética. E atende 
na sua residência.  É muito 
simples de usar! Basta você 
baixar o aplicativo LUZK no seu 
celular, nas plataformas Android 
ou IOS, fazer o seu cadastro, 
escolher o serviço e marcar o seu 
horário.  Os melhores esteticistas, 
cabelereiras (os), design de 
sob rance l has ,  ba r be i r o s , 
massoterapeutas, maquiadores 
(as), manicures e muito mais na 
palma da sua mão!

Agora é moda
O jovem Ricardo Grespan está dividindo os negócios da empresa 
de sua família, em Rio Preto, e nos finais de semana, ele, zarpa 
para a Fazenda Estância Pé De Breque em Capitólio (MG), onde 
está criando ovelhas da raça DORPER, e mini cabras. O jovem 
empresário Ricardo Grespan está vendendo mini cabras para 
PET. Inclusive, virou moda nos Estados Unidos, os americanos 
estão criando mini cabras filhotes em casa e alimentando com 
mamadeira.  Essa raça de ovelhas está sendo muito requisitada 
para expositores, exportadores e compradores.

henriforne@gmail.com

Escrito na tabuleta
O povo brasileiro é ótimo! O que estraga são os 
governos! Imaginem este país bem governado. 

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)

Casa da Vó Cida
Os jovens empresários Bruno Garisto, mais seus sobrinhos 
Gustavo e Leonardo Conte, estão em contagem regressiva para 
a inauguração, no próximo sábado, dia 14 de agosto, das 08 da 
manhã às 11 horas,do Restaurante Casa da Vó Cida, no Villa 
Orgânica, em meio à natureza, atrás do Villa Conte Buffet. Com 
foco de atrair ciclistas com estacionamento, ponto de apoio com 
várias rotas a partir de lá, e também em busca de uma parada, 
e até tomar café ou um lanche com produtos naturais, comidas 
naturais, além de um espaço para piquenique em família, e 
cardápio voltado à alimentação do ciclista. Além disso, o bonito 
espaço também estará aberto para parceiros voltados à serviços 
e artigos de bike.

Fique Sabendo...  
A empresária  Dedé Menegas, 
informa que no aplicativo da 
Luzk todos os profissionais são 
altamente qualificados para te 
atender de maneira rápida e 
prática. Tudo para que todos 
continuem se cuidar ou realizar 
seus tratamentos de estética 
sem precisar sair de casa! 
Se por um lado os clientes 
tem essa opção mais segura 
sem precisar sair de casa, 
os profissionais que foram 
afetados nessa crise durante 
a pandemia, tem mais essa 
opção de aumentar sua renda 
atendendo novos clientes sem 
precisar se desligar de seus 
empregos, atendendo no horário 
que for mais conveniente. Para 
mais informações, entre em 
contato pelo nosso WhatsApp 
17 99724.1794

Conhecimento 
de causa
Quer saber se o carro 
é de pobre? Observe a 
quantidade de adesivos 
que ele tem.

C/ Luizinho BUENO 

 Empresário, Ricardo 
Grespan, com o fi lhote de 
ovelha Dorper, em espaço 
gastronômico na city. Mais 
detalhes para adquirir seu 
bichinho de estimação pelo 
telefone: 17 – 99644-1987

O advogado rio-pretense Dr. Jorge 
Bitar portando, uma das cem das 

medalhas cunhadas, comemorativa 
ao Jubileu de Rubi do Príncipe Dom 
Luiz de Orleans e Bragança, como 
Chefe da Casa Imperial do Brasil.

A bonita morena Sofi a Safadi Alves em 
pose especial para nossa coluna social
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Brasil tem melhor 
performance da história

A campanha brasileira 
na Olimpíada de Tó-
quio terminou com a 
melhor performance 

do país em uma edição de Jogos 
Olímpicos. Por diversas óticas, o 
resultado no Japão representou 
um marco, um avanço cinco 
anos após sediar o evento.

O quadro de medalhas mos-
trou o Brasil em 12º lugar, 
melhor classificação na história. 
Em 2016, a posição final do 
país foi 13º.

Segundo o critério de distri-
buição de medalhas de acordo 
com o naipe, o Brasil também 
superou a campanha em casa, 
até então a melhor em Jogos 
Olímpicos. A delegação con-
quistou exatamente a mesma 
quantidade de ouros e pratas 
que há cinco anos (sete ouros 
e seis pratas), mas obteve dois 
bronzes a mais (oito a seis).

Estes dois bronzes foram a 
diferença também para registrar 
o maior número total de pódios 
do país em uma edição olímpi-
ca. Foram 21, contra 19 no Rio.

“Entregamos o que tínha-
mos como meta, que era su-
perar o Rio 2016. Estar em 
12° lugar no mundo, numa 
competição com 206 países, 
é um índice importante. Tenho 
convicção que o trabalho foi 
feito com muito gosto, vontade 
e determinação. Entregamos 
o que tínhamos como meta, 

e estamos satisfeitos com o 
resultado”, disse o presidente 
do Comitê Olímpico do Brasil 
(COB), Paulo Wanderley, em 
entrevista coletiva.

Além de uma quantidade 
nunca antes vista, muitas das 
conquistas do Brasil repre-
sentaram também feitos 
impressionantes ou 
inéditos.

Rebeca An-
drade, da gi-
nástica artís-
tica, foi a 
primeira 
m u -

lher brasileira a subir duas 
vezes no pódio em uma mesma 
Olimpíada (foi ouro no salto e 
prata no individual geral).

A skatista Rayssa Leal, de 
13 anos, se tornou a medalhista 
mais jovem da história olímpica 
do Brasil e a mais nova do mun-
do desde 1936. Ela foi prata na 
prova do street.

O tênis, com a dupla forma-
da por Luísa Stefani e Laura Pi-
gossi, trouxe o bronze, primeira 
medalha olímpica da história da 
modalidade para o Brasil.

Em alguns casos, atletas 
brasileiros participaram de mo-
mentos memoráveis dos Jogos. 
Alison dos Santos conquistou 
o bronze nos 400 metros com 

Agência BRASIL   
redacao@dhoje.com.br

CRAQUE
Messi chora em 

entrevista de 
despedida do Barça

Lionel Messi confirmou, 
em meio às lágrimas 
neste domingo (8), que 

está deixando o Barcelona 
após o clube afirmar que não 
consegue mais pagar os altos 
salários do craque argenti-
no, acrescentando que está 
em negociações com o PSG 
(França) sobre uma possível 
transferência.

O jornal francês L´Equipe 
informou neste domingo que 
o argentino viaja para a capital 
francesa neste domingo ou 
na segunda-feira para realizar 
exames médicos e finalizar 
seu contrato com o clube de 
propriedade da Qatar Sports 
Investment.

Embora Messi não tenha 
confirmado que irá definitiva-
mente para o clube parisiense, 
ele afirmou que pretende conti-
nuar jogando enquanto for pos-
sível, acrescentando que ainda 
tem a ambição de conquistar 
outra Liga dos Campeões.

“Enquanto eu for competiti-
vo e enquanto meu corpo res-
ponder [continuarei jogando]”, 

disse em entrevista coletiva. 
“Enquanto puder, continuarei 
competindo”, afirmou.

“Tentei agir com humildade 
e respeito, e espero que isso 
seja o que ficará de mim quan-
do deixar o clube”, declarou 
Messi emocionado enquanto 
centenas de torcedores, mui-
tos usando sua camisa de 
número 10, reuniam-se do 
lado de fora do estádio Camp 
Nou para dar adeus ao jogador.

“Parece que um balde de 
água fria foi jogado em mim 
e ainda estou tentando acei-
tar isso”, disse em meio às 
lágrimas.

