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AGRICULTURA EM ALTA

Ao lado de Doria, Itamar lança programa
de R$ 215 milhões para o agronegócio
12 prefeituras da
região recebem
R$ 4,8 mi em
ISS dos pedágios
No primeiro semestre de
2021, 12 prefeituras da região
de Rio Preto foram beneficiadas com mais de R$ 4,8
milhões em repasses provenientes do Imposto Sobre
Serviço de Qualquer Natureza
(ISSQN), de acordo com balanço da Artesp.
Pág.A2

Balcão tem
recorde de 720
vagas ofertadas
em um dia
O Balcão de Empregos
da Secretaria do Trabalho e Emprego continua a
todo vapor e anuncia 720
oportunidades de trabalho nesta quinta-feira (12).
Entre os destaques, são 130
vagas para merendeira. Os
interessados podem se candidatar pelo site riopreto.sp.gov.
br/balcaoempregos. Pág.A2

Divulgação

INCÊNDIO

Segundo a Defesa Civil, tudo
indica que o
incêndio teria
começado dentro do Instituto
de Pesca e que
os funcionários
teriam tentado combater
o fogo com a
ajuda de um
trator. Viaturas
dos bombeiros
também foram
deslocadas para
o local. A coluna
de fumaça preta
pode ser vista a
quilômetros de
distância
Pág.A4

Nesta quinta-feira (12), o
Governador João Doria e o
Secretário de Agricultura e
Abastecimento, Itamar Borges, anunciaram uma série
de ações de incentivo aos
produtores rurais no estado
de São Paulo. Entre as novas
medidas, estão o lançamento
dos programas AgroSP+Seguro e Município AgroSP, além da
liberação de R$ 215 milhões
para linhas de crédito e seguro
rural.
Pág.A3

Vereador pede
concurso para
contratar guardas
municipais
Divulgação

TJ autoriza
instalação da
Vara da Violência
Doméstica em
Rio Preto

TRATOR

Polícia Ambiental recuperou trator
furtado durante patrulhamento em
propriedades
rurais de José
Bonifácio.
Pág.A4
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O vereador Bruno Marinho
protocolou nesta quinta-feira
(12) um requerimento para
que a Prefeitura de Rio Preto
forneça informações sobre a
possibilidade de abertura de
concurso para a Guarda Civil
Municipal (GCM).
Pág.A3

CEI do Transporte
ouve empresas
e aprova mais
convocações
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Sem doses, Saúde suspende
vacinação para 18 anos

DIA DOS PAIS
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Agosto tem hoje a única
sexta-feira 13 do ano
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LIVE

Fiduma & Jeca
e Zé Neto
& Cristiano
participam
de mega live
amanhã em
Rio Preto com
a presença
de mais 30
artistas.
Pág.A6

“

Pai, você é o melhor pai do mundo. Te amo demais. Obrigado
por tudo que faz para mim!
Do filho, Pedro Soares para o pai, Pedro Luiz

”
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COTIDIANO

ARTIGO

REPASSES

De geração para geração:
o que muda no processo de
ensino-aprendizagem?
Recentemente, um embate
que começou nas redes sociais
ganhou repercussão nacional e,
de repente, ser ou não ser cringe
era a questão. Cringe, para a
geração Z, são pessoas, atitudes
ou coisas fora de moda, ultrapassadas ou constrangedoras, como
alguns hábitos dos millennials.
Sem entrar no mérito se tomar
café ou rir com “hahaha” é cringe
ou não, o fato é que as diferenças
entre as gerações trazem para o
centro do sistema educacional a
necessidade de entender como
elas aprendem de formas diferente e porquê.
Quem nasceu entre 1940 e
1960, por exemplo, pertence à chamada geração baby boomer.
Nascidos após a Segunda Guerra Mundial, na vida adulta foram
os primeiros a crescer em contato com a televisão tendo no veículo a fonte principal para se informar. Para eles, o processo de
ensino-aprendizagem precisa ter um raciocínio mais linear, com
começo, meio e fim.
Já para os nascidos entre 1960 a 1980, a geração X, ficou
marcada pelos questionamentos dos costumes e viu nascer os
primeiros computadores. Por isso, passam a priorizar formatos
híbridos, valorizando a flexibilidade e a aprendizagem colaborativa.
Depois disso e até 1995, vieram os chamados millennials, ou
geração y, que acompanharam o boom tecnológico e a expansão
da internet. Justamente por estarem mais integrados e familiarizados com os dispositivos móveis, estão acostumados com um
grande fluxo de informações e, sendo multitarefas, preferem
aprender de maneira mais informal.
Nascidos entre 1996 e 2010 temos a geração z, conhecidos
como nativos digitais. Conectados, consomem informação principalmente via smartphones e preferem conteúdos em vídeos
curtos, fotos e jogos interativos, aprendem de múltiplas maneiras,
são multifocais e convergem em diferentes plataformas e apresentam raciocínio não-linear.
A partir de 2010 temos a geração alpha, a primeira 100%
conectada. Formada pelos filhos dos millennials, pertencem a
um mundo tecnológico e conectado desde os primeiros meses
de vida. Para eles, o digital e a “vida real” são uma única coisa.
Com isso, as formas de se relacionar, aprender e experimentar
são totalmente novas.
Os alphas têm na tecnologia uma extensão de sua forma de
conhecer o mundo e por estarem constantemente expostos a
animações, aplicativos e jogos interativos, dificilmente se adaptam ao modo tradicional de ensino. A tecnologia na educação,
portanto, passa a ser fundamental. Mais independentes e com um
potencial maior de resolver problemas que seus pais e avós, eles
apresentam uma forma de aprendizado mais horizontal e, apesar
do grande contato com tecnologia, preferem ensino personalizado,
e educação híbrida que possam aplicar em situações do cotidiano.
Toda essa tecnologia que cerca os nascidos na geração alpha
acaba influenciando diretamente no desenvolvimento deles, que
dão muito mais valor às experiências do que a objetos e bens
materiais.
Seja para brincar ou escolher o que assistir no computador,
tudo é motivo para interagir, inventar e conectar sempre.
Com a pandemia de covid-19, o mundo deve acompanhar o
nascimento de uma nova geração, a geração p (p de pandemia).
São crianças nascidas ou que viveram a infância em isolamento
social e, por isso, tiveram que experimentar um aprendizado
altamente tecnológico e remoto. As crianças dessa geração vão
demandar um ensino muito interativo, prático, mão na massa,
com metodologias ativas e presença indispensável da tecnologia.
Enfim, as crianças estão vivendo um modelo de escola muito
diferente do que nós vivemos e, se daqui a alguns anos também
serão chamadas de cringe não se sabe. O certo é que de baby
boomers a geração P, todas as gerações trazem uma nova forma
de olhar o mundo, se transformam e modificam a sociedade.
Alvaro Luis Cruz é vice-presidente do Educacional - Ecossistema de Tecnologia e Inovação.
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Prefeituras da região
recebem R$ 4,8 mi em
ISS dos pedágios

Da REDAÇÃO
redacao@dhoje.com.br

No primeiro semestre de
2021, 12 prefeituras da região
de Rio Preto foram beneficiadas com mais de R$ 4,8 milhões em repasses provenientes do Imposto Sobre Serviço
de Qualquer Natureza (ISSQN),
de acordo com balanço da Artesp (Agência de Transporte do
Estado de São Paulo).
Os valores arrecadados
incidem sobre as tarifas de
pedágio das rodovias estaduais
que integram o Programa de
Concessões Rodoviárias do Governo do Estado de São Paulo.
Desde 2000, quando o ISS foi
incorporado, um montante de
mais de R$ 113,2 milhões já
foi repassado às cidades da
região.
O cálculo do ISSQN é realizado de acordo com a Lei Complementar 116/03, com base
na extensão de cada município
na rodovia coberta pelo pedágio. A alíquota do imposto é
definida por legislações federal
e municipal. Desta forma, cada
município regula a alíquota de
imposto a ser recebida, que
pode variar entre 2% e 5% do
montante arrecadado, conforme estipulado na lei federal.

ISS - No primeiro semestre de 2021, cerca de R$ 268
milhões em arrecadações no
Estado foram compartilhados
entre as 293 prefeituras atendidas pelo Programa de Concessões Rodoviárias. Desde
2000, ano em que o imposto
começou a incidir sobre as
tarifas de pedágio, os repasses
para as prefeituras totaliza-

ram mais de R$ 6,4 bilhões,
quantia equivalente a mais
de 11,2 milhões de cestas
básicas, cada uma com custo
médio de R$ 567, segundo a
FIPE (Fundação Instituto de
Pesquisas Econômicas).
“O repasse de ISS é de
grande importância para os
municípios num momento
de crise sanitária e econômica. Muitas prefeituras foram
afetadas e o recurso poderá
ser usado para investir nas
áreas de preferência de cada
região, como saúde, educação
ou infraestrutura”, afirmou
Milton Persoli, Diretor-Geral
da Artesp.

Balcão de Empregos tem 720 vagas e procura
merendeiras e operários da construção civil
Da REDAÇÃO

O Balcão de Empregos da
Secretaria do Trabalho e Emprego continua a todo vapor
e anuncia 720 oportunidades
de trabalho nesta quinta-feira
(12).
Entre os destaques, são
130 vagas para merendeira.
Os pré-requisitos são: ter de
18 a 55 anos, disponibilidade
para trabalhar de segunda a
sexta-feira, 44 horas por semana, e ensino fundamental
completo. É desejável boa leitura, capacidade para efetuar
cálculos matemáticos simples,
experiência como cozinheira,
merendeira ou auxiliar de
cozinha. Salário compatível

com a função, vale-transporte,
vale-refeição, cesta básica e
plano odontológico.
Também há oportunidades
para mecânico de máquinas
pesadas (3 vagas), feitor de
mecânica pesada (2), soldador (2), operador de motoniveladora (1), operador de
espargidor (1), operador de
usina de asfalto ou solo (1),
operador de trator esteira (1)
e muito mais.
Os interessados podem se
candidatar pelo site riopreto.
sp.gov.br/balcaoempregos ou
presencialmente no Poupatempo e na Prefeitura Regional
Norte. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone
3211 4950.
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Mirassol negocia inclusão do município
no Programa Cesta Verde
Da REDAÇÃO

A Prefeitura de Mirassol,
por meio do Departamento
Municipal de Agricultura
(DMA), iniciou as tratativas
para a inclusão do município no Programa Cesta
Verde, convênio entre o
Governo do Estado de São
Paulo e o Ministério da
Cidadania, com o objetivo
de distribuição de cestas
compostas por 10 quilos
de alimentos (frutas, verduras, legumes e tubérculos)
a serem produzidas por
pequenos agricultores da
nossa cidade.
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milhões repassados. Entre os
municípios da região, a cidade
que apresentou maior volume
de repasse de ISS foi Santa
Adélia, com mais de R$ 765,8
mil nos seis primeiros meses
deste ano.

