
Maus-tratos crescem e Ambiental 
resgata 659 animais no semestre

RIO PRETO E REGIÃO

Carol Gattaz recebe 
homenagem e terá 

Copa de Vôlei 
com seu nome
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       O cara que me deu a vida sempre diz que 
eu sou a mulher da vida dele. Acho que ele 

está certo!
“

”Da filha, Bia Menegildo para o pai, José Luiz Menegildo

DIA DOS PAIS 

Com um aumento de 33% 
nas autuações de ocorrências 
em comparação com 2020 a 
Polícia Militar Ambiental de 
Rio Preto resgatou neste pri-
meiro semestre 659 animais e 
multou 45 pessoas por maus-
-tratos e caça ilegal. Entre os 
animais resgatados o maior 
número é os de aves nativas 
e exóticas com 398 casos, o 
restante é ocupado por 246 
animais silvestres e 15 ani-
mais domésticos.      Pág.A4

Briga em 
Tabacaria 

acaba com 
tiros 

Dois homens teriam iniciado 
uma briga no banheiro da taba-
caria quando um dos homens 
que estava jogando sinuca sa-
cou uma arma de fogo e atirou 
cinco vezes no teto do estabe-
lecimento.                   Pág.A4

Vacinação 
de pessoas 

com 18 anos 
recomeça hoje

A Secretaria de Saúde de 
Rio Preto informou que rece-
beu 2,5 mil doses da vacina 
contra Covid-19 nesta sexta-
-feira (13). Por conta disso, 
dois postos de vacinação 
serão abertos neste sábado 
(14): Swift e Shopping Cidade 
Norte, que vão funcionar das 
8h às 14h.   Pág.A5

Prefeitura veta obrigatoriedade de 
seguro nas licitações e contratos

Lide Noroeste 
lança 

programa 
empreendedor

Nesta sexta-feira (13) 
aconteceu o primeiro encontro 
presencial do Lide Noroeste 
Paulista com o lançamento 
do Programa de Incentivo ao 
Empreendedorismo.   Pág.A2
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Boulos visita Rio Preto e critica 
rejeição de projetos LGBTQIA+
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Presiden-
te do Lide 

com o pre-
feito Edi-

nho Araujo 
durante 

lançamento 
do progra-
ma ontem

Carol foi 
recebida 
ontem na 
prefeitura e 
terá Copa 
de Vôlei 
com seu 
nome em 
homena-
gem
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Muito além do 
mercado

Com a Economia da Solida-
riedade Espiritual e Humana, 
dentro da Estratégia da Sobrevi-
vência, procuro demonstrar que, 
acima do mercado, existe um 
requisito anterior a ele próprio, 
que há de subsistir eternamen-
te. Trata-se do Espírito Eterno do 
ser humano que, evoluído e va-
lorizado como o Capital de Deus, 
torna-se o fulcro de equilíbrio da 
Economia, porque se contrapõe 
à ganância e à impunidade.

Afrânio Peixoto (1876-
1947), médico baiano, de-
putado federal e escritor que 
marcou a ficção realista e impressionista do início do século 
20, certeiramente expressou: “Através do tempo o lucro im-
piedoso cresceu e campeou. É ele que faz as calamidades e 
as guerras, porque a ambição ilícita é que gera a ferocidade 
da espoliação e da conquista”.

Diante do exposto por esse eminente membro da Academia 
Brasileira de Letras (ABL), convém esclarecer que, ao falar no 
papel ainda não devidamente conhecido do Espírito Imortal na 
Economia, não proponho uma quimera inatingível. Refiro-me 
àqueles seres humanos que aplicam a consciência espiritual 
deles no dia a dia, pois estão plenamente cônscios — em 
Espírito e Verdade, pelo prisma do Novo Mandamento do 
Cristo — a respeito de sua verdadeira origem, que é divina, 
e, portanto, vivem a Cidadania do Espírito.

Com tal sabedoria, não poderão, sem más consequências 
para si mesmos, alegar-se vítimas de ceticismos nocivos ou 
fanatismos, visto que o Divino Dono do Capital chamado Espí-
rito virá, por processos que a maioria ainda não deduz, cobrar 
dos seus reducionistas ou detratores os desvios. Reafirmo: a 
Economia é a mais espiritual das ciências ou arte, porquanto 
enfeixa o ordenamento dos bens imprescindíveis à sobrevi-
vência das cidadãs e dos cidadãos e à melhoria da qualidade 
de vida, espiritual, moral e fisicamente falando. Abordar com 
apurado senso esse assunto é incumbência natural dos reli-
giosos e mesmo dos descrentes em relação à existência da 
Divindade, mas que trazem dentro de si o apreço pela nobreza 
do semelhante. Sem espírito solidário, não haverá civilização 
sobrevivente.