Foi amplamente divulgado 
pela imprensa local que Messi 
permaneceria no Camp Nou, 
com o jogador admitindo que 
concordou com um contrato de 
cinco anos e redução de 50% 
no salário.

O Barça, cujas dívidas tota-
lizam bem mais de 1 bilhão de 
euros, não conseguiu fazer o 
acordo se encaixar nas regras 
financeiras da liga espanhola, 
o que provocou o inesperado 
anúncio na última quinta-feira 
(5).

Agência BRASILperformance da história
e estamos satisfeitos com o 
resultado”, disse o presidente 
do Comitê Olímpico do Brasil 
(COB), Paulo Wanderley, em 
entrevista coletiva.

Além de uma quantidade 
nunca antes vista, muitas das 
conquistas do Brasil repre-
sentaram também feitos 
impressionantes ou 
inéditos.

Rebeca An-
drade, da gi-
nástica artís-
tica, foi a 
primeira 
m u -

barreiras, em uma prova em 
que os três primeiros colocados 
superaram o antigo recorde 
olímpico.

No total, 13 modalidades 
diferentes medalharam para o 
país, outra marca inédita.

Segundo dados divulgados 
pelo COB, o investimento para 
a Missão Tóquio 2020 ultrapas-
sou os R$ 46 milhões. Agora, 
as premiações pelas medalhas 
chegarão a R$ 4,6 milhões.

“Nossa preparação para Tó-
quio começou em 2013, com 
um custo total aproximado de 
R$ 65 milhões, sendo R$ 46 mi-
lhões esse ano. Esse custo teve 
o impacto do enfrentamento à 
pandemia [de covid-19] e tam-

bém uma variação cambial de 
dólar e euro que trouxe grande 
impacto para a nossa organiza-
ção. E nós temos entregado os 
resultados esportivos. Foi assim 
no Pan de Lima, nos Jogos 
Mundiais de Praia, em Doha, e 
foi assim em Tóquio”, revelou 
o diretor-geral do COB, Rogério 
Sampaio.

O Comitê Olímpico também 
divulgou que chegou ao fim dos 
Jogos sem nenhum caso de Co-
vid-19 na delegação. Segundo 
as informações do Comitê, dos 
317 atletas que defenderam o 
país em Tóquio, 303 receberam 
pelo menos uma dose da vacina 
contra a doença e 259 recebe-
ram as duas.

MIRASSOLENSE

Atleta conquista 
mais um título no 

paratambor

Em preparação para a dis-
puta do Nacional, o mirasso-
lense Pedro Henrique Cumba 
Sanches, 20 anos, conquistou 
mais um título no Campeonato 
de Três Tambores, em Barretos, 
neste último sábado (7), no 
Parque do Peão, em Barretos. 
O evento contou com a super-
visão da Associação Brasileira 
do Cavalo Quarto de Milha 
(ABQM).

Pedro Henrique, que possui 
microcefalia e porta uma defi-
ciência intelectual moderada, 
conquistou a taça no handi-
cap 3. Foi o segundo título 
consecutivo em menos de um 
mês, uma vez que ganhou no 
dia 24 de junho, também em 
Barretos. Ele disputa desde se-
tembro de 2020 as provas de 
paratambor montando a égua 
Alana Peppy Lena, do Haras 
Golden Hill, local onde treina 
uma vez por semana.

Em junho, Pedro Henrique 

conquistou o título do 30° 
Congresso Brasileiro da ABQM 
em Araçatuba, após ficar em 
primeiro lugar em seu handi-
cap, na categoria paratambor. 
O paratleta tem ao seu lado a 
mãe Patrícia Helena Cumba 
Goulart e conta com o apoio 
de amigos para continuar pra-
ticando o esporte.

“Temos muita esperança 
de aumentarmos esta rede 
de apoio com empresas de 
Mirassol ou até da região, pois 
gostaríamos de aumentar os 
dias de treinos dele e também 
obter recursos para disputas 
nacionais”, afirmou Patrícia.

O próximo compromisso de 
Pedro Henrique é no dia 22, 
um domingo, em Araçatuba, 
pela 44ª edição do Campeona-
to Nacional da Raça Quarto de 
Milha, também supervionada 
pela ABQM. “É uma competi-
ção com nível altíssimo e que 
vai contar com os principais 
paratletas desta modalidade”, 
explicou Patrícia.
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Alana Peppy Lena, do Haras 
Golden Hill, local onde treina 
uma vez por semana.

Em junho, Pedro Henrique 

ção com nível altíssimo e que 
vai contar com os principais 
paratletas desta modalidade”, 
explicou Patrícia.

Gattaz entre as melhores e a mais velha 
medalhista brasileira

Depois de ficar de fora 
nos Jogos Olímpicos 
de Pequim (2008), 

Londres (2012) e Rio de Janeiro 
(2016), a atleta rio-pretense 
Carol Gattaz realizou o sonho 
de disputar uma Olimpíada 
pela primeira vez com a seleção 
de vôlei feminina e conseguiu 
conquistar uma medalha de Tó-
quio. Na madrugada de domin-
go (8), o Brasil foi superado por 
3 sets a 0 e ficou com a prata.

Com 40 anos, Carol se 
tornou a mulher mais velha a 
conseguir uma medalha nos 
Jogos Olímpicos pelo país. 
Ela superou a marca de outra 
jogadora de vôlei, a atleta Fo-
fão, que tinha 38 anos quando 
foi ouro em 2008. Entre os 
homens, o recordista é Torben 
Grael, medalhista em 2004 
com 44 anos.

A atleta celebrou a con-

quista nas redes sociais. “Vice-
-campeã olímpica. O ouro não 
veio, mas isso não vai diminuir 
o tamanho da nossa conquista. 
Esse grupo, que se uniu como 
poucas vezes vimos, conquistou 
a medalha de prata nos Jogos 
Olímpicos de Tóquio. Sei que a 
ficha ainda vai cair aos poucos, 
mas eu preciso agradecer a 
todo mundo que nos fez chegar 
até aqui. Que jornada linda! 
Obrigada”, publicou Carol.

A rio-pretense também foi 
a única brasileira a ser inclu-
ída na seleção de melhores 
atletas nos Jogos. Carol Gattaz 
foi eleita a melhor central da 
competição junto com a ame-
ricana Haleigh Washington. O 
time ainda conta com Jordyn 
Poulter (EUA, melhor levanta-
dora); Tijana Boskovic (Sérvia, 
melgor oposta); Jordan Larson e 
Michele Bartsch-Hackley (EUA, 
melhores ponteiras) e Justine 
Wong-Orantes (melhor líbero).

Vinicius LIMA 

EUA tomam a frente no 
final e são primeiros 

em medalhas

Uma série de ouros no final 
da competição deixou os Esta-
dos Unidos no topo do quadro 
de medalhas da Olimpíada de 
Tóquio (Japão), superando a 
China, enquanto Brasil e Cuba 
se destacaram entre os países 
da América Latina.

A equipe norte-americana 
já tinha mais de 100 meda-
lhas ao chegar ao último dia 
de competições, e garantiu o 
topo pela terceira vez seguida 
graças a vários ouros, incluin-
do do basquete e do vôlei 
feminino.

Os EUA encerraram a dis-
puta com 39 ouros, um a mais 
do que a China, e 113 me-
dalhas no total. Entretanto, o 

resultado ficou abaixo daquele 
dos Jogos de 2016 (Rio de 
Janeiro), onde a equipe con-
seguiu 46 ouros e um total de 
121 medalhas.

O Japão ficou em terceiro 
lugar, à frente do Reino Unido.