OPORTUNIDADES

Divulgação

Fundado em 16 de fevereiro de 2004
A serviço da democracia

A verba pode ser utilizada
livremente pelas prefeituras
nas áreas de saúde, segurança, educação, transporte,
infraestrutura ou na área em
que o município considere
como prioritária. As cidades
que receberam a verba foram
Catanduva, Catiguá, Cedral,
Ibirá, Mirassol, Novo Horizonte,
Palmares Paulista, Paraíso,
Pindorama, Santa Adélia, São
José do Rio Preto e Uchoa.
A quantia arrecadada na
região de janeiro a junho apresenta um aumento de 11,9%
em comparação ao mesmo período do ano passado, quando
chegou-se à marca de R$ 4,3

A primeira reunião foi
realizada na Casa da Agricultura, em Mirassol, e
contou com a participação
do Diretor do DMA, Antonio
Carlos Doimo, o diretor de
Ação Social, Éder Pinhabel,
o líder do Governo na Câmara Municipal, o vereador
Dr. João Paulo de Araújo, e
o engenheiro agrônomo e
diretor técnico de Divisão
do Escritório de Desenvolvimento Rurdal de Rio Preto
(órgão da Coordenadoria de
Desenvolvimento Rural Sustentável da Secretaria da
Agricultura e Abastecimento
do Estado de São Paulo, Ri-

Cidades da região e Distrito onde circulam o DHOJE:
São José do Rio Preto, Bady Bassitt, Cedral, Guapiaçu, Mendonça,
Mirassol, Mirassolândia, Monte Aprazível, Nova Granada, Olímpia, Potirendaba, Tanabi, Ubarana, Uchôa
Diretor-Presidente: Edson Paz
Diretora-Geral: Edicleia Batista

cardo Domingos Pereira. Da
Casa de Agricultura, participaram a médica veterinária
e Assistente Agropecuário IV,
Ana Beatriz Vieira Sacchi, e
a engenheira agrônoma e
Assistente Agropecuário I,
Poliane Marques Corte.
Esse projeto traz aos
pequenos produtores um
instrumento de apoio para
acesso ao mercado, que
neste momento está retraído por conta da pandemia.
Por outro lado, auxilia as famílias que se encontram em
situação de vulnerabilidade
alimentar e terão acesso a
um kit balanceado de ali-

mentos do pequeno produtor
paulista. Garantindo, desta
forma, benefícios às duas
pontas.
No total, 151 municípios
paulistas, com população
de até 80 mil habitantes e
com índices muito alto, alto
e médio de Insegurança
Alimentar, já estão participando dessa ação.
A montagem das cestas,
a manipulação dos itens e a
entrega aos beneficiários seguem todos os critérios sanitários preconizados, como
a higiene pessoal constante,
o uso de máscaras e o distanciamento social.
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R$ 215 MILHÕES
Andressa ZAFALON
redacao@dhoje.com.br

Nesta quinta-feira (12),
o Governador João Doria e
o Secretário de Agricultura e
Abastecimento, Itamar Borges,
anunciaram uma série de ações
de incentivo aos produtores
rurais no estado de São Paulo.
Entre as novas medidas, estão
o lançamento dos programas
AgroSP+Seguro e Município
AgroSP, além da liberação de
R$ 215 milhões para linhas de
crédito e seguro rural.
Também foi anunciada a
reativação do corredor sanitário
nas fronteiras interestaduais e
foi apresentado o projeto de lei
para regulamentar a produção
de queijo artesanal no estado,
além da entrega dos mapas de
geolocalização da zona rural de
63 municípios no âmbito do
programa Rotas Rurais.
Durante o evento, Itamar
Borges ressaltou a importância
do setor dos agronegócios, responsável por 14% do PIB e por
40% das exportações estaduais, lembrando que desde que
aceitou o desafio para ingressar
na Secretaria seguiu a orientação do governador João Doria
e do vice-governador Rodrigo
Garcia para ouvir o setor.
“Desde o primeiro dia tenho,
junto com o secretário-executivo Francisco Matturro, ouvido
nosso time da Secretaria, as
empresas, associações, cooperativas, produtores, prefeitos,
parlamento e todos os elos
da cadeia produtiva do Agro”,
afirmou.
Em sua fala, ele ainda ressaltou o papel do governador
para a vacinação do Brasil. “São
Paulo é Governo, é respeito ao
meio-ambiente, é vacina, é
desenvolvimento e hoje é ainda
mais agro, com o lançamento
do programa AgroSP+Seguro,
para dar tranquilidade para a
população do campo, e com a
liberação de mais de R$ 215
milhões para linhas de crédito
e seguro rural, para produtores
rurais que estão sofrendo com

“

Maior investimento
da história
desses institutos,
valor três vezes
superior ao maior
investimento feito
até então em 2009

”

Itamar lança maior programa
de incentivo ao Agro do país
Divulgação

R$ 215 mi
Para linhas de crédito
e seguro rural
a pandemia, crise hídrica e geada”, disse.
Itamar Borges também lembrou dos investimentos liberados
em 27 de julho pelo Governo do
Estado de SP aos seis Institutos
e 11 Polos Regionais de pesquisa ligados à APTA (Agência paulista de Tecnologia do Agronegócios). “Foram liberados R$52
milhões, o maior investimento
da história desses institutos, valor três vezes superior ao maior
investimento feito até então em
2009”, afirmou.
Os anúncios e entregas foram realizados em cerimônia
realizada no Palácio dos Bandeirantes, com as presenças
do Vice-Governador Rodrigo
Garcia; do ex-ministro e indicado
ao Prêmio Nobel da Paz 2021,
Alysson Paolinelli; do prefeito de
São Paulo, Ricardo Nunes; da
Secretaria de Desenvolvimento
Econômico, Patrícia Ellen; do
presidente da Alesp, deputado
Carlão Pignatari; do Presidente
do Sebrae-SP e vice-presidente
da Faesp/Senar-SP, Tirso Meirelles; do presidente da Ocesp,
Edivaldo Del Grande; entre
prefeitos, vereadores e diversas
lideranças políticas e do Agro.

AgroSP+Seguro - O
Programa AgroSP+Seguro vai
garantir mais segurança no
campo, em uma ação conjunta
com os municípios. O Governo
de SP vai entregar viaturas
específicas para o trabalho de
ronda na zona rural. Na primeira
fase, a Secretaria de Agricultura
e Abastecimento vai enviar 250
caminhonetes a municípios em
diversas regiões do estado.
Os veículos, modelo 4x4
a diesel turbo e cabine dupla,
terão identidade visual do programa e serão adaptados com
giroflex e tecnologias como GPS
e rádio comunicador. Caberá
às administrações municipais,
com a participação da Guarda
Municipal ou da Polícia Militar,

Apresentação do programa
ocorreu em São Paulo, ontem

a estruturação do esquema de
segurança nas áreas rurais.
Ainda durante a cerimônia no
Palácio dos Bandeirantes, o Secretário Itamar Borges apresentou o novo programa “Município
AgroSP”, que visa fomentar a implantação de políticas públicas
voltadas ao setor do agronegócio
em esfera municipal. O projeto
vai incentivar as prefeituras na
ampliação das ações sociais
para melhorar as condições de
vida das pessoas na área rural.
Neste primeiro ciclo, 508 dos
645 municípios estão aptos
a participar do programa que
concederá o certificado de “Município AgroSP”.

Crédito e seguro - O
Governo de SP também vai liberar R$ 100 milhões em crédito
emergencial para atendimento
aos produtores rurais afetados
por eventos como a pandemia,
seca e geadas. Os recursos
serão viabilizados pelo Desenvolve-SP, via Fundo de Expansão
do Agronegócio Paulista (FEAP),
para o custeio emergencial.
Outros R$ 30 milhões serão
destinados ao Seguro Rural,
totalizando R$ 57 milhões em
2021; valor 11,7% maior do que
o liberado em 2020 (R$ 51 mi).
A Secretaria de Desenvolvimento Econômico também vai
disponibilizar, por meio do Banco
do Povo e em parceria com o

CEI do Transporte colhe depoimentos de
funcionários, empresas e aprova convocações

A Comissão que investiga
irregularidades no serviço prestado por empresas de transporte urbano em Rio Preto,
durante a pandemia, realizou
mais uma reunião nesta quarta-feira (11).
Durante toda a semana,
os vereadores Robson Ricci
(Republicanos), presidente
da CEI, Julio Donizete (PSD),
membro, e Francisco Junior
(DEM), relator realizaram diversos encontros para reunir
informações e definir detalhes
da elaboração do relatório, que
irá indicar se houve negligência
por parte das empresas na
prevenção à Covid-19. Entre as
denúncias recebidas pela CEI,
está a superlotação dos ônibus
durante a pandemia.
Em uma das oitivas realizadas nesta semana, motoristas
e responsáveis pela limpeza
dos ônibus foram ouvidos,
acompanhados de advogados
da empresa. “Eles puderam
relatar o que testemunharam
durante a pandemia”, declarou
Ricci.
“Conseguimos aprofundar
ainda mais sobre alguns esclarecimentos de denúncias,
fiscalizações e capacitação
do pessoal. Motoristas da

Divulgação

Circular Santa Luzia, gestora
de RH, Fiscais de Postura da
Secretaria de Transito, fiscais
da Vigilância Sanitária foram
ouvidos. Constatamos que algumas pessoas ficaram inseguras e deram respostas prontas
e desencontradas”, explicou o
vereador.
A partir das informações
colhidas nos depoimentos, a
Comissão decidiu convocar a
gestora da Vigilância Sanitária
para depor. “Solicitamos autos de vistoria e notificações
diversas.
Encerramos a primeira etapa de convocações. Agora
vamos analisar todo material,
depoimentos embasado nessa
primeira etapa e daremos continuidade nas convocações”,
comenta Ricci.
A primeira empresa ouvida

Desde o primeiro dia tenho ouvido
nosso time da Secretaria, as empresas,
associações, cooperativas, produtores,
prefeitos, parlamento e todos os elos da
cadeia produtiva do Agro

Sebrae, recursos de até R$ 50
milhões para atender agricultores afetados pelas recentes
geadas em várias regiões do
Estado. Cada produtor poderá
obter crédito de até R$ 21 mil.
A Secretaria de Agricultura
e Abastecimento ainda vai viabilizar, via Banco do Brasil, a
retomada de linhas de crédito
do FEAP. No total, serão disponibilizados R$ 35,7 milhões
para reativação da subvenção do
programa Pró-Trator/Implementos Agrofácil e de outras ações
nas áreas de Desenvolvimento
Rural Sustentável, Aquicultura e
Pesca, Agricultura Sustentável e
Produção Animal.
Além disso, a SDE e SAA vão
atuar para promover o fortalecimento e desenvolvimento dos
19 Arranjos Produtivos Locais
(APLs) agrícolas do Estado de
São Paulo. A ação conjunta
entre as pastas prevê auxílio
nas organizações dos negócios,

”

por meio de governança, reconhecimento e fomento dos APLs
rurais, além de mapeamento
e elaboração de projetos que
visam replicar e criar novas tecnologias de negócios.

Corredor - Na ocasião,
também foi anunciou a reativação dos corredores sanitários,
medida que visa levar São Paulo
ao status de região livre de febre
aftosa, sem vacinação. O objetivo é a valorização dos produtos
de origem animal produzidos
no Estado junto aos mercados
consumidores nacional e internacional.
As fronteiras serão monitoradas por meio da implantação de
14 barreiras fixas e 22 móveis,
com veículos adaptados e equipados. As ações vão abranger as
divisas dos estados do Paraná,
Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e Rio de Janeiro.
Além disso, foi apresentado o

Rotas Rurais - Doria e
Itamar Borges ainda realizaram
a entrega dos mapas da geolocalização de estradas e propriedades rurais a 63 prefeituras. O
mapeamento foi realizado por
meio do programa Rotas Rurais.
A iniciativa pioneira e inédita na
América Latina vem sendo desenvolvida por meio de parceria
entre a Secretaria de Agricultura
e Abastecimento e o Google.
O sistema funciona mesmo
onde não existe um endereço
estruturado com rua e número,
graças à tecnologia Plus Codes, criado pelo Google, que
converte coordenadas de latitude e longitude fornecidas por
satélite em códigos curtos, semelhante aos códigos postais.
A partir dos dados finalizados,
o produtor rural passa a ter um
endereço digital individualizado,
permitindo o recebimento de
correspondência, obtenção de
crédito e melhora no acesso à
propriedade e no escoamento
da produção.