Os sinais dos maus-tratos sofridos pelo nosso planeta são 
evidentes e demonstram a falta de caridade de muitos para 
com a morada que o Ser Onidirigente dos Mundos criou para 
a nossa evolução. O pastor evangélico Paulo Leivas Macalão 
(1903-1982) retrata em suas palavras a Bondade Sublime 
do Supremo Governante dos Universos e o descaso dos ha-
bitantes da Terra:

“Recebemos há dias um grande e belo mamão, que nos foi 
oferecido como primícias. Quando o fruto foi partido ao meio, 
fiquei maravilhado com a quantidade de sementes que possuía.

“Ao verificar o interior do mamão cheio de sementes, Deus 
me revelou duas grandes verdades: a abundância existente e 
o convite de Deus à fartura, e o nosso descuido, no comer os 
frutos: jogar fora as sementes”. 

Allan Kardec, conhecido como “o Codificador do Espiritis-
mo”, registra em O Livro dos Espíritos, pergunta 685, lição 
que vem ao encontro do que estamos expondo: “A ciência 
econômica procura remédio para isso [o mercado de traba-
lho] no equilíbrio entre a produção e o consumo. Mas, esse 
equilíbrio, dado seja possível estabelecer-se, sofrerá sempre 
intermitências, durante as quais não deixa o trabalhador de ter 
que viver. Há um elemento, que se não costuma fazer pesar 
na balança e sem o qual a ciência econômica não passa de 
simples teoria. Esse elemento é a educação, não a educação 
intelectual, mas a educação moral. Não nos referimos, porém, 
à educação moral pelos livros e sim à que consiste na arte 
de formar os caracteres, à que incute hábitos, porquanto a 
educação é o conjunto dos hábitos adquiridos”.

Urge um grande serviço ecumênico de reeducação, de 
modo que todas as barreiras de ódio sejam derrubadas. Há 
certos ensinamentos que devem ser reiterados, por exemplo: 
o problema não é bem de leis, mas de homens, porquanto, 
como já escrevi, não há regime bom enquanto o homem for 
mau (desculpem o cacófato). A presente globalização requer, 
para que resulte em maior estabilidade para o orbe que habi-
tamos, a pacificação dos corações. Batalha mais árdua, bem 
mais desafiadora — quando a insensatez resiste ao progresso 
do Espírito que anima o ser humano — do que as guerras 
que têm ensanguentado as páginas da História. Diante das 
dificuldades, jamais se esqueçam: quando a Boa Vontade dos 
seres humanos se une à Boa Vontade de Deus, não há obs-
táculos intransponíveis. Dure o tempo que for preciso para se 
concretizar a imprescindível Cultura de Paz, porquanto “tudo é 
possível àquele que crê” (Evangelho, segundo Marcos, 9:23), 
como preconizou o Administrador Celeste, que sempre soube 
o que pregava.

Respeitado o livre-arbítrio de todos, é imperativo que haja 
união, enquanto é tempo, para o que se tornam absolutamente 
necessárias paciência e audácia, fatores preponderantes para 
o advento da nova Economia, alicerçada nas Leis Econômicas 
de Jesus.

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

ARTIGO 
Lide lança programa 

de empreendedorismo
Nesta sexta-feira (13) 

aconteceu o primeiro encon-
tro presencial do Lide Noroeste 
Paulista com o lançamento 
do Programa de Incentivo ao 
Empreendedorismo, que tem 
como base Políticas Públicas, 
Movimento para Liberdade 
Econômica e Apresentação de 
Ações Locais e Regionais.

“A gente tem como objetivo 
o desenvolvimento do Noroes-
te Paulista, unindo as 10 prin-
cipais cidades e fazendo com 
que os secretários, de todas 
as esferas, possam executar 
projetos em conjunto”, explica 
Marcos Scaldelai, presidente 
do Lide Noroeste Paulista.

Marcos ainda destaca que 
a união é um dos pilares mais 
importantes para o desenvol-
vimento regional. 