“Estamos muito felizes 
com a atuação da equipe dos 
Estados Unidos nos Jogos de 
Tóquio”, disse Susanne Lyons, 
presidente do Comitê Olímpico 
dos Estados Unidos.

Como de costume, Brasil e 
Cuba se destacaram entre as 
equipes da América Latina. A 
equipe brasileira terminou na 
12ª posição, com sete ouros, 
seis pratas e oito bronzes.

Os cubanos conquistaram 
o 14º lugar com sete ouros, 
três pratas e cinco bronzes.

Agência BRASIL

Comitê paralímpico confirma 
dois casos de Covid em atletas

O Comitê Paralímpico Brasi-
leiro (CPB) confirmou na manhã 
desta segunda-feira (9) que 
dois integrantes da delegação 
nacional, que já se encontra no 
Japão, testaram positivo para 
o novo coronavírus (covid-19). 
Nenhum deles envolve atletas, 
e ambos estão assintomáticos 
e em isolamento.

O primeiro caso foi identifi-
cado logo após o exame PCR 
realizado no desembarque em 
Tóquio, na última sexta-feira (6). 
Embora tenha sido submetido a 
três testes nos sete dias ante-
riores ao embarque.

O segundo infectado foi diag-
nosticado neste domingo (8): é 
um membro da equipe brasileira 
que há nove dias encontra-se 
em Hamamatsu, onde ocorre-
rá a aclimatação dos atletas 

para os Jogos Paralímpicos. O 
brasileiro fez cinco testes nos 
últimos nove dias e ontem (8) 
o resultado foi positivo para o 
vírus.

Antes do início da Olimpí-
ada, em julho, a delegação 
brasileira de judô também 
fez aclimatação em um hotel 
em Hamamatsu, onde vários 
funcionários testaram positivo 
para covid-19. Ninguém da 
equipe nacional foi infectado, 
permanecendo todo tempo sem 
contato com os funcionários e 
com o ambiente exterior.

De acordo com nota publi-
cada pelo CBP, os demais inte-
grantes da delegação brasileiro 
estão sendo monitorados por 
profissionais da area de saú-
de, seguindo os protocolos do 
Comitê Organizador da Tóquio 
2020, com realização de testes 
diários.

Agência BRASIL
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Debates virtuais buscam valorizar 
arte e cultura negra e indígena

De  10 a  12 de agosto, 
sempre às 14h, o Sesc promo-
ve o Seminário Etnicidades, um 
espaço virtual onde pessoas 
indígenas e negras tem sua voz 
potencializada para que todos 
consigam expandir a compre-
ensão de suas singularidades, 
identidades e representativida-
des por meio da cultura.

Norteadas pelo tema da 
“Arte, Cultura e a Repolitização 
da raça”, todas as conversas 
pretendem construir caminhos 
que visam levantar questio-
namentos, fazer conhecer as 
produções artísticas, dialogar 
sobre questões referentes às 
memórias desses povos, além 
de abordar diversos aspectos 
das construções históricas que 
legitimaram a marginalização 

destes dois grupos ao longo dos 
séculos de formação do país.

O seminário parte da com-
preensão de que precisamos 
olhar para a pluralidade cultu-
ral composta pela diversidade 
humana que compõe o país e 
trazer um significado a partir do 
ponto de vista desta parcela da 
população.

Confira abaixo 
a programação do 

evento: 
Hoje - 
14h às 14h30: Abertura 

com Marcos Rego e Leonardo 
Moraes (Departamento Nacio-
nal do Sesc)

14h30 às 16h30: Conversa 
sobre “Arte, Cultura e a Repoli-
tização da raça”

Debatedoras: Diane Lima 

Da REPORTAGEM
redacao@dhoje.com.br

(instagram.com/dianelima), Eli 
Macuxi (twitter.com/elimacuxi) 
e Liv Sovik (twitter.com/livsovik)

Mediação: Fabiano Mara-
nhão (Sesc em São Paulo)

16h30 às 18h: Papo sobre 
“Curadoria Formativa”

Debatedora/es: Betânia 
Avelar (Sesc em Rondônia), 
Rafael Pinto (Sesc em Roraima) 
e Leonardo Borges (Sesc em 
São Paulo)

Mediação: Enoque Paulino 
(Sesc Pará)

Seminário acontece 
enttre os dias 10 e 12 
de agosto e debate 
cultura negra e indígena

Divulgação 

Lançamentos Amazon Prime Video
O mês de agosto está com 

muitos lançamentos no Ama-
zon Prime Video para quem é 
fã de filmes e séries. Entre os 
lançamentos muitas atrações 
infantis como, clássicos Ru-
grats: Os Anjinhos e Bob Es-
ponja Calça Quadrada, ambas 
animações da Nickelodeon. 

Também foram lançados 
novos episódios de Kamp Ko-
ral, a mais nova série do Bob 
Esponja que se passa quando 
ele ainda era uma esponjinha 
criança; e de iCarly, série in-
fanto-juvenil.

Mudando o foco para pro-
duções mais adultas, o desta-
que é para a comédia Eurotrip 
- Passaporte para a Confusão, 
filme de 2004 que mostra a 
viagem de um grupo de jovens 

amigos à Europa, que passam 
por situações divertidas. Na 
categoria comédia também 
tem o longa Perdido na Fama, 
com Antonio Banderas inter-
pretando um astro do rock que 

e Celebrity Hunted Itália, uma 
nova temporada de Hunter 
Street, da Nickelodeon, a 
primeira temporada da série 
criminal Injustiça e de The 
Grand Tour.

Da REPORTAGEM

é sequestrado durante uma 
viagem de férias ao Chile.

Nos lançamentos de sé-
ries, o Amazon Prime Video 
lança novos episódios dos 
reality shows Making the Cut 

Divulgação

Entre os 
lançamentos 
estão os novos 
episódios do 
reality show 
Making the Cut 

Tarcísio Meira e Glória 
Menezes estão com Covid

O ator Tarcísio Meira, 85 anos, foi internado no Hospital 
Albert Einstein, em São Paulo, na última sexta-feira (6). Sua 
esposa Glória Menezes, 86 anos, também está internada no 
local, ambos foram diagnosticados com covid-19. 

Tarcísio está em estado grave, intubado na UTI, Glória 
está em estado menos grave em um quarto particular. Os 
dois já foram vacinados em março. 

Divulgação

AGOSTO
ATORES

FIESP
Festival de 

Empreendedorismo: 
diversão e inclusão

O Comitê de Jovens Em-
preendedores da FIESP traz 
temas sensíveis e necessários 
nesta edição do Festival de 
Empreendedorismo, nos dias 
10 e 11 de agosto, como a 
diversidade, gestão inclusiva, 
saúde mental, pós-pandemia e 
toda a relação com a Felicidade 
e Resiliência Mental partindo 
do indivíduo para o coletivo; 
para o desenvolvimento não 
apenas de empresas, mas 
do líder e profissional como 

pessoa, como seres humanos 
que somos.

A ideia é ajudar a promover 
soluções cada vez melhores 
para a sociedade no decorrer 
do tempo, ouvindo as pessoas 
que são referências nestes 
temas e passando por re-
flexões profundas, para que 
possam fazer a diferença em 
sua empresa de acordo com 
sua necessidade.

Para se inscrever acesse 
o site: https://apps.fiesp.com.
br/sce2/InscricaoEvento/Inscri-
caoWebinar

Da REPORTAGEM
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O Sesc 24 de Maio traz, 
em seu canal de YouTube, a 
websérie “Os Sons do Pen-
samento”, com o músico, 
compositor e filósofo Tiga-
ná Santana, apresentando 
ao público as sonoridades, 
filosofia e modos de estar 
no mundo a partir de seus 
álbuns gravados ao longo 
da década de 2010. Os 
álbuns, inclusive, intitulam 
os episódios desta série 
proposta com base na mú-
sica-filosofia do artista, até 
a próxima terça-feira (17), 
terças, às 20h. 