SEGURANÇA

INVESTIGAÇÃO

Andressa ZAFALON

“

Projeto de Lei que prevê a regularização da produção de queijos
artesanais no estado. A proposta
simplifica a Lei 10.507/200 que
estabelece normas para a elaboração, sob a forma artesanal, de
produtos comestíveis de origem
animal e sua comercialização. O
PL será encaminhado à Assembleia Legislativa.

foi a Expresso Itamarati. Estão
previstas outras oitivas para os
próximos dias, com representantes da Circular Santa Luzia,
Emurb, Vigilância Sanitária e
secretaria de Trânsito. Os depoimentos são feitos somente
na presença dos membros da
Comissão, com o objetivo de
preservar a identidade das testemunhas.
“A gente chegou nessa conclusão para obter mais informações da conduta de todos
da Vigilância Sanitária nesta
pandemia, para obter mais
esclarecimentos, com o foco
no Transporte”, conclui.
As oitivas são registradas
pela TV Câmara e documentadas em atas para futuras
consultas, a fim de assegurar
a transparência do processo de
investigação.

Vereador faz requerimento pedindo
abertura de concurso para a GCM
Andressa ZAFALON

O vereador Bruno Marinho
protocolou nesta quinta-feira
(12) um requerimento para
que a Prefeitura de Rio Preto
forneça informações sobre a
possibilidade de abertura de
concurso para a Guarda Civil
Municipal (GCM).
Segundo Marinho, é muito
importante aumentar o contingente da Guarda ou, pelo
menos, efetuar essa programação. “Nós temos várias políticas
públicas, principalmente na
questão da conjuntura econômica que prevê o crescimento
de Rio Preto. Então, acho que
o crescimento da Guarda deve
acompanhar, porque é público
e notório o tanto que a Guarda
tem auxiliado a população e
o quanto eles têm especializado cada dia mais”, explica
Marinho.
A GCM atua em várias frentes de trabalho, dentre elas
o canil, a patrulha Maria da
Penha e o efetivo diário em
prol do município. “A Guarda
vem de encontro com a população. A população se sente
muito acolhida por ela. A Polícia
Militar tem um trabalho mais
ostensivo”, comenta Marinho.

-

Patrulha Ambiental

O vereador ainda tem interes-

se em propor também a criação
da Patrulha Ambiental, que seria
um destacamento específico
pra monitorar, juntamente com
a Defesa Civil e com os órgãos
competentes, como a Secretaria de Meio Ambiente, para
tentar coibir e inibir esses
incêndios que estão
acontecendo em Rio
Preto, com estudo e
planejamento.
“A gente sabe
que a Defesa Civil faz um trabalho
muito importante,
a Secretaria do
Meio Ambiente
também, mas
nós precisamos
das pessoas na
rua e nada melhor que a Guarda Municipal
para ter um destacamento
específico ali na rua, monitorando e coibindo, até porque,
a gente sabe que muitas vezes,
infelizmente, vários incêndios
são provocados por pessoas
específicas”, diz o vereador.
A ideia de Marinho, pela
Comissão de Meio Ambiente
da qual ele é presidente, é que,
com a presença da Guarda em
alguns pontos estratégicos,
possa coibir os incêndios, principalmente na época da seca
que é um momento perigoso.
“Vou procurar a Guarda Mu-

nicipal ainda, vou procurar a
Secretaria do Meio Ambiente,
mas eu acho muito interessante. Eu espero que isso prospere
e a gente consiga, realmente,
efetivar essa ideia e fazer isso
acontecer”, comenta.
O parlamentar ainda desta
que se algum outro vereador
tiver algum protocolo nesse
sentido, será totalmente meritório. “Se já tiver algum projeto
nesse sentido, vou chamar
para conversar e construirmos
essa ideia juntos. Mas, se ninguém fez ainda, que respeite,
pelo menos, a minha ideia”,
conclui Marinho.

José do Rio Preto, sexta-feira
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Motociclista fica ferido após
bater na traseira de caminhão
Arquivo DHOJE

Da REDAÇÃO

Após colidir com a traseira
de um caminhão na rodovia
BR 153 no km 56 sentido Rio
Preto, motociclista fica gravemente ferido e é encaminhado
para o Hospital de Base nesta

JUSTIÇA

Jornal

Polícia Ambiental recupera trator furtado
Divulgação

Da REDAÇÃO

A Policia Militar Ambiental
apreendeu nesta quarta-feira
(11) um trator furtado que
estava sendo desmontado na
área rural de José Bonifácio. O
proprietário do veículo compareceu ao local e reconheceu o
maquinário.
Os policiais estavam realizando um policiamento ambiental na área rural quando
receberam a informação de
que haveria em uma propriedade próximo a eles tratores
furtados.
Por esta razão os policiais
fizeram um patrulhamento pelo
local e encontram um homem
desmontando um trator. O

quinta-feira (12).
De acordo com as informações da Triunfo Transbrasiliana,
concessionária responsável
pelo trecho, às 12h40 a pista
foi interditada parra que as
equipes e a Policia Rodoviária
Federal fizessem o atendimento
aos envolvidos.
Mais tarde, por volta das
13h30, a empresa informou
que a pista foi liberada e que
o tráfego voltou a fluir normalmente.
O jornal DHoje entrou em
contato com o HB para mais
informações sobre o ferido e
aguarda retorno. (Colaborou –
Bruna MARQUES)

suspeito foi questionado sobre a propriedade do veículo,
momento em que informou
que havia comprado o trator
recentemente de uma pessoa
em Lençóis Paulista, porém
não disse mais detalhes sobre
o vendedor aos policiais.
Em seguida foi dada voz de
prisão ao suspeito que foi levado para a Delegacia de Polícia
para ser mantido à disposição
da justiça.
Ainda no local os militares
entraram em contato com o
proprietário do maquinário que
compareceu ao local e reconheceu o trator como sendo
seu, para que posteriormente
lhe seja entregue. (Colaborou
– Bruna MARQUES)

TJ autoriza instalação de Vara da
Violência Doméstica em Rio Preto

Da REPORTAGEM
redacao@dhoje.com.br

O Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo (TJSP)
autorizou na tarde desta quarta-feira (11/8) a instalação
de uma Vara da Violência
Doméstica em São José do
Rio Preto. A previsão é de
que a comarca tenha o novo
juízo especializado até o fim
deste ano.
O prefeito Edinho Araújo
comemorou a confirmação.
“É uma importante conquista
que contou com a união de
esforços do Judiciário, Executivo e Legislativo. Destaco o
trabalho da nova diretora do
Fórum de Rio Preto, a juíza
Luciana Cochito, o juiz diretor
da 8ª Região Administrativa
Judiciária, Cristiano Jarreta
Coelho, e o apoio fundamental
do presidente da Assembleia

Legislativa do Estado, o deputado Carlão Pignatari. Agora
vamos aguardar todas as formalidades para colaborar na
instalação o mais breve possível da unidade de proteção
das mulheres.”
A criação da nova vara havia sido prometida em setembro de 2019 pelo então presidente do TJ, Manoel de Queiroz
Pereira Calças, em audiência
com o prefeito Edinho Araújo.
Em fevereiro daquele mesmo
ano, já havia sido instalado o
Anexo de Violência Doméstica
de São José do Rio Preto.
Em 2019, o anexo instalado na cidade recebeu 503
denúncias do Ministério Público com base na Lei Maria
da Penha (11.340/06). No
ano seguinte, o número de
denúncias subiu para 676.
Só nos seis primeiros meses
deste ano, são 407 denúncias

registradas. Estes números
representam os casos em que
a promotoria dá início aos procedimentos de instrução para
a ação penal.
O número de inquéritos
distribuídos foi de 1396 no
primeiro ano do anexo para
1488 no ano passado. Até
junho deste ano, o número
chegou a 723. A quantidade
de medidas protetivas concedidas cresceu de 976 para
1186 entre os anos de 2019
e 2020. Em 2021, foram 658
medidas protetivas concedidas
no primeiro semestre.
“O número de denúncias,
inquéritos e medidas protetivas é crescente, infelizmente,
e demonstra a necessidade
de termos a Vara da Violência
Doméstica em São José do Rio
Preto”, afirma a diretora do Fórum de Rio Preto, juíza Luciana
Cassiano Zamperlini Cochito.

Divulgação

TJ autoriza instalação de Vara da Violência Doméstica em Rio Preto

DEVASTAÇÃO

Divulgação

Área do antigo IPA registra
novo incêndio nesta quinta
Da REDAÇÃO

O Instituto de Pesca identificou um novo foco de incêndio
próximo à represa do antigo IPA,
em Rio Preto. De acordo com
as informações, o fogo teria
começado por volta das 15h
e inicialmente foram enviadas
três viaturas dos Bombeiros
ao local.
Segundo a Defesa Civil, tudo
indica que o incêndio teria começado dentro do Instituto de
Pesca e que os proprietários
e funcionários teriam tentado
combater o fogo com a ajuda
de um trator.
“Temos poucas estratégias
de combate, porque não temos
acesso de caminhão no local

Mulher leva soco
em briga de casal

e também não tem como os
bombeiros irem a pé até lá”
afirma o coronel Carlos Lamin,
coordenador da Defesa Civil
Municipal.
Os agentes deslocados para
o local são de oito instituições,
entre eles, 3 viaturas da Defesa
Civil, 4 caminhões pipa da Usina
Cofco, 3 caminhões de bombeiros, os serviços gerais da secretaria, Guarda Civil Municipal,
Fatec e Semae para combater
as chamas. (Colaborou Maria
Paula de ANDRADE)

Da REDAÇÃO

Um homem de 31 anos será
investigado por ter agredido sua
companheira de 43 anos às
22h30 da última quarta-feira
(11) no bairro Vila Maceno.
De acordo com o boletim de
ocorrência, policiais militares
foram informados sobre um
caso de violência doméstica e
que a vítima estava ferida no
meio da rua. Ao chegarem ao
local os PMs foram informados
de que ela estava em um relacionamento conturbado e seu
companheiro teria lhe agredido
com um soco.
Após a declaração da vítima
os militares se dirigiram para a

Área do antigo IPA
registra novo incêndio
nesta quinta

CASAL DETIDO

PM apreende documentos falsos usados
em cadastro de aplicativos de motoristas
Divulgação

COVARDIA

Da REDAÇÃO

A Polícia Militar apreendeu
diversos documentos falsificados, por volta das 10h50 desta
quarta-feira (11), que estavam
no carro e na residência de
um homem de 41 anos e uma
mulher de 24 anos, que serão
investigados pelo crime.
Inicialmente os policiais
foram acionados para atender
uma ocorrência de desentendimento em razão de um término
de sociedade, e ao chegarem ao
local foram recebidos por dois
homens, momento em que foi
pedido a entrega dos documentos dos envolvidos.
Segundo a PM, dentro do
carro os militares encontraram
uma folha de identidade com
a foto do investigado mas com
o nome de outra pessoa, seis
fotos cortadas e dois celulares.
Depois a esposa do investigado esteve no local e ao ser

questionada sobre os objetos
apreendidos informou que eram
usados para realizar cadastro em
aplicativos de motoristas, porém
apenas um único aplicativo
permitiu o uso dos documentos
falsos.
Em seguida a mulher confessou que na residência do casal
também estavam guardados
outros documentos e fotos
cortadas.
No endereço, no bairro Vila
Novaes, os policiais foram apreendidas diversas cédulas de
identidade, chips de telefone,
um notebook e mais dois celulares.
Em seguida o casal foi levado
para a Central de Flagrantes junto com os objetos apreendidos e
liberados. Eles serão investigados pelo 3º Distrito Policial que
recebeu o boletim de ocorrência
registrado como falsificação de
documento público. (Colaborou
– Bruna MARQUES)

residência dos envolvidos onde
foram recebidos pelo acusado que informou que estava
bebendo quando sua companheira decidiu sair da casa e
no caminho acabou caindo no
corredor. Disse que não sabia
do paradeiro da vítima.
O homem foi levado para
a Central de Flagrantes onde
o boletim de ocorrência foi registrado como lesão corporal e
violência doméstica e liberado.
O caso será investigado pela
Delegacia de Defesa da Mulher.
A vítima foi encaminhada
para o UPA Vila Toninho, onde
foi suturada e permaneceu em
observação. (Colaborou – Bruna MARQUES)

TRÁFICO

Jovem é apreendido
vendendo maconha

Da REDAÇÃO

Um adolescente de 16
anos foi detido pela Polícia
Militar às 15h desta quarta-feira (11) no bairro Santo
Antônio com porções de
maconha. O garoto confessou que as drogas seriam
comercializadas.
Os policiais militares estavam em patrulhamento de
rotina quando observaram
três pessoas com atividades
suspeitas, que começaram
a correr e pular muros das
casas na tentativa de fuga.
Momentos depois os
policiais encontraram dois
dos suspeitos fugindo em
direção a uma mata e conseguiram abordar apenas
o adolescente de 16 anos.