A Região Metropolitana 
(RM) de Rio Preto é conside-
rada pelo Lide uma maneira 
de avançar ainda mais. “O 
olhar do Lide é para o Noroeste 
como um todo e, no caso da 
RM, é mais uma força, porque 
o que a RM trouxer a gente 
apoia para jogar pras outras re-
giões também”, frisa Marcos.

Dentro do Projeto Pra Frente 
Noroeste existem 10 temas 
que foram desenvolvidos atra-
vés de uma pesquisa com os 
empresários, definindo assim o 
que seria prioridade. Turismos 
Integrado, Déficit no setor de 
Oncologia, Porto Seco, Muni-
cípio Verde Azul, Smart Cities, 
Educação Conectada, Impacto 
Reformas, Novo Aeroporto, 

Andressa ZAFALON   
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INCENTIVO

Divulgação

Desfavelamento e o Empreen-
dedorismo que está sendo o 
primeiro a ser lançado.

“A gente acredita muito 
nessa força: só vai pra frente 
se o setor público e privado 
estiverem juntos e conectados. 
Para cada tema a cidade tem 
que estar aberta a colocar suas 
informações e trabalhar no 
contexto daquilo que a gente 

decidir”, salienta o Presidente 
do Lide.

Fazem parte do Pra Frente 
Noroeste as cidades de Rio 
Preto, Araçatuba, Andradina, 
Birigui, Catanduva, Fernan-
dópolis, Mirassol, Olímpia, 
Penápolis e Votuporanga. O 
Prefeito Edinho Araújo, de Rio 
Preto, também esteve presente 
no lançamento.

Presidente do 
Lide Pra Fren-
te Noroeste, 
Marcos Scan-
delai ao lado 
do Prefeito 

de Rio Preto, 
Edinho Araújo

SUPORTE CATANDUVA

O Senai Catanduva 
está com inscrições 
abertas para dois no-
vos cursos presenciais. 
As oportunidades são 
gratuitas e voltadas 
para a formação pro-
fissional de olho no 
mercado de trabalho. 
As vagas são limitadas.

A primeira oportu-
nidade é para o curso 
“Assistente Técnico 
de Vendas”. As aulas 
serão ministradas no 
período da manhã, das 
7h30 às 11h30 de se-
gunda à sexta-feira. Já 
a segunda capacitação 
é para “Auxiliar Admi-
nistrativo”. As aulas 
serão no período da 
tarde, das 13h30 às 
17h30 também de se-
gunda à sexta-feira.

A previsão é de que 
os cursos sejam re-
alizados entre 1 º de 
setembro e 3 de no-
vembro. As inscrições 
devem ser feitas pelo 
telefone (17) 3524-
1398. O único pré-re-
quisito é ter no míni-
mo, 16 anos. O SENAI 
Catanduva fica na rua 
Recife, nº 665 - centro.

Senai abre 
cursos 

focados em 
vendas e 

administração
Da REDAÇÃO

TOTVS

Empresa de Rio Preto fará despacho 
aduaneiro em mundial de kart

A pista do Speed 
Park tem mais 
de 1,3 km e 

mais de 40 rotas 
diferentes

A Rio Port, prestadora de 
serviços aduaneiros de São 
José do Rio Preto, que acaba 
de completar 20 anos de his-
tória, será a responsável pelo 
despacho aduaneiro de todo 
material das equipes e pilotos 
do Mundial de Kart que será 
realizado no Brasil, no início de 
dezembro, na cidade de Birigui.

O Mundial será no Speed 
Park, um dos kartódromos 
mais modernos da América 
Latina.  A pista do Speed Park 
tem mais de 1,3 km e mais de 
40 rotas diferentes, em uma 
área de mais de 90 mil metros 
quadrados. A Rio Port cuidará 
de todo o material, inclusive 
da própria Federação Interna-
cional de Automobilismo, na 

importação temporária para o 
Brasil como no retorno para a 
Europa de cerca de 36 tonela-
das de mercadoria. Na última 
edição, em Portugal, o Mundial 
contou com 40 equipes, sendo 
176 pilotos, 350 chassis e 530 
motores.

Essa será a primeira vez que 
o Mundial de Kart será realizado 
no Brasil. Os últimos detalhes 

foram definidos em reunião 
no Aeroporto Internacional de 
Viracopos, em Campinas, no 
início do mês. Criada pelo time 
do Speed Park, sede da compe-
tição e organizador do evento, 
toda a operação logística já ha-
via sido apresentada às equipes 
na Europa, durante etapa do 
Campeonato Europeu realizada 
em Sarno, na Itália.