Os dois primeiros episó-

dios, Maçalê - você é um na 
sua essência e The invention 
of colour (A invenção da cor) 
podem ser assistidos a qual-
quer momento no canal do 
Sesc 24 de Maio no YouTu-
be. Já o terceiro episódio vai 

Da REPORTAGEM Sesc promove 
websérie "Os Sons 

do Pensamento" com 
Tiganá Santana

ao ar nesta terça-feira (10) e 
o artista apresenta o álbum 
Tempo & Magma, da ponte 
estético-musical que esta-
beleceu com países da África 
Ocidental, tendo experimen-
tado uma residência artística 

de quatro meses no Senegal, 
promovida pela UNESCO. Do 
Brasil, participaram do refe-
rido álbum duplo a cantora 
Céu e a escritora, pensadora 
e membro da Academia de 
Letras da Bahia - falecida, 
em 2018 aos 93 anos, Mãe 
Stella de Oxossi.  

SERVIÇO 

Os Sons do Pensamento 
– com Tiganá Santana 

Datas: 10 e 17/08, ter-
ças, às 20h  

Local: YouTube do Sesc 
24 de Maio 

Classificação: 16 anos 
Gratuito



Prefeitura Municipal de
MONTE APRAZÍVEL

Editais de
CONVOCAÇÃO

Editais de
PROCLAMAS

Câmara Municipal de
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

B-3Jornal
São José do Rio Preto, terça-feira
10 de agosto de 2021

DEPARTAMENTO DE PESSOAL 

EXTRATOS DE PORTARIAS 

 

REPUBLICADAS POR INCORREÇÃO 
 
PORTARIA Nº 6739, DE 04 DE AGOSTO DE 2021. 
ENQUADRA os servidores ALEXANDRE LARAIA GAMA E OUTROS, 
ocupantes de cargos efetivos, conforme as referências imediatamente 
superiores a que fazem jus por Progressão por Tempo de Serviço 
(Progressão Horizontal), surtindo efeitos a partir de 03 agosto 2021. 
 
PORTARIA Nº 6740, DE 04 DE AGOSTO DE 2021. 
ENQUADRA a servidora JAQUELINE MARIA DA SILVA CASANOVA, 
ocupante de cargo efetivo, Ref. CM-2D – Padrão Superior, 
imediatamente superior a que fazem jus por Progressão por Tempo de 
Serviço (Progressão Horizontal), surtindo efeitos a partir de 04 agosto 
2021. 
 
       
VER. PEDRO ROBERTO GOMES 
PESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
 
 

SINDICATO DO COMERCIO VAREJOSTA DE SÃO 
JOSE DO RIO PRETO, INCRITO NO CNPJ SOB O Nº 

60.005.881/0001-65, LOCALIZADO NA RUA BERNARDINO 
DE CAMPOS, 2976 – SALA 502 – CENTRO – SÃO JOSE 

DO RIO PRETO - SP

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Presidente da Entidade supra, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas pelo Estatuto, convoca todos os 
integrantes da categoria econômica por ela representada, 
para participarem da Assembleia Geral, a ser realizada no 
dia 13 de agosto de 2021,  às 17:30 horas, de modo virtual, 
cujo link de acesso será disponibilizado no site da entidade 
www.sincomercioriopreto.com.br com antecedência de 3 
dias de sua realização, a fi m de deliberar sobre a seguinte 
ordem do dia:  1) Autorização e outorga de poderes para 
negociação coletiva com as entidades representativas da 
categoria profi ssional dos comerciários, incluindo celebração 
de termos de aditamento, em toda sua base de representa-
ção, nas respectivas datas-bases; 2) Autorização e outorga 
de poderes para negociação coletiva com as entidades 
representativas das categorias profi ssionais diferenciadas, 
inclusive celebração de termos de aditamento, em toda sua 
base de representação, nas respectivas datas-bases; 3) 
Autorização e outorga de poderes para negociação coletiva 
com a entidade representativa da categoria profi ssional dos 
empregados em entidades sindicais do comércio, inclusive 
celebração de termos de aditamento, em toda sua base de 
representação, na respectiva data-base; 4) Discussão e 
aprovação de contribuição de representação da categoria 
econômica. Não havendo, na hora acima indicada, núme-
ro legal de participantes para a instalação dos trabalhos 
em primeira convocação, a Assembleia será realizada em 
segunda convocação, às 18:30 horas, com o “quórum” legal. 
São Jose do Rio Preto - SP, 10 de agosto de 2021 – Ricardo 
Eládio Di Lorenzo Arroyo.

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.

CARLOS ALEXANDRE SAES e ELIANE CRISTINA DE PAULO. Ele, brasileiro, natural de 
Mirassol, Estado de São Paulo, nascido aos vinte e dois (22) de dezembro de um mil novecentos e setenta e oito 
(1978), com quarenta  e dois (42) anos de idade, do lar, divorciado, filho de ANTONIO FAVARO SAES e de dona 
MARLENE DA SILVA SAES. Ela, brasileira, natural de Fernandópolis, Estado de São Paulo, nascida aos  dois 
(02) de agosto de um mil novecentos e setenta e três (1973), com quarenta  e oito (48) anos de idade, empregada 
domestica, divorciada, filha de VANILDO ROSA DE PAULO e de dona MARILZA DE ALMEIDA PAULO.

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, sete (07) de agosto de dois mil e vinte e um (2021).
Renata Comunale Aleixo
Oficial
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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.

LUIS CARLOS DOS SANTOS e MARCELA JESUS SANTOS. Ele, brasileiro, natural de Riachão do 
Dantas, Estado do Sergipe, nascido aos seis (06) de setembro de um mil novecentos e oitenta e seis (1986), com 
trinta  e quatro (34) anos de idade, solteiro, filho de JOSÉ TIMOTIO DOS SANTOS e de dona MARIA LUCIA 
BRUNO DOS SANTOS. Ela, brasileira, natural de Eunápolis, Estado da Bahia, nascida aos  vinte e dois (22) de 
outubro de um mil novecentos e noventa e um (1991), com vinte  e nove (29) anos de idade, solteira, filha de 
MARCELO ASSIS SANTOS e de dona EULINA CARVALHO DE JESUS.

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, seis (06) de agosto de dois mil e vinte e um (2021).
Renata Comunale Aleixo
Oficial
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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.

CARLOS ALEXANDRE SAES e ELIANE CRISTINA DE PAULO. Ele, brasileiro, natural de 
Mirassol, Estado de São Paulo, nascido aos vinte e dois (22) de dezembro de um mil novecentos e setenta e oito 
(1978), com quarenta  e dois (42) anos de idade, do lar, divorciado, filho de ANTONIO FAVARO SAES e de dona 
MARLENE DA SILVA SAES. Ela, brasileira, natural de Fernandópolis, Estado de São Paulo, nascida aos  dois 
(02) de agosto de um mil novecentos e setenta e três (1973), com quarenta  e oito (48) anos de idade, empregada 
domestica, divorciada, filha de VANILDO ROSA DE PAULO e de dona MARILZA DE ALMEIDA PAULO.