Na revista foram localizadas dentro de uma sacola
nove porções de maconha.
Na casa do adolescente no
guarda-roupa de um dos
quartos foi apreendida mais
uma porção de maconha.
O adolescente acabou
confessando que iria comercializar cada porção por
R$50, ele foi levado para a
Central de Flagrantes onde
foi liberado na presença de
sua tia. O boletim de ocorrência foi registrado como
drogas sem autorização e
posteriormente foi encaminhado para o 4º Distrito
Policial.
(Colaborou – Bruna
MARQUES)

São José do Rio Preto, sexta-feira
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MAIS FÉRTIL
Doses acabam
e Saúde suspende
vacinação para pessoas de 18 anos
Vinicius LIMA
redacao@dhoje.com.br

O Dia da Esperança, data
estipulada pelo Governo de
São Paulo para conclusão da
vacinação da primeira dose
contra Covid-19 em adultos,
foi adiado em Rio Preto. A Secretaria de Saúde divulgou que
o cronograma de vacinação da
primeira dose na cidade está
suspenso devido ao fim das
doses destinadas à faixa etária
de 18 a 24 anos.
A previsão era de que a
vacinação de pessoas adultas
fosse encerrada nesta sexta-feira (13), com a inclusão do
grupo de 18 anos. Na tarde
desta quinta-feira (12) a vacinação de primeira dose já foi
interrompida.
Segundo a Saúde, o município recebeu 27.575 doses
nesta semana para serem
aplicadas nesse público. No
entanto, essa quantidade de
doses corresponde a 83% da

população estimada nesta faixa
etária. A Saúde informou que
aguarda uma nova remessa do
Estado para dar continuidade à
aplicação de primeiras doses.
Nesta sexta-feira (13) a
campanha segue com a aplicação apenas de segunda
dose das vacinas Coronavac
e AstraZeneca, nas unidades
de saúde, das 8h às 14h. Rio
Preto conta com cerca de 5 mil
faltosos. “Apesar de a primeira
dose já garantir alguma proteção e conseguir nos apoiar no
controle da doença, a segunda
dose é essencial para que
os anticorpos atinjam índices
ainda maiores e possam proteger as pessoas”, afirmou a
gerente de imunização Michela
Barcelos.
De acordo com os dados do
Vacinômetro, 473.731 doses
foram aplicadas em Rio Preto, com 327.819 na primeira
etapa e 134.360 na segunda.
Outras 11.552 foram imunizadas com dose única.

Divulgação

Vinicius LIMA

A Secretaria de Saúde de
Rio Preto confirmou nesta quinta-feira (12) mais 155 casos de
Covid-19 no município, sendo
148 diagnosticados por exame
PCR, seis por TR antígeno e um
por TR sorológico. No total são

PETS

Divulgação

A veterinária Paula
Martim explica que,
durante o inverno, a
principal preocupação
é com a vacina contra
gripe e cinomose

Doses acabam e Saúde suspende vacinação para
pessoas de 18 anos

Vinicius LIMA

O pet shop Bicho Prime em
Rio Preto iniciou neste mês de
agosto campanha de conscientização sobre a importância da
vacinação dos pets. Os tutores
de pets vão receber panfletos
com orientação sobre os diferentes tipos de vacina, a importância da imunização e outras
informações, além de poderem
contar com avaliações gratuitas sobre a melhor estratégia
de vacinação de acordo com o
histórico de cada animal.
A veterinária Paula Martim
explica que, durante o inverno, a principal preocupação
é com a vacina contra gripe e
cinomose. “É quando a doença mais se manifesta e pode
trazer consequências graves,
principalmente para os pets
mais idosos”, disse.
A campanha da Bicho Prime, no entanto, vai orientar
sobre todos os tipos de vacina.
“Graças à vacinação em massa
que vem sendo realizada nos
últimos 10 anos, algumas
doenças graves se tornaram
raras”, acrescenta Paula.
A vacinação protege os
pets contra doenças infecciosas e permite aos animais uma
vida mais longa e saudável.
Como algumas doenças dos
animais podem infectar os

de 2021 são 59.798 casos e
1.780 óbitos.
Nas últimas 24 horas, 123
pessoas foram consideradas
recuperadas da Covid-19, totalizando 85.567 curados, o
equivalente a 90,4% dos casos. A cidade soma 312.888
notificações de pacientes com
sintomas gripais e 280.670 testes realizados. O coeficiente de
incidência é de 20.336 casos a
cada 100 mil habitantes.

seres humanos, a vacinação
além de prevenir o contágio
entre os animais e também
protege as pessoas que convivem com o pet.
Existem vacinas contra vírus, bactérias e parasitas. Em
gatos, as vacinas previnem
contra doenças como Panleucopenia, Rinotraqueíte e Calicivirose, Clamidiose, Leucemia
Viral Felina (Felv) e Raiva. Em
cães, as vacinas imunizam
contra Cinomose, Parvovirose,
Leptospirose, Parainfluenza,
Coronavirose, Adenovirose
Respiratória, Hepatite Infecciosa Canina, Raiva, Giardíase,
Tosse dos Canis e Leishmaniose.
Os gatos devem ser vacinados a partir de 60 dias de
vida e os cães, a partir de
42 dias de vida. Para que a
imunidade seja ideal, várias
aplicações são necessárias no
primeiro ano de vida. Na vida
adulta, deve ser mantida a
regularidade nas aplicações de
vacinas para que a imunidade
se mantenha efetiva durante
toda a vida do pet.
“O tutor deve ser cuidadoso
em seguir o protocolo vacinal
recomendado pelo veterinário, caso contrário, pode ser
necessário recomeçar o protocolo vacinal do zero”, alerta
a veterinária.

Projeto de lei (PL 1184/2003)
pode inviabilizar o sonho de
ter filhos por tratamentos de
reprodução assistida

Algumas mudanças caso seja aprovada:

Atualmente, Rio Preto registra 528 pacientes internados
com síndrome respiratória aguda grave (SRAG), com 268 na
UTI e 260 na enfermaria, sendo
que 233 são residentes de Rio
Preto e 295 de outras cidades
da região. Dentre os casos já
confirmados com Covid-19, são
360 internações, com 210 na
UTI e 150 na enfermaria. A taxa
de ocupação de leitos de UTI na
região é de 58,5%.

ALTERAÇÃO

Salas de vacina
mudam de endereço

Da REDAÇÃO

Veterinária orienta sobre
vacinação para animais

saude@dhoje.com.br

A Reprodução Assistida pode acabar no Brasil. Esse final
de semana fomos surpreendido com um projeto de lei (PL
1184/03), de 2003, que recebeu um parecer favorável de
alguns parlamentares para dar sequência esse ano (quase 2
décadas depois) a proibições e limitações de INÚMEROS avanços, que infelizmente, INVIABILIZARIAM a reprodução humana
no país, caso aprovada.

Relatório confirma mais 155 casos de Covid
94.561 casos, com uma média
móvel de 102 casos leves e oito
casos graves por dia.
Também foram registrados
mais quatro óbitos pela doença,
sendo um notificado no mês
de julho, um na terça-feira,
um na quarta-feira e um nesta
quinta-feira. Desde o início da
pandemia, são 2.702 mortes
contabilizadas, com uma taxa
de letalidade de 2,8%. Considerando apenas os dados

MAIS FÉRTIL

Divulgação

PANDEMIA
Também foram
registrados mais quatro
óbitos pela doença

A-5

A Secretaria de Saúde informou que a partir de segunda-feira (16), as salas de vacina instaladas nas escolas Zilda Natel
e dr. Lotf João Bassitt passam
a funcionar em novo endereço.
A sala de vacina da escola
Zilda Natel passa a funcionar
na Defesa Civil (Rua Campos
Salles, 1866 – Boa Vista). Já a
sala de vacina da escola dr. Lotf
João Bassitt passa a funcionar
no salão da Paróquia Nossa
Senhora do Brasil (Rua Virgilio
Dias de Castro, 388 – São Deocleciano).
Em razão da mudança, nesta
sexta-feira (13), ambas as salas
vão funcionar nas escolas com
horário reduzido: das 8h às 12h.
Na segunda-feira (16), a vacinação contra a Covid começa a

Divulgação

ser feita nos novos locais em horário normal de funcionamento:
das 8h às 14h. Já a vacinação
de rotina e de Influenza retorna
para as unidades de saúde do
Parque Industrial e São Deocleciano, com horário de funcionamento das 7h30 às 16h30.

- Fertilizar apenas 2 óvulos e obrigatoriamente transferir a
fresco
- Proibir o congelamento de embriões
- Proibição da doação de óvulos
- Quem já foi doadora (que atualmente é anônima) teria
sua identidade revelada
- Proibição da biópsia embrionária
- Proibição de tratamentos para casais homoafetivos
- Proibição de barriga solidária
Com essas condições, a Reprodução Assistida ficaria insustentável, pois as taxas de gravidez seriam mínimas, os custos
seriam elevadíssimos e milhares de casais seriam impossibilitados de realizar o sonho da gestação e do bebê em casa. Com
apenas 2 óvulos fertilizados, sem biópsia e sem congelamento,
os casais precisariam de muitos tratamentos para atingir uma
taxa razoável de gravidez.
Precisamos nos unir e a forma de impedir que esse PL vire
Lei é através do voto na consulta pública realizada pela câmara
e colocando que discorda totalmente com esse absurdo, escrito
por algum parlamentar que jamais conheceu alguém que sofre
com a infertilidade ou que passou por abortos de repetição e
sem o menor conhecimento sobre as técnicas que ajudam
milhares de casais.
Que esse PL não avance e que possamos continuar realizando o sonho de todos que precisam da Medicina Reprodutiva
imaginem um cenário em que não exista a reprodução humana.
Imaginem quantos pacientes que foram agraciados, que
foram beneficiadas com a medicina reprodutiva, ficariam impossibilitados de realizar o sonho de ter sua família formada.
Enfim: seria O FIM da reprodução humana, pelo menos
no Brasil.
Sim, esse projeto de lei está em tramitação e para que ele
não se torne uma lei é necessário a manifestação discordando
totalmente ao retrocesso através do link:
forms.camara.leg.br/ex/enquetes/118275
Se Deus quiser, esse absurdo não vai avançar e poderemos
continuar, com a benção dele a carregar e realizar muitos e
muitos sonhos!
Por Luiz Fernando Gonçalves Borges – médico ginecologista e obstetra, pós-graduado em Reprodução Humana

CABELEGRIA

ONG vai distribuir perucas para
pacientes em tratamento de câncer

Da REDAÇÃO

O truck em formato de camarim do Cabelegria, ONG que
há oito anos confecciona e doa
gratuitamente perucas para
crianças e mulheres com câncer,
estará nesta segunda-feira (16)
no Hospital de Base de Rio Preto
das 8h às 14h.
A ação estava interrompida
desde o início da pandemia. O
projeto também estará recebendo doações de cabelos para
confecção de novas perucas.
Todo customizado e equipado
como se fosse um salão de beleza, o caminhão possui uma prateleira com diversos modelos de
perucas, bancada com espelho e
acesso para pessoas com mobilidade reduzida. “Com a possibilidade de nos deslocarmos, conseguimos oferecer às pacientes
um espaço no qual elas possam

Divulgação

das 8h às 14h, no Instituto do
Câncer (ICA) que fica no Ambulatório Geral e de Especialidades
do Hospital de Base. Pacientes
poderão entrar em contato no
telefone (17) 3201-5171.