“Estamos muito orgulhosos 
em fazer parte desse projeto 
tão importante para o automo-
bilismo brasileiro. É a primeira 
vez que o Mundial será aqui e a 
confiança depositada em nossa 
empresa é um grande presente 
para os nossos 20 anos, com-
provando o nosso crescimento 
sólido e profissional”, afirmou 
o diretor da Rio Port, Márcio 
Marcassa Jr.

Da REPORTAGEM

Evento online tem programação 
segmentada e reúne cases de sucesso

Esse é o TOTVS 
Trends que 

acontece entre 
os dias 16 e 20 

de agosto

Uma maratona online ba-
te-papo com especialistas, 
programação segmentada, 
cases de sucesso e muita troca 
de experiências para alavan-
car negócios. Esse é o TOTVS 
Trends, que entre os dias 16 e 
20 de agosto trará inovações e 
as últimas tendências no mer-
cado tecnológico em prol de 12 
setores da economia.

Os participantes poderão 
conferir as novidades para os 
setores de varejo, agronegócio, 
distribuição, logística, prestado-
res de serviço, saúde, educa-
ção, construção, manufatura, 
jurídico, hospitalidade e moda. 
Para se inscrever é só acessar 
o site do evento.

O TOTVS Trends trará 35 
painéis nos quais palestrantes 
e convidados vão promover dis-
cussões e mostrar como e quais 
soluções tecnológicas podem 
ajudar as empresas a aumentar 
a produtividade e alavancar os 
negócios.

“A empresa que ainda não 
incluiu a tecnologia em seu dia 

a dia reduz suas possibilidades 
de crescimento. Há soluções 
para todos os portes e segmen-
tos de negócios e é isso tem o 
TOTVS Trends vai apresentar”, 
afirmou Marco Beltrame, dire-
tor Executivo da TOTVS em Rio 
Preto.

Além da participação de 
especialistas e convidados, o 
TOTVS Trends vai abrir espaço 
para os clientes falarem sobre 
cases de sucesso e como tor-
naram suas operações mais 
produtivas com a utilização da 
tecnologia.

A programação completa 
pode ser conferida em: https://
saladeimprensa.marsala.ag/
releases/evento-on-line-traz-i-
novacoes-e-tendencias-no-mer-
cado-de-tecnologia/330673

Da REPORTAGEM
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BOULOS

Indicação pede retorno das atividades 
em centro esportivo do Lealdade

O vereador Robson Ricci fez 
uma indicação para que o Exe-
cutivo solicite a retomada das 
atividades do Centro Esportivo 
do bairro Lealdade Amizade.

Segundo o texto da indica-
ção do vereador, há mais de 
um ano o Centro Esportivo está 
fechado devido à pandemia e, 
ao mesmo tempo, as academias 
particulares já estão funcionan-
do normalmente. Além disso, 
Ricci alega que, coma  volta às 
aulas os moradores entendem 
que o local pode ser reaberto 
também.

“Eu acredito que com a re-
tomada das aulas presenciais, 
e de forma gradativa, seria im-
portante aproveitar para voltar 
com essas atividades. Porém, 
tudo respeitando os protocolos 
estabelecidos pela Saúde”, ex-
plica Ricci.

O Centro Esportivo foi inau-
gurado em março de 2019 
e leva o nome do jornalista 
Deva Pascovicci, morto em um 
acidente área em dezembro de 
2016.

O complexo tem 3.750 
metros quadrados de área 
construída, em um terreno de 7 
mil metros quadrados. A maior 
das estruturas é o ginásio po-
liesportivo coberto, no modelo 
reversível: o espaço pode ser 
utilizado com quadra única ou 
como duas quadras lado a lado, 
para atividades simultâneas.

Na área externa, há estru-
turas de atletismo para modali-
dades olímpicas e paralímpicas 
com requisitos de acessibilida-
de, como pista de corrida e de 
saltos. A área construída conta 
ainda com setor administrativo, 
sala de professores e técnicos, 
vestiários, enfermaria, copa, 
depósito e sanitários.

Andressa ZAFALON 

VEREADOR

Vereador pede que CPFL coloque 
mensagens sobre 2ª dose da vacina

O vereador Celso Peixão 
fez um requerimento pedindo 
para que a CPFL estude a 
possibilidade de serem inse-
ridas nas faturas mensagens 
informativas sobre a impor-
tância de se tomar a 2ª dose 
da vacina contra a Covid-19.