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, sete (07) de agosto de dois mil e vinte e um (2021).
Renata Comunale Aleixo
Oficial

EDITAIS DE PROCLAMAS – Silvio Augusto Pellegrini de 
Oliveira, Ofi cial do 3º Cartório de Registro Civil Pessoas Na-
turais de São José Rio Preto, SP, faz saber que pretendem 
casar, apresentando os documentos exigidos pelo art. 1525 
do Cód. Civil, os pretendentes:
1. CRISTIANO MACHADO DA COSTA E SILVA e MA-
RIELA ISRAEL DE SOUZA, sendo ELE fi lho de AUGUSTO 
DONIZETI DA COSTA E SILVA e de AGUIDA APARECIDA 
MACHADO SILVA e ELA fi lha de ALICINO ISRAEL DE SOU-
ZA e de LORISA FRAGA DE SOUZA;
2. AGDONIS ADRIAN MACHADO COSTA E SILVA e 
ARIANE MANSANO LACOTIS, sendo ELE fi lho de AUGUS-
TO DONIZETI DA COSTA E SILVA e de AGUIDA APARECI-
DA MACHADO SILVA e ELA fi lha de ADEMIR LACOTIS e de 
ANALICE MANSANO JOSÉ;
3. MATHEUS CALVO MOTTA e MARIA BEATRIZ 
MARQUES RIBEIRO, sendo ELE fi lho de LUIZ CARLOS 
MOTTA e de ELAINE ARSELI CALVO MOTTA e ELA fi lha de 
LAURISTÃO DE LIMA RIBEIRO e de DANIELA MARQUES 
RIBEIRO;
4. LUCAS PEREIRA ALMEIDA e IRIS CRISTINA 
TEIXEIRA NEVES, sendo ELE fi lho de CÍCERA PEREIRA 
ALMEIDA e ELA fi lha de MARCOS ANTONIO NEVES e de 
ROSA MARIA DE LIMA;
5. WELLINGTON CARLOS VALSECHI e ALLANA 
MARTINS VASCONCELOS, sendo ELE fi lho de CARLOS 
ROBERTO VALSECHI e de LEILA VERGINIA RIBEIRO VAL-
SECHI e ela fi lha de ALEXANDRE DIOGO NETO VASCON-
CELOS e de TELMA APARECIDA GIACHETTO MARTINS 
VASCONCELOS;
6. FÁBIO HENRIQUE DA SILVA e JENNIFER KELLY 
FERREIRA SALES, sendo ELE fi lho de VALDEMAR TEO-
DORO DA SILVA e de RAILDA FERREIRA DA SILVA e ela 
fi lha de ELISETE FERREIRA SALES;
7. MIZAEL FREITAS DOS SANTOS e MARIA DE 
FÁTIMA DA SILVA BORGES, sendo ELE fi lho de MANOEL 
PAIXÃO DOS SANTOS e de VITÓRIA FREITAS DOS SAN-
TOS e ELA fi lha de OSVALDO DO ROSARIO BORGES e de 
MARIA DAS DORES DA SILVA;
8. ROBSON GABRIEL DA SILVA e ESTER GIOVANA 
DE MATOS, sendo ELE fi lho de ADALTO CESAR DA SIL-
VA e de APARECIDA LOURDES DE OLIVEIRA e ELA fi lha 
de NILTON RIBEIRO DE MATOS e de MARIA APARECIDA 
FERREIRA;
; brasileiros, residentes neste 3º subdistrito. Se alguém sou-
ber de algum impedimento, oponha-o em Cartório (R. São 
Paulo, 2200 – Tel: 3202-9090). 07/08/2021.
EDITAIS DE PROCLAMAS – Silvio Augusto Pellegrini de 
Oliveira, Ofi cial do 3º Cartório de Registro Civil Pessoas Na-
turais de São José Rio Preto, SP, faz saber que pretendem 
casar, apresentando os documentos exigidos pelo art. 1525 
do Cód. Civil, os pretendentes:
1. PAULO HENRIQUE FAUSTINO ALONSO e ARIA-
NE REGINA DIAS LUZ, sendo ELE fi lho de CAIBAR ALON-
SO TOMAZ e de MARIA DE LURDES FAUSTINO TOMAZ e 
ELA fi lha de JOÃO DE OLIVEIRA LUZ e de ZELIA REGINA 
DIAS LUZ;
2. GILBERTO JANUARIO DA SILVA e CATARINA 
ARAUJO PEREIRA, sendo ELE fi lho de JOSÉ ANTONIO DA 
SILVA e de LOIDE JANUÁRIO ELIAS DA SILVA e ELA fi lha 
de TUCHAUA ANTUNES PEREIRA e de MARINALVA NILZA 
DE ARAUJO; brasileiros, residentes neste 3º subdistrito. Se 
alguém souber de algum impedimento, oponha-o em Cartó-
rio (R. São Paulo, 2200 – Tel: 3202-9090). 09/08/2021.

EXTRATO DO QUARTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 
ADM. Nº 70/2018

PREGÃO PRESENCIAL Nº 50/2018
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 69/2018
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MONTE APRAZÍVEL
CONTRATADA: JIMMY URBANISMO E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ nº 21.486.365/0001-48
OBJETO O presente Termo Aditivo tem como objeto a pror-
rogação do prazo de vigência da prestação de serviços de 
varrição manual de logradouros públicos, reajuste do valor 
da contratação e o acréscimo quantitativo de 225 km/eixo 
mês, no art. 65, § 1º, da Lei nº 8.666/93.
VIGÊNCIA: A vigência fi ca prorrogada pelo prazo de 12 
(doze) meses, com vencimento previsto para 30 de julho 
de 2022, com base no inciso II do art. 57, da Lei Federal n.º 
8.666/93 e demais alterações posteriores.
VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$ 898.155,00 (oitocentos e 
noventa e oito mil, cento e cinquenta e cinco reais)
Monte Aprazível, 30 de julho de 2021.
MARCIO LUIZ MIGUEL – Prefeito Municipal

ERRATA NO EXTRATO DE RATIFICAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 19/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 67/2021
Na veiculação publicada no D Hoje, no dia 06 de agosto de 
2021, às fl s. B-3, onde se lê empresa NP CAPACITAÇÃO E 
SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, lê se NP TECNOLÓ-
GIA E GESTÃO DE DADOS LTDA.
Monte Aprazível, 09 de agosto de 2021.
Márcio Luiz Miguel
Prefeito
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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 exi-
gidos no artigo 1525 do Código Civil brasileiro para habilita-
ção de casamento:

ISAC FERREIRA FURTADO e DANIELE SANTOS RI-
BEIRO. Ele, de nacionalidade brasileira, mecânico, soltei-
ro, nascido em São José do Rio Preto, SP, no dia 02 de 
fevereiro de 2001, fi lho de EDSON PEREIRA FURTADO e 
de MADALENA DA CRUZ FERREIRA FURTADO. Ela, de 
nacionalidade brasileira, estudante, solteira, nascida em 
São José do Rio Preto, SP, no dia 29 de julho de 1997, fi lha 
de PAULO CESAR RIBEIRO e de ROSANGELA APARECI-
DA SANTOS RIBEIRO. 

FABIO RENATO DE PAULA e LIDIANE RODRIGUES 
BARBOSA. Ele, de nacionalidade brasileira, motorista, di-

vorciado, nascido em São José do Rio Preto, SP, no dia 23 
de setembro de 1976, fi lho de JOSÉ ELSON DE PAULA e 
de APARECIDA SBRISSA DE PAULA. Ela, de nacionalidade 
brasileira, professora, solteira, nascida em Iturama, MG, no 
dia 23 de julho de 1982, fi lha de OZAIR OLIVEIRA BARBO-
SA e de NAIR RODRIGUES DE QUEIROZ BARBOSA. 