-

experimentar, ajustar as perucas
em um ambiente acolhedor e
alegre. Foi exatamente esta a
ideia que tivemos ao criarmos o
Banco Móvel”, contou Mariana
Robrahn, fundadora da Ong.
“A ação do Cabelegria é
muito importante para nossa
instituição, pois é um projeto

que contribui no resgate da autoestima dos nossos pacientes,
que vivem um momento tão delicado. Por meio desta iniciativa,
eles se sentem felizes e mais
motivadas”, afirmou a diretora
administrava do Hospital de
Base, Amália Tieco.
O truck estará estacionado,

Doação de cabelos

Durante a ação, a ONG também estará recendo doações
de cabelos para confecção de
novas perucas. São necessários
cerca de 300 gramas de cabelo
(cerca de 5 mechas de pessoas
diferentes) para se confeccionar
uma peruca.
Desde sua criação, a ONG
já conseguiu arrecadar milhares doações de fios, de todas
as partes do planeta, ou seja,
o que era para ser um projeto
pontual, se tornou uma ‘Corrente
Mundial do Bem’. Mais de 10 mil
entregas gratuitas para crianças
e mulheres.
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São José do Rio Preto, sexta-feira
13 de agosto de 2021
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Agosto tem a única
sexta-feira 13 do ano
“
A

Bruna MARQUES

Da REDAÇÃO
redacao@dhoje.com.br

gosto o m ês do
cachorro louco,
também conhecido como o mês do
desgosto e considerado para
algumas pessoas a época mais
longa do ano foi prestigiado
com a única sexta-feira 13 de
2021, que segundo a cultura e
crença das pessoas é popularmente conhecido como o dia
do azar e o dia em que as superstições devem ser seguidas.
O mês simbolizado pelo
número oito já é conhecido
historicamente por ser uma
época que tragédias podem
acontecer como o início da 1º
Guerra Mundial no dia primeiro
de agosto de 1914, o ataque
em Hiroshima e Nagasaki nos
dias 6 e 9 em 1945, o suicídio
de Getúlio Vargas no dia 24 de
1954 ou a renúncia de Jânio
Quadros no dia 25 de agosto
de 1961. E agora com o fato
de que o dia do azar se junta
com o mês do desgosto as superstições são mais fortes para
aqueles que creem que podem
ser afetados pela energia do
mês e do dia.
Inicialmente o mito de que a
sexta-feira junto com o número
13 é sinônimo de azar ou de escuridão foi marcado com várias
histórias religiosas e entre elas
muitos contam que o dia se
tornou um marco ruim após 13
pessoas se sentarem na mesa
da última ceia, incluindo Jesus
Cristo, e tempos depois Jesus
morrer crucificado em uma
sexta-feira, porém em contato
com o fundador da Comunidade Católica União Fraterna
de Rio Preto, Rodrigo Vieira,
o conto é explicado como não
pertencente à Igreja Católica.
“A questão dos números

“

As pessoas
precisam parar de
culpar um animal
inocente e indefeso
de qualquer coisa
que aconteça em
sua vida

SHOW

”

Acreditamos que
a sexta-feira 13
é uma leva de
energia muito forte

”

bíblicos, a quantidade de apóstolos da última ceia e tantas
outras teorias nunca foram admitidas pela Igreja. O que ocorre
é uma crendice popular ligada
ao folclore, lendas e literaturas
sem nenhum embasamento
católico, por exemplo: o escritor Dan Brown escreve que os
membros da ordem medieval
dos cavaleiros templários foram
presos em uma sexta-feira 13 e
que a data, para eles, passou a
ser sinônimo de azar” explicou
Rodrigo.
Porém, enquanto os católicos se abdicam da crença de
que a data é azarada outras
pessoas seguem fielmente as
superstições como não passar
embaixo da escada, não andar
próximo a um gato preto ou
tomar cuidado com espelho
para não os quebrar. Para o
coordenador operacional Frank
Correa a data possui um marco
histórico nórdico, quando Frigga,
uma feiticeira, se reunia todas
as sextas-feiras com outras 11
bruxas e um demônio para rogar
pragas em outras pessoas.
“Como nós pagãos cremos
nas ideias nórdicas acreditamos
que a sexta-feira 13 é uma leva
de energia muito forte que pode
trazer muita sorte ou muito azar.
Então a ideia de passar embaixo da escada, deixar o chinelo
virado errado ou gato preto são
superstições que simbolizam a
energia do azar. Por exemplo a
escada traz a percepção de que
alguma coisa pode cair na sua
cabeça”
Frank explica também que a
história do gato preto começou
com a caça às bruxas, pois estas
mulheres eram conhecidas por
terem muitos gatos, porém para
ele à superstição do gato está
ligado com a troca de energia
entre a pessoa e o animal, já
que para a sua religião o gato
é conhecido por ser um animal
que carrega muito energia.

Para a médica veterinária
Gabriela Gomes Brito a sexta-feira 13 junto com o mês do
cachorro louco é a época em
que os donos dos pets precisam
prestar mais atenção aos seus
animais, inicialmente porque a
expressão cachorro louco surgiu
devido o número elevado de
cadelas que entram no cio ao
mesmo tempo fazendo com que
os machos se tornem agressivos
e comecem brigas de posse, o
que faz como eles se mordam.
Assim caso um dos cachorros esteja com raiva ele pode
acabar infectando os outros
animais. E devido a superstição
popular a médica veterinária
aconselha a manter os gatos
dentro de casa.
“As pessoas precisam parar
de culpar um animal inocente e
indefeso de qualquer coisa que
aconteça em sua vida, ao meu
ver, ao invés de maltratar e machucar esses animais para que
não tenha de azar em sua vida
naquele ano eles deveriam adotá-los. A orientação que passo
aos tutores é que pelo menos,
durante os próximos dias, mantenham os gatos dentro de casa
seguros, para que os mesmos
não sofram maus tratos, tentem
mente-los o mais confortável
possível dentro de casa dificultando qualquer oportunidade de
fuga”, comentou Gabriela.

“

A questão dos
números bíblicos,
a quantidade de
apóstolos da última
ceia e tantas
outras teorias
nunca foram
admitidas pela
Igreja

”

A veterinária finaliza lembrando aos pais e mães de pets
que é sempre bom terem um
contato de um veterinário de
confiança por perto para os gatos machucados e os cachorros
que podem demonstrar sinais
de raiva.
E para os apaixonados em
filme de terror a sexta-feira 13
é a data perfeita para maratonar
a sequência de doze filme que
carregam o nome sexta-feira
13, que conta a história de
jovens fugindo de um tenebroso assassino conhecido como
Jason Voorhees. (Colaborou
– Bruna MARQUES)

Mega live amanhã em Rio Preto reúne Fiduma & Jeca e Zé Neto & Cristiano
Da REPORTAGEM

A

dupla Fiduma & Jeca
está entre os mais de
30 artistas que participam da megalive “Clube Agro
Live” neste sábado, dia 14 de
agosto, pelo YouTube da rádio
Clube FM de São José do Rio
Preto. As apresentações começam às 17h05 e se estendem
durante toda a noite.
O evento será no modelo híbrido, com parte dos artistas se
apresentando presencialmente,
em estrutura montada no Hotel
Michelangelo (seguindo todas
as normas necessárias de segurança) e parte online.
No repertório da apresentação de Fiduma & Jeca, além
dos diversos hits que consagraram uma das duplas mais irreverentes da música sertaneja,
está também a recente “Golpe
Sem Roupa”, lançada há duas
semanas e gravada com Guilherme & Benuto (que também
estarão presentes na live).
“Será uma grande festa,
uma celebração da música
sertaneja, e oportunidade para
reencontrar muitos amigos”, diz
Fiduma. No YouTube, a dupla
acumula mais de 230 milhões
de visualizações, e no Spotify
são 1,5 milhão de ouvintes
mensais.

Sequência das apresentações

Além de Fiduma & Jeca, outras atrações serão as duplas Zé
Neto & Cristiano, César Menotti
& Fabiano, Felipe Araújo, João
Bosco & Vinícius, Leo Chaves,
Edson & Hudson, Rayane &
Rafaela, Pixote, Juan Marcus
& Vinícius, Israel Novaes, João
Bosco e Vinicius, entre outros.
A megalive também será
transmitida pela rádio rio-pretense (107,9 Mhz) e retransmitida para mais 38 emissoras da
Rede Clube FM espalhadas pelo
Brasil. “O público pode contar
com várias surpresas durante
a live. Será de fato um grande
evento”, afirma o empresário e
idealizador da live, Marcos Dias.

Serviço

Clube Agro Live
Onde assistir? YouTube.com/
ClubeFMRioPreto

17h05 – Hugo & Heitor (presencial)
17h15 – Bruno Cesar & Rodrigo Reys (presencial)
17h25 – João Bosco & Vinicius (presencial)
17h55 – Cleyton & Romario (presencial)
18h05 – Leo e Rafael (presencial)
18h20 – Murilo Huff (presencial)
18h35 – Zé Ricarto & Thiago (presencial)
18h55 – Jefferson Moraes (presencial)
19h15 – Rafa Torres (presencial)
19h30 – Rayane e Rafaela (presencial)
19h45 – Leo Chaves (presencial)
20h15 – Juan Marcus & Vinicius (presencial)
20h35 – Edson & Hudson (presencial)
21h05 – Guilherme & Benuto (presencial)
21h30 – Zé Neto & Cristiano (presencial)
22h – Pedro Ticks (presencial)
22h15 – Pixote (vídeo)
22h25 – Felipe Araújo (vídeo)
22h35 – Cesar Menotti & Fabiano (vídeo)
22h50 – Israel Novaes (vídeo)
23h – Matheus Fernandes (vídeo)
23h10 – Fiduma & Jeca (presencial)