Peixão alega que tem um 
grande número de pessoas 
que não retornaram na data 
estipulada para completar a 
imunização contra a doença. 
“Estamos acompanhando 
uma queda no número de 
novos casos e internações, 
que demonstra o quanto a 
vacinação contra o Covid-19 
é importante para que possa-
mos vencer a batalha contra 

esse vírus devastador que 
tantas vidas ceifou”, comenta 
o vereador.

Atualmente, 5.655 mil 

também no Legislativo. “É 
preocupante o número de 
pessoas que não foram tomar 
a segunda dose da vacina na 
data prevista, fundamental 
para a imunização máxima”, 
destaca.

Segundo o vereador, atra-
vés das faturas da CPFL, essa 
importante informação de 
conscientização chegará aos 
moradores de Rio Preto de 
forma eficaz, alertando sobre 
a importância da imunização 
completa.

De acordo com a asses-
soria da Secretaria de Saúde, 
em Rio Preto tomaram 1ª dose 
335.252 pessoas (74,5% da 
população); 2ª dose 138.306 
pessoas (32,2%) e 11.552 
doses únicas.

Andressa ZAFALON 

moradores de Rio Preto não 
tomaram a 2ª dose, o que 
está causando preocupação 
não só na Saúde, como 
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EXECUTIVO
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Prefeitura veta obrigatoriedade de 
contratar seguro para licitações

A Prefeitura de Rio Preto 
vetou totalmente o Projeto de 
Lei (PL) de autoria do vereador 
Bruno Moura que obriga a 
contratação de seguro e esta-
belece mecanismos que visam 
à garantia do interesse público 
nos processos de licitação de 
demais contratos de prestação 
de serviço.

De acordo com o veto, 
essa prerrogativa é da União, 
portanto, Estados, Distrito Fe-
deral e Municípios não podem 
legislar sobre normas gerais de 
licitações e contratos adminis-
trativos, pois esta competência 

lhes é vedada.
No artigo 56 da Lei de Lici-

tações e Contratos fala sobre o 
percentual máximo que se pode 
exigir em termos de garantia 
contratual. “É possível dizer que 
temos dois percentuais distintos 
a serem observados, conforme 
o tipo de obrigação ou encargo 
a ser executado, resultando 
dessa avaliação uma regra geral 
a ser seguida e uma exceção 
que pode ser adotada”, explica 
o Executivo no documento.

A regra geral é que o per-
centual de garantia não pode 
ser superior a 5% do valor do 
contrato. No entanto, há uma 
exceção em que é possível ele-
var o percentual em até 10% 

Andressa ZAFALON 
redacao@dhoje.com.br

do valor do contrato. “Trata-se 
das situações em que o encargo 
tem por objeto obras, serviços e 
fornecimentos de grande vulto 
e envolve alta complexidade 
técnica e riscos financeiros 
consideráveis”, complementa.

No caso, a imposição de 
apresentação de garantia como 
condição para assinatura do 
contrato é decisão discricionária 
do administrador, que estabele-
cerá a necessidade ou não de 
tal exigência considerando o 
caso concreto.

Antes do PL ser votado na 
Câmara, o Executivo destaca 
que a Diretoria Jurídica do Le-
gislativo deu parecer pela ilega-
lidade e inconstitucionalidade.

Divulgação

contratar seguro para licitações
Bruno Moura, autor do 

projeto que dispões sobre 
seguro nas licitações das 

empresas

mensagens sobre 2ª dose da vacina
Celso Peixão, 
autor do 
requerimento

Pré-candidato a governador do Psol visita Rio Preto
O pré-candidato a governa-

dor do Estado de SP, Guilherme 
Boulos, esteve em Rio Preto 
nesta sexta-feira (13) para vi-
sitar entidades e fazer reuniões 
com simpatizantes das causa 
defendidas por ele.

Boulos visitou o Hospital de 
Base (HB), Cooperlagos, Acirp, 
Santa Casa e apresentou ao 
Bispo rio-pretense, Dom Tho-
mé, o projeto da cozinha so-
lidária, uma parceria do MTST 
(Movimento dos Trabalhadores 
sem Teto) com o Centro Cultu-
ral Vasco.