GABRIEL OLIVEIRA DOS SANTOS e SIMARQUES AL-
VES FERREIRA FILHA. Ele, de nacionalidade brasileira, 
técnico ambiental, solteiro, nascido em São José do Rio 
Preto, SP, no dia 13 de setembro de 1998, fi lho de SILAS 
SOARES DOS SANTOS e de CÁRMEN JÚLIA DE OLIVEI-
RA SANTOS. Ela, de nacionalidade brasileira, engenheira 
ambiental, solteira, nascida em São José do Rio Preto, SP, 
no dia 18 de fevereiro de 1987, fi lha de GUERMANN CAR-
MONA DOS SANTOS e de SIMARQUES ALVES FERREI-
RA. 

VINÍCIUS GIRARDI SILVA e LORENA RODRIGUES 
LOURENÇO. Ele, de nacionalidade brasileira, engenheiro, 
solteiro, nascido em São José do Rio Preto, SP, no dia 08 
de agosto de 1987, fi lho de LUIZ ANTONIO LEZO SILVA e 
de VÂNIA GARCIA GIRARDI SILVA. Ela, de nacionalidade 
brasileira, psicóloga, solteira, nascida em Goiânia, GO, 
no dia 31 de dezembro de 1981, fi lha de JOÃO DIVINO 
LOURENÇO e de BALÇANIR BERNARDINA RODRIGUES 
LOURENÇO. 

KLEBER APARECIDO SERGIO DE OLIVEIRA e BÁRBA-
RA CRISTINA BENETTON PINTO. Ele, de nacionalidade 
brasileira, microempresário, solteiro, nascido em São Paulo, 
SP, no dia 30 de dezembro de 1980, fi lho de ADILE SER-
GIO DE OLIVEIRA e de ANA MARIA BASTOS SERGIO DE 
OLIVEIRA. Ela, de nacionalidade brasileira, médica, sol-
teira, nascida em São José do Rio Preto, SP, no dia 05 de 
fevereiro de 1990, fi lha de CARLOS ALBERTO PINTO e de 
GLORIA BENETTON PINTO. 

PETERSON OLIVEIRA DE PAULA e STELAMARYS BA-
RUFI. Ele, de nacionalidade brasileira, analista de sistemas, 
divorciado, nascido em São José do Rio Preto, SP, no dia 
10 de julho de 1980, fi lho de NATANAEL PEREIRA DE 
PAULA e de NAIR OLIVEIRA DE PAULA. Ela, de naciona-
lidade brasileira, fi sioterapeuta, solteira, nascida em Monte 
Aprazível, SP, no dia 22 de maio de 1978, fi lha de RUBENS 
APARECIDO BARUFI e de HELENA ZILDA TONDATO 
BARUFI. 

DIEGO HENRIQUE DE SOUSA ROSA e MICHELLE 
SILVESTRE PEREIRA. Ele, de nacionalidade brasileira, 
autonomo, solteiro, nascido em São José do Rio Preto, SP, 
no dia 28 de outubro de 1989, fi lho de CARLOS ALBERTO 
ROSA e de IVETE SUELI DE SOUSA ROSA. Ela, de na-
cionalidade brasileira, autonoma, solteira, nascida em São 
José do Rio Preto, SP, no dia 18 de março de 1991, fi lha 
de MIGUEL MANOEL PEREIRA e de HELENA SILVESTRE 
PEREIRA. 

WEVERSON MIGUEL PISSARÁ e NAYARA GONÇALVES 
DE AVILA. Ele, de nacionalidade brasileira, musico, divor-
ciado, nascido em São Paulo, SP, no dia 24 de janeiro de 
1977, fi lho de JOSÉ MIGUEL PISSARÁ e de GESSI NO-
VAES MIGUEL PISSARÁ. Ela, de nacionalidade brasileira, 
farmacêutica, solteira, nascida em São José do Rio Preto, 
SP, no dia 26 de novembro de 1994, fi lha de DELMIRO 
AUGUSTO DE AVILA e de CLÁUDIA REGINA GONÇALVES 
PERES. 

JOSÉ ALEXANDRE DOS SANTOS MEDEIROS e JESSI-
CA ADRIANE LOPES DE MORAES. Ele, de nacionalidade 
brasileira, autonomo, divorciado, nascido em Marília, SP, no 
dia 12 de março de 1999, fi lho de FRANCISCO LOPES DE 
MEDEIROS e de VILMA DOS SANTOS MEDEIROS. Ela, 
de nacionalidade brasileira, manicure, solteira, nascida em 
São José do Rio Preto, SP, no dia 23 de agosto de 1994, 
fi lha de AGENOR CESAR DE MORAES e de ADRIANA 
APARECIDA LOPES DE MORAES. 

UBIRATAN SILVEIRA GARCIA e ANDRÉA CRISTINA 
MALAVAZZI. Ele, de nacionalidade brasileira, advogado, 
divorciado, nascido em Birigui, SP, no dia 01 de maio de 
1945, fi lho de CONRADO GARCUA JUNIOR e de LUIZA DA 
SILVEIRA GARCIA. Ela, de nacionalidade brasileira, advo-
gada, divorciada, nascida em Fernandópolis, SP, no dia 15 
de novembro de 1974, fi lha de IVERALDO ANTONIO MALA-
VAZZI e de CECILIA CARMEN BERTOLOTE MALAVAZZI. 

RENATO APARECIDO GOI SOARES e DANIELA CRISTIA-
NI LUCENA DOS SANTOS. Ele, de nacionalidade brasileira, 
comerciante, solteiro, nascido em São José do Rio Preto, 
SP, no dia 08 de setembro de 1978, fi lho de SEBASTIÃO 
SOARES e de NERCY GOI SOARES. Ela, de nacionalidade 
brasileira, comerciante, divorciada, nascida em São José do 
Rio Preto, SP, no dia 14 de junho de 1983, fi lha de DEJAIR 
DOS SANTOS e de ADÉRMA APARECIDA LUCENA. 

Assim, lavra-se o presente edital de proclamas para que 
seja afi xado 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, 09 de agosto de 2021.
David Yamaji Valença, Ofi cial.

Balcão de Empregos 
oferece 529 vagas

O Balcão de Empregos de Rio Preto desta segunda-feira 
(9) está oferecendo 529 oportunidades de trabalho. As 

principais delas são para vendedor (75), auxiliar de servi-
ços operacionais (20), consultor de vendas (16), nutricio-

nista (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.
Filtros:  Relatório diário do dia 09/08/2021. Apenas vagas ativas (novas e reativadas).