Prefeitura Municipal de

BADY BASSITT
PREFEITURA MUNICIPAL DE BADY BASSITT
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 022/2020 - PREGÃO
PRESENCIAL Nº. 009/2020
OBJETO: Contratação de empresa especializada para
execução indireta e pelo regime de empreitada por preços
unitários de um conjunto de serviços relativos à Limpeza
Pública, com tratamento dos resíduos e disposição ﬁnal dos
rejeitos do beneﬁciamento pelo período de 12 (doze) meses.
CONTRATADO: CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA. O referido contrato foi prorrogado por
mais 12 (doze) meses. ASSINATURA: 25 de junho de 2021.
LUIZ ANTONIO TOBARDINI - PREFEITO MUNICIPAL
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 030/2020 - CONVITE Nº.
005/2020
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE
DE VETORES E PRAGAS URBANAS, QUE ABRANGE
DESINSETIZAÇÃO DA REDE PÚBLICA DE ESGOSTOS E
GALERIAS PLUVIAIS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. CONTRATADA: MATHEUS DUARTE VIEL. O referido
contrato foi prorrogado por mais 12 (doze) meses. ASSINATURA: 14 de julho de 2021. LUIZ ANTONIO TOBARDINI PREFEITO MUNICIPAL
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 025/2020 - CONVITE Nº.
004/2020
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE
COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO
FINAL DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DOS
GRUPOS A, B E E E ANIMAIS MORTOS DE PEQUENO
E GRANDE PORTE, TODOS DA RESOLUÇÃO CONAMA
Nº 358/05, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. CONTRATDO: CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA. O referido contrato foi prorrogado por mais 12
(doze) meses. ASSINATURA: 07 de junho de 2021.
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2020 - CONVITE Nº.
001/2020
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE EM CARRO DE SOM, SENDO
UM CARRO DE SOM, COM CAIXAS DE SOM DE LONGO
ALCANCE, PARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL
DE BADY BASSITT – SP. CONTRATADO: SAMUEL DURAN
CAFER 24198927200. O referido contrato foi prorrogado por
mais 12 (doze) meses. ASSINATURA: 02 de fevereiro de
2021, retroagindo os efeitos da presente publicação à data
de sua assinatura.
Processo Administrativo nº 044/2021 - Dispensa de Licitação
nº 013/2021- RATIFICAÇÃO
RATIFICO a dispensa de licitação referente a locação de
um imóvel, situado à Rua Camilo de Moraes, nº 455, Centro
em Bady Bassitt – SP, pelo período de 12 (doze) meses, de
propriedade do Sr. JOÃO PEREIRA, neste ato representado
pela empresa ALEX BRDARIC, inscrita no CNPJ sob o nº
09.164.136/0001-01, com sede nesta cidade na Rua Camilo
de Moraes, nº 124, em Bady Bassitt - SP, para sediar parte
dos setores da Prefeitura Municipal de Bady Bassitt - SP, nos
termos do inciso X, do artigo 24, da Lei Federal n.º 8.666/93.
Bady Bassitt – SP, 16 de julho de 2021. LUIZ ANTONIO
TOBARDINI - Prefeito Municipal
Processo Administrativo nº 044/2021 - Dispensa de Licitação
nº 013/2021- EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: locação de um imóvel, situado à Rua Camilo de
Moraes, nº 455, Centro em Bady Bassitt – SP, pelo período
de 12 (doze) meses, para sediar parte dos setores da Prefeitura Municipal de Bady Bassitt – SP. CONTRATADO: ALEX
BRDARIC, inscrita no CNPJ sob o nº 09.164.136/0001-01.
VALOR GOBAL: R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais). ASSINATURA: 16 de julho de 2021. LUIZ ANTONIO TOBARDINI - Prefeito Municipal
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 042/2019 - PREGÃO PRESENCIAL Nº. 009/2019 – CONTRATO 039/2019
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, GERENCIAMENTO
E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO
DE CARTÕES MAGNÉTICOS COM “CHIP”, TIPO “VALE
ALIMENTAÇÃO”. CONTRATADO: SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTÕES, SERVIÇOS DE CADASTRO E
COBRANÇAS EIRELI. O referido contrato foi prorrogado
por 12 (doze) meses. Assinatura: 30 de julho de 2021. LUIZ
ANTONIO TOBARDINI - Prefeito Municipal
Contrato nº 034/2019 - Convite 007/2019
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PRÓTESES
DENTÁRIAS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.
CONTRATADO: D. DE MORAES PRÓTESE ODONTOLÓGICA. O referido contrato foi prorrogado por mais 12 meses.
ASSINATURA: 16/07/2021. LUIZ ANTONIO TOBARDINI Prefeito Municipal
Contrato nº 030/2018 - Convite 006/2018
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
EM CONSULTORIA E ASSESSORIA VOLTADA A GESTÃO
DE CONVÊNIOS, COMPREENDENDO: ELABORAÇÃO,
ACOMPANHAMENTO, RESOLUÇÃO DE PENDÊNCIAS,
RETORNO DE DILIGÊNCIA E ATENDIMENTO A DEMAIS
EXIGÊNCIAS IMPOSTAS PELOS ÓRGÃOS ESTADUAIS E
FEDERAIS, COM VISTAS À APROVAÇÃO DE PROJETOS
NO SISTEMA DE PORTAIS DE CONVÊNIOS (SICONV,
FUNDO NACIONAL DA SAÚDE, FUNASA, PAC 03, PAR,
SIMEC) E FORMALIZAÇÃO DE CONVÊNIOS; ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM ELABORAÇÃO, PAGAMENTO POR
OBTV, PRESTAÇÕES DE CONTAS PARCIAL E FINAL DOS
RECURSOS LIBERADOS PELOS ÓRGÃOS FEDERAIS E
ESTADUAIS, POR MEIO DE CONVÊNIOS E PROGRAMAS
DE INTERESSE DA PREFEITURA, INCLUINDO ANALISE
DE DOCUMENTOS OFICIAIS; ASSESSORIA EM GESTÃO
DE CONVÊNIOS INCLUINDO O CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DIÁRIO DOS PRAZOS DE VIGÊNCIA DOS
CONVÊNIOS E PROGRAMAS PARA EXECUÇÃO DO
OBJETO PACTUADO DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO
VIGENTE. CONTRATADO: RAMALHO BOSSO & BOSSO
ASSESSORIA LTDA ME. O referido contrato foi prorrogado
por mais 12 (doze) meses. ASSINATURA: 08/07/2021. LUIZ
ANTONIO TOBARDINI - Prefeito Municipal

São José do Rio Preto, sexta-feira
13 de agosto de 2021

Jornal

TELA DE FÁTIMA SCARANO DE PAULA. Ela, de nacionalidade brasileira, gestora de vendas, divorciada, nascida em
São José do Rio Preto, SP, no dia 24 de agosto de 1990,
ﬁlha de JOÃO ROBERTO FRANCISCO BEZERRA e de JULIANA CORREIA LIMA BEZERRA.

Câmara Municipal de

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Assim, lavra-se o presente edital de proclamas para que seja
aﬁxado neste 1º Registro Civil em lugar de costume e publicado pela imprensa local.
Se alguém souber de impedimento, oponha-o na forma da
lei.
São José do Rio Preto, 12 de agosto de 2021.
David Yamaji Valença, Oﬁcial.

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO-SP
RUA SILVA JARDIM, 3357 – Centro – CEP 15010-060
FONE (17) 3214-7777 | FAX (17) 3214-7788 - www.riopreto.sp.leg.br

RATIFICAÇÃO (Artigo 26 da Lei nº 8.666/93)
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04/2021 – Processo nº 36/2021
CONTRATADA: PRIUS REPRESENTAÇÕES LTDA.
OBJETO: Prestação de serviços técnicos especializados para pesquisas das intimações
publicadas nos Diários Oficiais da União e do Estado de São Paulo em nome da Câmara
Municipal de São José do Rio Preto, conforme relação anexa à proposta da Contratada,
parte integrante do instrumento contratual, vinculado ao Termo de Dispensa, em
atendimento ao Art. 55, XI, da Lei nº 8666/93.
RATIFICO, nos termos do artigo 26 da Lei Federal nº 8.666/93, o ato da Comissão
Permanente de Licitação, que declarou como dispensa de licitação a contratação dos
serviços prestados pela PRIUS REPRESENTAÇÃO LTDA, no valor global e R$ 1.080,00
(um mil e oitenta reais).
São José do Rio Preto, 10 de agosto de 2021. Ver. PEDRO ROBERTO GOMES
Presidente da Câmara Municipal de São José do Rio Preto.

EDITAIS DE PROCLAMAS – Silvio Augusto Pellegrini de
Oliveira, Oﬁcial do 3º Cartório de Registro Civil Pessoas Naturais de São José Rio Preto, SP, faz saber que pretendem
casar, apresentando os documentos exigidos pelo art. 1525
do Cód. Civil, os pretendentes:
1.
RODRIGO JUNIO RUIZ e GISELE ALINE MACUL,
sendo ELE ﬁlho de DOMINGOS CANDIDO RUIZ e de EDINA MARIA DOS SANTOS RUIZ e ELA ﬁlha de GILBERTO
ANTONIO MACUL e de TELMA LUCIA BAPTISTA MACUL;

EDITAIS

2.
JOSÉ GEAN ALVES DE SOUSA e VALÉRIA DOS
SANTOS FERNANDES, sendo ELE ﬁlho de GERALDO
MOTA DE SOUSA e de ELIZABETE ALVES DE SOUSA e
ELA ﬁlha de ANTONIO FERNANDES e de APARECIDA DOS
SANTOS FERNANDES; brasileiros, residentes neste 3º
subdistrito. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o em Cartório (R. São Paulo, 2200 – Tel: 3202-9090).
12/08/2021.

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

EXTRATO ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Data: 21.06.2021. Horário: 11 horas. Local: Avenida Murchid Homsi, nº 1404, Bloco A, 3º Andar, Vila Diniz, CEP 15013-000, São José
do Rio Preto-SP. Presença: reuniram-se os acionistas representando a totalidade do capital social. Deliberações: a distribuição de juros sobre o capital próprio relativos ao 1º semestre do exercício de 2021, no valor bruto de R$3.000.000,00. Do referido valor, será retido o Imposto de Renda na Fonte de 15%, resultando o valor líquido de R$2.550.000,00, que ficará creditado na proporção das respectivas ações que cada acionista possui na Companhia. Registro JUCESP nº. 335.127/21-6, em sessão de 14.07.2021.

AVISO DE LICITAÇÃO CARTA-CONVITE Nº 14/2021

Balcão de Empregos
oferece 720 oportunidades

Processo SPDOC nº 3629079/2019
Processo original nº266/17ICEM
Convite nº 014/2021.
Página 1 de 1
O Centro de Detenção Provisória
“Marcos Amilton Raysaro”
de Icém, através da Comissão Permanente de Licitações,
torna público para conhecimento dos interessados que fará
realizar licitação na modalidade Carta-Convite, que será regida pela Lei nº. 8.666/93 e suas alterações, com as seguintes características:
EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PARA REFORMA
DO PISO DOS BANHEIROS DAS CELAS DO CENTRO DE
DETENÇÃO PROVISÓRIA “MARCOS AMILTON RAYSARO" DE ICÉM

O Balcão de Empregos de Rio Preto desta quinta-feira (12)
está oferecendo 720 oportunidades de trabalho. As principais
delas são para vendedor (75), auxiliar de serviços operacionais
(20), consultor de vendas (10), nutricionista (15), instalador
de internet (10), entre outros. Os interessados em alguma das
vagas podem se cadastrar no Balcão de Empregos através do
Relatório de Vagas
site da
Prefeitura
www.riopreto.sp.gov.br/balcaoempregos
e se
Balcão
de Empregos
candidatar as vagas oferecidas enviando os currículos. Conﬁra
a lista completa no portal:
www.dhojeinterior.com.br
Vagas Ativas
Filtros: Relatório diário do dia 12/08/2021. Apenas vagas ativas (novas e reativadas).