Relatório de VagasBalcão de Empregos

CARGO QTDE. VAGAS SEXO TIPO
AÇOUGUEIRO PERMANENTEINDIFERENTE3
ADESIVADOR PERMANENTEINDIFERENTE1
ADESIVADOR PERMANENTEINDIFERENTE1
AGENTE DE HIGIENE E LIMPEZA PERMANENTEFEMININO1
AGENTE DE LIMPEZA PERMANENTEFEMININO1
AGENTE DE LIMPEZA MIRASSOL PERMANENTEFEMININO1
AGENTE DE SERVIÇOS TOURNANT PERMANENTEINDIFERENTE1
AJUDANTE DE CARGA/DESCARGA PERMANENTEMASCULINO1
AJUDANTE DE MANUTENÇÃO PERMANENTEMASCULINO1
AJUDANTE DE MARCENEIRO/ MEIO OFICIAL PERMANENTEMASCULINO1
AJUDANTE DE MARCENEIRO/ MEIO OFICIAL PERMANENTEMASCULINO1
AJUDANTE DE MOTORISTA PERMANENTEMASCULINO1
AJUDANTE DE PADEIRO PERMANENTEMASCULINO2
AJUDANTE GERAL PERMANENTEMASCULINO3
AJUDANTE GERAL TEMPORÁRIAINDIFERENTE4
ALMOXARIFE PERMANENTEMASCULINO1
ANALISTA DE MARKETING PERMANENTEINDIFERENTE1
ANALISTA DE MARKETING DIGITAL PERMANENTEINDIFERENTE1
ANALISTA DE RELACIONAMENTO COM O CLIENTE PERMANENTEINDIFERENTE1
ANALISTA DE SUPORTE I PERMANENTEINDIFERENTE1
ANALSITA DE QUALIDADE PERMANENTEINDIFERENTE1
APRENDIZ DE MECÃNICO PERMANENTEMASCULINO1
ASSESSOR FISCAL PERMANENTEINDIFERENTE2
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO PERMANENTEMASCULINO1
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO TEMPORÁRIAMASCULINO1
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO FISCAL PERMANENTEMASCULINO1
ASSISTENTE FATURAMENTO PERMANENTEMASCULINO1
ATENDENTE PERMANENTEFEMININO10
ATENDENTE PERMANENTEINDIFERENTE8
ATENDENTE PERMANENTEFEMININO1
ATENDENTE / CAIXA PERMANENTEINDIFERENTE1
ATENDENTE COMERCIAL INTERNO PERMANENTEINDIFERENTE3
ATENDENTE DE DELIVERY PERMANENTEFEMININO1
ATENDENTE DE FRIOS PERMANENTEMASCULINO1
ATENDENTE DE SUPORTE TÉCNICO - CALL CENTER PERMANENTEINDIFERENTE1
ATENDENTE DE TELEMARKETING PERMANENTEINDIFERENTE5
ATENDENTE ESCOLAR - SECRETARIA PERMANENTEINDIFERENTE2
ATENDENTE (GARÇOM) PERMANENTEINDIFERENTE2
ATENDENTE PCD (PESSOA COM DEFICIÊNCIA) PERMANENTEINDIFERENTE1
ATENDENTE SETOR ALIMENTAÇÃO PERMANENTEINDIFERENTE1
AUX. DE COZINHA PERMANENTEINDIFERENTE1
AUX DE ESCRITÓRIO PERMANENTEMASCULINO1
AUX. DE GARÇOM PERMANENTEINDIFERENTE2
AUX. DE LIMPEZA PERMANENTEINDIFERENTE1
AUX DE SUSHIMAN PERMANENTEINDIFERENTE2
AUX. EXPEDIÇÃO PERMANENTEMASCULINO3
AUXILIAR ADMINISTRATIVO PERMANENTEFEMININO1
AUXILIAR ALMOXARIFE PERMANENTEMASCULINO1
AUXILIAR DE CONFEITEIRO PERMANENTEINDIFERENTE1
AUXILIAR DE COZINHA PERMANENTEINDIFERENTE1
AUXILIAR DE COZINHA PERMANENTEINDIFERENTE1
AUXILIAR DE COZINHA PERMANENTEINDIFERENTE130
AUXILIAR DE ESTOQUE PERMANENTEMASCULINO1
AUXILIAR DE ESTOQUE PERMANENTEMASCULINO1
AUXILIAR DE ESTOQUISTA PERMANENTEMASCULINO1
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO PERMANENTEINDIFERENTE1
AUXILIAR DE LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO PERMANENTEMASCULINO1
AUXILIAR DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES PERMANENTEINDIFERENTE2
AUXILIAR DE PADARIA PERMANENTEINDIFERENTE1

Vagas Ativas
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CARGO QTDE. VAGAS SEXO TIPO
AUXILIAR DE PESAGEM PERMANENTEINDIFERENTE1
AUXILIAR DE PINTURA PERMANENTEMASCULINO1
AUXILIAR DE PRODUÇÃO PERMANENTEMASCULINO1
AUXILIAR DE PRODUÇÃO PERMANENTEMASCULINO4
AUXILIAR DE SALGADEIRA PERMANENTEFEMININO1
AUXILIAR DE SERRALHEIRO PERMANENTEMASCULINO2
AUXILIAR DE SERVIÇOS OPERACIONAIS (TEMPORÁRIA) TEMPORÁRIAINDIFERENTE20
AUXILIAR DE VENDAS PERMANENTEINDIFERENTE1
AUXILIAR DE VENDAS PERMANENTEINDIFERENTE1
AUXILIAR DEPARTAMENTO CONTABIL PERMANENTEFEMININO1
AUXILIAR DEPARTAMENTO FISCAL PERMANENTEFEMININO1
AUXILIAR FERRAMENTARIA PERMANENTEINDIFERENTE1
AUXILIAR MECANICA INDUSTRIAL PERMANENTEMASCULINO1
AUXILIAR MECÂNICO PERMANENTEMASCULINO1
AUXILIAR VIDRACEIRO PERMANENTEMASCULINO1
BALCONISTA VENDEDOR PERMANENTEMASCULINO2
BARMAN PERMANENTEMASCULINO1
BPO - ANALISTA FISCAL/CONTABIL PERMANENTEINDIFERENTE1
CARGA E DESCARGA PERMANENTEMASCULINO2
CARPINTEIRO DE OBRAS PERMANENTEMASCULINO1
CARTAZISTA PERMANENTEINDIFERENTE1
CHAPEIRO PERMANENTEMASCULINO1
CONFEITEIRA(O) PERMANENTEINDIFERENTE1
CONFERENTE DE MERCADORIA PERMANENTEMASCULINO1
CONFERENTE DE MERCADORIA PERMANENTEMASCULINO2
CONSULTOR DE VENDAS PERMANENTEINDIFERENTE5
CONSULTOR DE VENDAS - RIO PRETO PERMANENTEINDIFERENTE5
CONSULTOR DE VENDAS EXTERNAS  - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO PERMANENTEINDIFERENTE4
CONSULTOR DE VENDAS INTERNO PERMANENTEINDIFERENTE1
COORDENADOR DE LOJA PERMANENTEINDIFERENTE1
COSTUREIRA PERMANENTEINDIFERENTE1
COSTUREIRA PERMANENTEINDIFERENTE3
COSTUREIRA DE LINGERIE PERMANENTEFEMININO1
COZINHEIRA PERMANENTEINDIFERENTE1
COZINHEIRO PERMANENTEINDIFERENTE1
COZINHEIRO(A) PERMANENTEINDIFERENTE1
CUMIM PERMANENTEINDIFERENTE2
DESENHISTA CADISTA MORA EM MIRASSOL PERMANENTEMASCULINO1
DOMESTICA PERMANENTEFEMININO1
DOMESTICA / SECRETARIA DO LAR - COM EXPERIENCIA  E REFERENCIA PERMANENTEFEMININO1
ELETRICISTA AUTOMOTIVO PERMANENTEINDIFERENTE1
ELETRICISTA PARA LINHA AUTOMOTIVA PERMANENTEMASCULINO1
EMPREGADA DOMESTICA PERMANENTEFEMININO1
ENCANADOR RESIDENCIAL E PREDIAL / CONSTRUÇÃO CIVIL PERMANENTEMASCULINO3
ENCANADOR RESIDENCIAL E PREDIAL / CONSTRUÇÃO CIVIL PERMANENTEMASCULINO3
ENCARREGADO DE PADARIA PERMANENTEMASCULINO1
ENTREGADOR EXTERNO PERMANENTEINDIFERENTE1
ESTAGIARIA TEMPORÁRIAINDIFERENTE10
ESTAGIARIO (A) DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS TEMPORÁRIAINDIFERENTE1
ESTAGIARIO CONTABIL PERMANENTEINDIFERENTE1
ESTAGIÁRIO EM ELETRICA TEMPORÁRIAMASCULINO1
ESTÁGIO ADMINISTRAÇÃO TEMPORÁRIAINDIFERENTE1
ESTÁGIO ADMINISTRATIVO PERMANENTEINDIFERENTE1
ESTAGIO ADMINISTRATIVO EM MIRASSOL PERMANENTEINDIFERENTE2
ESTAGIO EM ADMINISTRAÇÃO COMERCIAL PERMANENTEFEMININO1
ESTAGIO EM DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE TEMPORÁRIAINDIFERENTE1
ESTÁGIO EM DIREITO TEMPORÁRIAFEMININO1
ESTAGIO EM ENGENHARIA CIVIL - MIRASSOL-SP PERMANENTEINDIFERENTE1
ESTÁGIO EM MECATRONICA TEMPORÁRIAMASCULINO1
ESTAGIO EM SUPORTE EMPRESA TI TEMPORÁRIAINDIFERENTE1
ESTAGIO EM TEC. DA INFORMAÇÃO PERMANENTEINDIFERENTE1
ESTÁGIO ENGENHARIA CIVIL E ELÉTRICA TEMPORÁRIAINDIFERENTE2
ESTAGIO ENSINO MEDIO PERMANENTEINDIFERENTE7
FINANCEIRO / COBRANÇA PERMANENTEINDIFERENTE1
FOTOGRAFO PERMANENTEINDIFERENTE1
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CARGO QTDE. VAGAS SEXO TIPO
GARÇOM PERMANENTEINDIFERENTE2
GARÇOM/GARÇONETE PERMANENTEINDIFERENTE5
GERENTE PERMANENTEINDIFERENTE1
GERENTE DE VENDAS INTERNA - PERMANENTEINDIFERENTE1
HOSTESS / RECEPCIONISTA DE EVENTOS TEMPORÁRIAFEMININO1
JARDINEIRO PERMANENTEINDIFERENTE2
MARKETTING / WEB DESIGNER PERMANENTEINDIFERENTE1
MECANICO PERMANENTEMASCULINO1
MECÂNICO DE AR CONDICIONADO PERMANENTEINDIFERENTE2
MECANICO DE DIREÇÃO HIDRAULICA PERMANENTEMASCULINO1
MECÂNICO DE VEÍCULOS LINHA LEVE PERMANENTEINDIFERENTE2
MECANICO NA LINHA DIESEL COM EXPERIENCIA PERMANENTEMASCULINO1
MEIO OFICIAL - MECANICO PERMANENTEMASCULINO1
MEIO OFICIAL DE MARCENARIA PERMANENTEMASCULINO1
MEIO OFICIAL DE MARCENARIA PERMANENTEMASCULINO1
MONTADOR EXTERNO (PRESTADOR DE SERVIÇO) PERMANENTEMASCULINO1
MOTORISTA AJUDANTE MORA EM MIRASSOL - PONTE ROLANTE E
EMPILHADEIRA

PERMANENTEINDIFERENTE1

MOTORISTA CAMINHÃO PIPA PERMANENTEMASCULINO1
MOTORISTA TRUCK ( REGIAO DE  RIO PRETO ) PERMANENTEINDIFERENTE5
NUTRICIONISTA PERMANENTEINDIFERENTE15
OLEIRO PERMANENTEMASCULINO1
OPERADOR DE CAIXA PERMANENTEFEMININO3
OPERADOR DE ESTACIONAMENTO PERMANENTEMASCULINO2
OPERADOR DE MAQUINAS PERMANENTEMASCULINO1
OPERADOR DE MAQUINAS - MOTONIVELADORA PERMANENTEMASCULINO1
OPERADOR DE PRODUÇÃO PERMANENTEMASCULINO1
OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA PERMANENTEMASCULINO1
OPERADOR LOGISTICO PERMANENTEINDIFERENTE1
OPERADORA DE  CAIXA PERMANENTEINDIFERENTE10
PEDREIRO PERMANENTEINDIFERENTE1
PEDREIRO PERMANENTEMASCULINO1
PEDREIRO PERMANENTEMASCULINO1
PINTOR AUTOMOTIVO PERMANENTEINDIFERENTE2
PRENSISTA PERMANENTEMASCULINO1
PROGRAMADOR E OPERADOR CENTRO DE USINAGEM PERMANENTEINDIFERENTE1
PROGRAMADOR PHP PERMANENTEINDIFERENTE1
PROJETISTA DE INSTALAÇÕES PREDIAIS PERMANENTEINDIFERENTE2
PROMOTOR DE VENDAS EXTERNO ( ABORDAGEM ) PERMANENTEINDIFERENTE4
PROMOTOR DE VENDAS PAP PERMANENTEINDIFERENTE2
RECEPCIONISTA CLINICA MÉDICA PERMANENTEFEMININO1
REPRESENTANTE COMERCIAL AUTONOMO PERMANENTEMASCULINO1
SECRETÁRIA EXECUTIVA TEMPORÁRIAFEMININO1
SERRALHEIRO PERMANENTEINDIFERENTE1
SERRALHEIRO PERMANENTEMASCULINO1
SERVENTE DE OBRAS COM EXPERIENCIA PERMANENTEMASCULINO1
SERVENTE DE PEDREIRO PERMANENTEMASCULINO1
SERVENTE DE PEDREIRO ( PARA FABRICAÇÃO DE POSTE DE ALAMBRADO ) PERMANENTEMASCULINO1
SERVIÇOS GERAIS PERMANENTEMASCULINO1
SERVIÇOS GERAIS PERMANENTEMASCULINO1
SERVIÇOS GERAIS EM RESTAURANTE PERMANENTEINDIFERENTE2
SUPERVISOR DE CALL CENTER PERMANENTEINDIFERENTE1
SUPERVISOR DE LOJAS PERMANENTEMASCULINO1
SUPERVISOR DE VENDAS TEMPORÁRIAINDIFERENTE5
SUSHIMAN PERMANENTEINDIFERENTE2
TEC. MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO PERMANENTEINDIFERENTE1
TECNICO EM INFORMATICA COM CONHECIMENTO EM PHP PERMANENTEMASCULINO1
TREINANDO/CORRETOR DE SEGUROS (HOME OFFICE) PERMANENTEINDIFERENTE5
VENDEDOR PERMANENTEINDIFERENTE2
VENDEDOR PERMANENTEINDIFERENTE1
VENDEDOR (ADUBOS/FERTILIZANTES/BIO DEFENSIVOS) PERMANENTEINDIFERENTE4
VENDEDOR COM EXPERIÊNCIA PERMANENTEMASCULINO1
VENDEDOR DE AUTOPEÇAS PERMANENTEINDIFERENTE2
VENDEDOR DE CONSORCIO PERMANENTEFEMININO4
VENDEDOR DE CONSORCIO PERMANENTEFEMININO4
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CARGO QTDE. VAGAS SEXO TIPO
VENDEDOR DE CREDITO CONSIGNADO PERMANENTEFEMININO2
VENDEDOR DE FINANCEAMENTO DE VEICULOS PERMANENTEINDIFERENTE5
VENDEDOR DE PRODUTOS AGROPECUARIOS. PERMANENTEINDIFERENTE15
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(A) PERMANENTEINDIFERENTE5
VENDEDOR(A) PERMANENTEINDIFERENTE1
VENDEDORA PERMANENTEINDIFERENTE1
VENDEDOR(A) INTERNO PERMANENTEINDIFERENTE5
ZELADORIA PERMANENTEFEMININO3

TOTAL DE VAGAS 529
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