CARGO

Sessão Pública: às 09h00min
Horário e Local: dia 24/08/2021 na sede do Centro de
Detenção Provisória “Marcos Amilton Raysaro” de Icém, à
Rodovia BR 153, Km 13, s/n – Zona Rural – CEP. 15460000 – Icém/SP.
Cópias do edital poderão ser obtidas através do e-mail
adm@cdpicem.sap.sp.gov.br ou ainda, na sede desta Unidade Prisional,
Telefone (17) 3282-8402 – ramal 202

Editais de
PROCLAMAS
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QTDE. VAGAS
3

SEXO
INDIFERENTE

TIPO
PERMANENTE

ADESIVADOR
ADESIVADOR
AGENTE DE CRÉDITO
AGENTE DE HIGIENE E LIMPEZA

1
1
10
1

INDIFERENTE
INDIFERENTE
INDIFERENTE
FEMININO

PERMANENTE
PERMANENTE
PERMANENTE
PERMANENTE

AGENTE DE LIMPEZA
AGENTE DE LIMPEZA MIRASSOL

1
1

FEMININO
FEMININO

PERMANENTE
PERMANENTE

AGENTE DE SERVIÇOS TOURNANT
AJUDANTE DE CARGA/DESCARGA
AJUDANTE DE MANUTENÇÃO
AJUDANTE DE MARCENEIRO/ MEIO OFICIAL

1
1
1
1

INDIFERENTE
MASCULINO
MASCULINO
MASCULINO

PERMANENTE
PERMANENTE
PERMANENTE
PERMANENTE

AJUDANTE DE MARCENEIRO/ MEIO OFICIAL
AJUDANTE DE MOTORISTA
AJUDANTE DE PADEIRO
AJUDANTE DE PRODUÇÃO

1
1
2
1

MASCULINO
MASCULINO
MASCULINO
MASCULINO

PERMANENTE
PERMANENTE
PERMANENTE
PERMANENTE

AJUDANTE GERAL
AJUDANTE GERAL
ANALISTA CONTÁBIL JUNIOR
ANALISTA DE RELACIONAMENTO COM O CLIENTE

1
3
1
1

MASCULINO
MASCULINO
INDIFERENTE
INDIFERENTE

PERMANENTE
PERMANENTE
PERMANENTE
PERMANENTE

ANALISTA DE SUPORTE
ANALISTA DE SUPORTE - FINANCEIRO
ANALISTA DE SUPORTE I
ANALSITA DE QUALIDADE

1
2
1
1

INDIFERENTE
INDIFERENTE
INDIFERENTE
INDIFERENTE

PERMANENTE
PERMANENTE
PERMANENTE
PERMANENTE

APLICADOR DE ADESIVOS
APRENDIZ DE MECÃNICO
ASSESSOR FISCAL
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

1
1
2
1

MASCULINO
MASCULINO
INDIFERENTE
MASCULINO

PERMANENTE
PERMANENTE
PERMANENTE
PERMANENTE

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO FISCAL
ASSISTENTE DE LOGISTICA - ALMOXARIFADO

1
3
1
2

MASCULINO
INDIFERENTE
MASCULINO
MASCULINO

TEMPORÁRIA
PERMANENTE
PERMANENTE
PERMANENTE

ASSISTENTE DE LOGISTICA - ALMOXARIFADO
ASSISTENTE FATURAMENTO

1
1

MASCULINO
MASCULINO

PERMANENTE
PERMANENTE

ATENDENTE
ATENDENTE
ATENDENTE
ATENDENTE

8
10
1
1

INDIFERENTE
FEMININO
INDIFERENTE
FEMININO

PERMANENTE
PERMANENTE
PERMANENTE
PERMANENTE

ATENDENTE / CAIXA
ATENDENTE DE DELIVERY
ATENDENTE DE DELIVERY
ATENDENTE DE FRIOS

1
1
10
1

INDIFERENTE
FEMININO
INDIFERENTE
MASCULINO

PERMANENTE
PERMANENTE
PERMANENTE
PERMANENTE

ATENDENTE DE SUPORTE TÉCNICO - CALL CENTER
ATENDENTE DE TELEMARKETING
ATENDENTE ESCOLAR - SECRETARIA

1
5
2

INDIFERENTE
INDIFERENTE
INDIFERENTE

PERMANENTE
PERMANENTE
PERMANENTE

AÇOUGUEIRO

EDITAIS DE PROCLAMAS
1º REGISTRO CIVIL DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO
RIO PRETO
Rua Tiradentes nº 3355, Centro.
Tel: (17)3214-5330
Certiﬁca-se que, apresentaram perante o 1º Registro Civil da
Comarca de São José do Rio Preto, os documentos exigidos
no artigo 1726 do Código Civil brasileiro, para habilitação da
Conversão de união estável em casamento:
LUIS CARLOS MENDES DE SOUZA e JUSLEINE APARECIDA SERASI. Ele, de nacionalidade brasileira, aposentado,
divorciado, nascido em Mirassol, SP, no dia 06 de outubro
de 1958, residente e domiciliado a Felicio Antônio Siqueira,
Nº 2149, Jardim Walkiria, São José do Rio Preto, SP, ﬁlho
de PEDRO MENDES DE SOUZA e de LAUDIA LUZIN DE
SOUZA. Ela, de nacionalidade brasileira, funcionária pública
federal, divorciada, nascida em São José do Rio Preto, SP,
no dia 03 de fevereiro de 1968, residente e domiciliada a Felicio Antônio Siqueira, Nº 2149, Jardim Walkiria, São José do
Rio Preto, SP, ﬁlha de ANTONIO JAMIL SERASI e de IRENE
VINHA SERASI.
Assim, lavra-se o presente edital de proclamas para que seja
aﬁxado neste 1º Registro Civil em lugar de costume e publicado pela imprensa local.
Se alguém souber de impedimento, oponha-o na forma da
lei.
São José do Rio Preto, 12 de agosto de 2021.
David Yamaji Valença, Oﬁcial.
EDITAIS DE PROCLAMAS
1º REGISTRO CIVIL DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO
RIO PRETO
Rua Tiradentes nº 3355, Centro.
Tel: (17)3214-5330
Certiﬁca-se que, apresentaram perante o 1º Registro Civil da
Comarca de São José do Rio Preto, os documentos exigidos
no artigo 1525 do Código Civil brasileiro para habilitação de
casamento:
JOSÉ VICTOR MONTANARI FRANZOTTI e PAULA PAZZINI DE JESUS. Ele, de nacionalidade brasileira, empresário,
solteiro, nascido em Potirendaba, SP, no dia 09 de março
de 1991, ﬁlho de JOSÉ LUIZ FRANZOTTI e de GISLAINE
MONTANARI FRANZOTTI. Ela, de nacionalidade brasileira,
autonoma, solteira, nascida em São José do Rio Preto, SP,
no dia 06 de março de 1990, ﬁlha de PAULO EDUARDO
PEREIRA DE JESUS e de MARIA IVONETE PAZZINI.
RAFAEL DE PAULA NETO e GIULIA APOLLIANE CORREIA BEZERRA. Ele, de nacionalidade brasileira, ourives,
divorciado, nascido em Cuiabá, MT, no dia 04 de setembro
de 1985, ﬁlho de OSWALDO DE PAULA FILHO e de MARIS-

ATENDENTE (GARÇOM)

2

INDIFERENTE

PERMANENTE

ATENDENTE PCD (PESSOA COM DEFICIÊNCIA)
ATENDENTE SETOR ALIMENTAÇÃO
AUX. DE COZINHA

1
1
1

INDIFERENTE
INDIFERENTE
INDIFERENTE

PERMANENTE
PERMANENTE
PERMANENTE

AUX. DE GARÇOM

2

INDIFERENTE

PERMANENTE

AUX DE SUSHIMAN

2

INDIFERENTE

PERMANENTE

AUXILIAR ADMINISTRATIVO
AUXILIAR ALMOXARIFE
AUXILIAR DE CARGA E DESCARGA

1
1
8

FEMININO
MASCULINO
MASCULINO

PERMANENTE
PERMANENTE
PERMANENTE

AUXILIAR DE CONFEITEIRO

1

INDIFERENTE

PERMANENTE

AUXILIAR DE COZINHA
AUXILIAR DE COZINHA
AUXILIAR DE COZINHA

10
1
1

INDIFERENTE
INDIFERENTE
INDIFERENTE

PERMANENTE
PERMANENTE
PERMANENTE

INDIFERENTE
SEXO
FEMININO

PERMANENTE
TIPO
PERMANENTE

AUXILIAR DE COZINHA
AUXILIAR DE ENFERMAGEM
AUXILIAR DE ESTOQUE

CARGO

130
QTDE. 2
VAGAS
1

MASCULINO
PERMANENTE
USUÁRIO:
NTANESI - DATA EMISSÃO:
12/08/2021 07:52

AUXILIAR DE ESTOQUISTA

1

MASCULINO

PERMANENTE

AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO
AUXILIAR DE FLORISTA
AUXILIAR DE LIMPEZA

1
1
1
10

INDIFERENTE
INDIFERENTE
INDIFERENTE
INDIFERENTE

PERMANENTE
PERMANENTE
PERMANENTE
PERMANENTE

AUXILIAR DE LIMPEZA
AUXILIAR DE LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO
AUXILIAR DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES
AUXILIAR DE MONITORAMENTO

1
1
2
1

FEMININO
MASCULINO
INDIFERENTE
INDIFERENTE

PERMANENTE
PERMANENTE
PERMANENTE
PERMANENTE

AUXILIAR DE MONITORAMENTO ELETRONICO JUNIOR
AUXILIAR DE OPERAÇÕES
AUXILIAR DE PADARIA
AUXILIAR DE PESAGEM

1
1
1
1

INDIFERENTE
MASCULINO
INDIFERENTE
INDIFERENTE

PERMANENTE
PERMANENTE
PERMANENTE
PERMANENTE

AUXILIAR DE PINTURA
AUXILIAR DE PRODUÇÃO

1
1

MASCULINO
MASCULINO

PERMANENTE
PERMANENTE

AUXILIAR DE PRODUÇÃO

1

MASCULINO

PERMANENTE

AUXILIAR DE PRODUÇÃO
AUXILIAR DE SALGADEIRA
AUXILIAR DE SERRALHEIRO

4
1
2

MASCULINO
FEMININO
MASCULINO

PERMANENTE
PERMANENTE
PERMANENTE

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (LIMPEZA)
AUXILIAR DE SERVIÇOS OPERACIONAIS (TEMPORÁRIA)
AUXILIAR DE VENDAS
AUXILIAR DEPARTAMENTO CONTABIL

1
20
1
1

MASCULINO
INDIFERENTE
INDIFERENTE
FEMININO

PERMANENTE
TEMPORÁRIA
PERMANENTE
PERMANENTE

AUXILIAR DEPARTAMENTO FISCAL
AUXILIAR FERRAMENTARIA
AUXILIAR MECANICA INDUSTRIAL
AUXILIAR MECÂNICO

1
1
1
1

FEMININO
INDIFERENTE
MASCULINO
MASCULINO

PERMANENTE
PERMANENTE
PERMANENTE
PERMANENTE

AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS - LIMPEZA
BALCONISTA VENDEDOR
BARMAN
BPO - ANALISTA FISCAL/CONTABIL

2
2
1
1

FEMININO
MASCULINO
MASCULINO
INDIFERENTE

PERMANENTE
PERMANENTE
PERMANENTE
PERMANENTE

CARGA E DESCARGA
CARPINTEIRO DE OBRAS
CARTAZISTA

2
1
1

MASCULINO
MASCULINO
INDIFERENTE

PERMANENTE
PERMANENTE
PERMANENTE

CHAPEIRO

1

MASCULINO

PERMANENTE

CONFEITEIRA(O)
CONFERENTE DE MERCADORIA
CONFERENTE DE MERCADORIA
CONSULTOR (A) EXTERNO PAP
CONSULTOR DE VENDAS - RIO PRETO
CONSULTOR DE VENDAS EXTERNAS - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

1
1
2
1
5
4

INDIFERENTE
MASCULINO
MASCULINO
INDIFERENTE
INDIFERENTE
INDIFERENTE

PERMANENTE
PERMANENTE
PERMANENTE
PERMANENTE
PERMANENTE
PERMANENTE

CONSULTOR DE VENDAS INTERNO
CONSULTOR TÉCNICO
CONTROLADOR DE ACESSO
COORDENADOR DE LOJA
COPEIRO (AUXILIAR DE BAR)

1
1
10
1
10

INDIFERENTE
INDIFERENTE
INDIFERENTE
INDIFERENTE
INDIFERENTE

PERMANENTE
PERMANENTE
PERMANENTE
PERMANENTE
PERMANENTE

CORRETOR DE IMÓVEIS

1

INDIFERENTE

PERMANENTE
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São José do Rio Preto, sexta-feira
13 de agosto de 2021

SOCIAL

Jornal

PAIS NOSSOS

CLÍNICA

Titular da Cadeira N° 22 da ARLEC- Academia Rio-pretense de Letras e Cultura

Acompanhe o blog: www.thejournal.com.br/blog

PAIS NOSSOS

FOR BIKERS
A Casa da Vó Cida, que Gustavo
Malandri, Leo Conte e Bruno
Garisto, inauguram amanhã
com um breakfast, na Fazenda
Palmeiras, atrás do Villa
Conte, é um bar rural, que por
enquanto só funcionará aos
sábados e domingos e será
alimentado por um food truck,
com mesinhas embaixo das
árvores. Há o projeto de se
construir ali, um restaurante
para ser inaugurado dentro
90 dias, mas o local pretende
atrair grupos de ciclistas, com
comidas ditas saudáveis.

PRESENÇA

O titular do Cartório Oficial de Registro de Imóveis,
Gumercindo de Seta com as filhas Maria Cecília de Seta
Buchdid e Fátima de Seta Badan. (foto Eloisa Mattos)

ALELUIA
Parece que agora vai. Segundo notícia publicada ontem aqui no
DHoje, depois de duas décadas, a novela Hospital Nossa Senhora
da Paz, pode estar caminhando para o final. Quarta-feira, dia 10,
data limite estabelecida pela Justiça do Trabalho para a venda do
prédio ao lado do Riopreto Shopping Center, um comerciante de Rio
Preto fez uma oferta de R$ 19 milhões. O valor mínimo inicial era
de R$ 23,5 milhões, isto é 60% do valor avaliado de R$ 39.240
milhões.

A ex-primeira dama de Rio Preto,
D. Ivani Rodrigues de Oliveira,
viúva do ex-prefeito Toninho
Figueiredo, está radiante. Sua
bisneta Sofia, filha do norteamericano Reagan Gloer e
de sua neta Maria Fernanda
Figueiredo Gloer, que mora
em Nashville, Tennessee, vai
comemorar aqui seu primeiro
aniversário. A Sofia é neta de
Adriana Figueiredo. Chega com
os pais no início de dezembro e
aqui permanecem até o Natal.

A Togni Medicina Nuclear e Ultrassonografia antecipa os parabéns
a todos os cardiologistas, especialmente aos que confiam nos
diagnósticos realizados pela clínica para o acompanhamento e
tratamento de seus pacientes. O Dia do Cardiologista é celebrado
neste sábado, dia 14. Com unidades em Rio Preto e Votuporanga,
a Togni é especialista em exames que complementam o trabalho
destes profissionais dedicados aos cuidados do coração.

DANÇA E TEATRO I

UBER MOTO

Estão abertas as inscrições para os cursos nas áreas de dança e
teatro do Serviço Social da Indústria (Sesi-SP) de Rio Preto. As
turmas são voltadas para o público em geral. Os interessados nas
atividades dos Núcleos de Artes Cênicas (NACs) e Núcleos de Dança
devem realizar uma pré-inscrição até hoje, dia 13 de agosto no site
da unidade:riopreto.sesisp.org.br.

A Uber vai expandir em nossa
cidade, o Uber Moto, uma
nova modalidade da plataforma
no Brasil. Com a novidade,
os usuários do app poderão
se deslocar pela cidade de
motocicleta, por um preço
menor do que o do UberX.
O Uber Moto foi lançado em
novembro de 2020 e já está
presente em dez cidades do
país. Agora, será expandido
para Rio Preto e algumas outras
cidades, como Montes Claros,
Uberlândia, Salvador e Manaus.

DANÇA E TEATRO II
Os cursos são gratuitos e as atividades são destinadas a alunos de
diversas idades, que queiram entrar em contato com o universo do
teatro ou se aprimorar no estudo das artes cênicas. Este semestre,
as aulas serão realizadas em dois formatos: online e presencial.
No site da unidade, é possível saber mais detalhes sobre as faixas
etárias atendidas, dias e horários das aulas, além do formato em
que serão administradas. Já as atividades do Núcleo de Dança são
desenvolvidas por meio do aprendizado das habilidades técnicas
e exercícios lúdicos no contexto da dança, contribuindo para o
desenvolvimento e percepção corporal dos alunos. Este semestre,
o curso oferecido será o jazz, com turmas entre 6 a 15 anos de
idade e as atividades serão presenciais. Para mais informações
sobre valores dos cursos e disponibilidade de turmas, entre em
contato com a unidade.

ANIVERSÁRIOS
Esses, os aniversariantes da semana: 13, sexta-feira:
Dia do Economista, Dia Internacional do Canhoto, Maria Sylvia
Nogueira Cury, Isabella Ribeiro Kfouri, promotor de Justiça Renato
Marcão, Maria Cláudia Schiavon Barletti, Beto Guedes, Fidel
Castro, Marcelo Novaes, Katiusha de Abreu, Ivany Fonseca Bellini,
Rodrigo Barbosa Matheus, nasceu o cineasta Alfred Hitchcock. 14,
sábado: Assunção de Nossa Senhora, Dia da Informática, Rodrigo
Cruz, Renata Brito, Maria Regina Funes Bastos, Alexandre Funes
Bastos, Patrícia Fernanda Brentan, Cláudio Luiz Lerro Pereira dos
Santos, Lineu de Alcântara Gil Filho, Ana Moser, Halle Berry, Magic
Johnson, Maria Helena Marassi Silveira, Ovadia Saadia, presidente
da Federação Brasileira de Colunistas, Steve Martin, Marcia Caldas.
15, domingo: Dia dos Solteiros, Dia Nacional do Fotógrafo, Lena
Villa, Manu Ribeiro Husseini, Maria Fernanda Curti, Mariângela de
Abreu Costantini, José Eduardo Rodrigues, José Luís Conte, maestro
Luiz Carlos Ribeiro, Glória Maria, Mário Bernardo Garnero, Sthefano
Atique Gabriel, Fernanda Maria Musolino, Monica Regina Lourenço
Luz. 16, segunda-feira: José Teophilo Fleury Neto, Madu Gomes
Polotto, Beth Liso, Caio Nogueira Bertazzi, Carlos Milanezzi, Ismael
Ferreira, Luiz Fernando Sumariva Fauaz, Madonna, nasceu no Rio
em 1923, Millôr Fernandes, que morreu no Rio em 2012, os 89
anos, Renata Teixeira Leite Cury Monteiro, Luiza Pousa Sestini
Serigato, José Pardo Filho, Livia Constantini Marques, Elisa Buchala
de Bicudo. 17, terça-feira: Beatriz Antunes Araújo, Corintha
Medeiros, Ed Motta, Elba Ramalho, Karina Araújo, Marcelo Pinhel,
Marco Antônio Pires da Costa,Nelson Piquet, Neíto Ramos, Nilton
Terruggi Júnior, Robert De Niro, Zezé di Camargo, Emilia Soraia Feres
Salomão. 18, quarta-feira: 1769-nasceu Napoleão Bonaparte,
Vanessa Maria Peloso Jorge, Adriana Pupin, Tetê Lorga De Jorge,
Jamil Pedroso Nassif, Robert Redford, Sérgio Eduardo Nonato,
Calil Buchala Neto, Adriana Volpe, Ana Tereza Lorga de Giorgio.
19, quinta-feira: 1981-inauguração do SBT Dia do Artista de
Teatro,Dia Mundial da Fotografia, nasceu Gabriele “Coco” Chanel,
Bill Clinton, Lícia Mansor, Bárbara Porto Felício, Marcos Palmeira,
Walmyr Antônio (Castor) Verdi, Nicole Truzzi Luciana Bassitt Turco,
Cesar Tomé Garetti Filho, Dany Eduarda Beolchi.

NOVOS SÓCIOS
O Harmonia Tênis Clube abriu
para 20 novos sócios temporários
que durante dois anos- ou
antes- terão a oportunidade de
frequentar e conhecer melhor
o clube pagando apenas a
mensalidade. Depois desse
período se quiserem continuar
sócios, terão que comprar o
título. Já existem 13 famílias
na fila com intenção de ficarem
sócias nesse sistema. Só que, o
Harmonia tem hoje 241 sócios e
pelo estatuto, seu limite máximo
é 300. Se o quadro associativo
estiver prestes a completar os
300, os sócios contribuintes
serão convidados a adquirir o
título. Ou dar seu lugar para
algum interessado.

O pecuarista e agricultor Allim Bassitt com os filhos João,
Leonardo, Pedro, Bruna e Giulia.

CAMPANHA
O ex- vice-prefeito Eleuses Paiva, que se recupera de uma delicada
cirurgia na coluna, prepara-se para disputar uma vaga na Câmara
Federal em 2022. Ele está acompanhando a movimentação
política de Geraldo Alckmin na região.

PAIS NOSSOS

DOAÇÕES
A startup Polen, desenvolvedora
de ferramentas digitais
focadas em levar emoção
às pessoas,criou uma nova
modalidade de doações
para a 36ª edição do
Criança Esperança, dia 23 de
agosto,segunda-feira, após
a novela das 9. Além das
tradicionais doações por telefone
e pelo site da campanha, agora
as pessoas poderão doar no
site da Polen (www.polen.me)
e receber uma mensagem de
agradecimento personalizada
em vídeo de um dos artistas
do elenco da campanha. Ao
contribuir com R$ 90 ou mais, o
doador irá receber um vídeo de
agradecimento exclusivo, com
seu nome mencionado, gravado
por uma das personalidades a
sua escolha. Entre os artistas
que já participam desta ação
estão Luan Santana, Patricia
Poeta, Iza, Dira Paes, entre
outros.

EXPANSÃO
A Kopenhagen registrou o seu
melhor Dia dos Namorados
dos últimos cinco anos, e
continuou embalada com
boas vendas. Em comparação
com 2019, última temporada
de normalidade, as vendas
cresceram 110%. E, apesar da
pandemia, está apostando no
varejo físico: planeja abrir 70
lojas até dezembro.

REFORMA
Deverá entrar no orçamento de
2022, a reforma do Fórum de
Rio Preto, situado no coração
da cidade, onde existia o Grupo
Escolar Cardeal Leme, prédio
que carrega a história jurídica da
Comarca, local que já foi palco de
decisões importantes. Já possui
até um pré-projeto. O presidente
da Assembleia Legislativa de
São Paulo Carlão Pignatari
esteve recentemente visitando
o Fórum Desembargador Dimas
Rodrigues de Almeida, a pedido
do prefeito Edinho Araújo, para
discutir a reforma do prédio.

PEÃO DE BARRETOS
Para reforçar o clima da Festa
do Peão de Barretos em
agosto, serão realizadas as
lives “Barretos ontem, agora e
pra sempre”, que acontecem
entre os dias 25 a 29 de agosto.
O evento será transmitido do
Parque do Peão que recebe as
atrações sem a presença de
público. Já a edição presencial
do evento, foi adiada para o
período de 18 a 28 de agosto
de 2022.

PARABÉNS, DE CORAÇÃO!

O cirurgião dentista João Antonio
Dosualdo está construindo
uma belíssima clínica na
Nova Redentora, em frente à
Sociedade dos Engenheiros.
Deve inaugurá-la com pompa
e circunstância em dezembro.

HORÁRIO DE VERÃO

O advogado João Augusto Porto Costa e seu filho João
Otávio Nabuco Porto Costa

Está mais do que na hora de
voltar o horário de verão, que foi
extinto por Bolsonaro. Quem diz
é o consultor Cláudio Frischtak.
Pelas suas contas, com os
preços da energia explodindo, o
consumidor poderá poupar com
o adiantar do relógio uns R$ 500
milhões nas próximas estações,
aliado a uma campanha de
conscientização sobre o
consumo sustentável.