Além disso, Boulos tam-
bém se reuniu com lideranças 
do movimento LGBTQIA+, 
onde ouviu as demandas, 
principalmente em relação a 
não aprovação da criação de 
um Conselho da Diversidade 
Sexual em Rio Preto. Projeto 
esse que foi rejeitado pelo 

Legislativo em março de 2021, 
reapresentado pelo vereador 
João Paulo Rillo em agosto e 
rejeitado Comissão de Justiça.

“Não tem freio para o pre-
conceito, não tem freio para 
a intolerância, não tem freio 
para a violência. Quando se 
interdita o espaço de debate 
democrático – que é e deve 
ser suprapartidário – abre-se 
espaço para a violência e pre-
conceito. Eu imagino a dureza 
que deve ser para os militantes 
fazer essa luta em Rio Preto, 
com conservadorismo mais 
acentuado e com essa agres-
sividade em relação à causa 
LGBTQIA+”, disse Boulos.

Andressa ZAFALON 

Pré-candidatura 
- Durante a coletiva, Boulos 
foi questionado sobre uma 
possível aliança com o PT, no 
caso, Fernando Haddad, e não 
descartou. “O grande desafio 
no estado de SP é a gente 
acabar com esse ‘tucanistão’, 
25 anos do mesmo partido e 
o Estado paralisado do ponto 
de vista econômico e social, o 
Estado mais rico da Federação 
com abismo de desigualdade”.

Para o Psolista, para derro-
tar a máquina pública é preciso 
unidade. “Eu tenho trabalhado 
para que se construa uma uni-
dade em todos os partidos do 
campo progressista, eu espero 
que até o momento de defini-
ção das chapas a gente possa 
chegar a um denominador 
comum. Não descarto o PT do 
ponto de vista de construir uma 

aliança do campo progressista 
para SP, não podemos descartar 
ninguém”, conclui.

Terceira via - O também 
pré-candidato a presidente, Ciro 
Gomes, vem trabalhando sua 
pré-candidatura usando a linha 
de ser a ‘terceira via’ da política. 
Para Boulos, no momento, não 
importa quem será esta terceira 
via, mas sim, que tenha um 
plano de reconstrução para o 
Brasil.

“É preciso investir a nível 
nacional em uma unidade 
e apresentar um projeto de 
reconstrução para o Brasil. O 
PSOL está no seu debate inter-
no, a militância do partido vai 
decidir os caminhos para 2022, 
mas a minha posição é que a 
gente construa uma unidade”, 
comentou.

MTST - Sobre o MTST, 
do qual Guilherme Boulos é o 
presidente, segundo ele, existe 
muita fake news e uma tenta-
tiva de desmoralizar a luta so-
cial. “Eu tenho o maior orgulho 
de, nos últimos 20 anos da 
minha vida, ter convivido com 
pessoas que precisam e que 
lutam por moradia”.

De acordo com dados da 
Fundação Getúlio Vargas, 
do último cálculo de déficit 
habitacional no país, existem 
200 mil imóveis abandonados 
a mais do que o número de 
famílias que não têm casa no 
Brasil.

“Mais casa sem gente, do 
que gente sem casa, não está 
certo. O movimento social não 
invade a casa ninguém, o mo-
vimento social ele se organiza 
para poder pressionar o Poder 

Público a cumprir a lei. Não é 
uma casa que ninguém está 
morando, são imóveis que 
estão abandonados há 30, 
40, 50 anos, que devem mais 
impostos do que o valor das 
terras. Essa turma fica a vida 
inteira sem pagar o imposto do 
imóvel e não acontece nada. 
A legislação, o Estatuto das 
Cidades diz que esses imóveis 
deveriam ser desapropriados 
para moradia popular e essa 
lei não é cumprida”, diz.

Psol - Segundo dados 
TSE (Tribunal Superior Eleito-
ral), o Psol é o partido político 
do Brasil que mais cresceu 
em numero de filiados desde 
o fim de 2020. “É um partido 
ascendente da esquerda bra-
sileira, no campo partidário 
brasileiro”, finaliza Boulos.

espaço para a violência e pre-
conceito. Eu imagino a dureza 
que deve ser para os militantes 
fazer essa luta em Rio Preto, 
com conservadorismo mais 
acentuado e com essa agres-
sividade em relação à causa 
LGBTQIA+”, disse Boulos.
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Estado de SP, 
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Ambiental resgata 659 animais no 
primeiro semestre em Rio Preto

Com um aumento de 33% 
nas autuações de ocorrências 
em comparação com 2020 a 
Polícia Militar Ambiental de Rio 
Preto resgatou neste primeiro 
semestre 659 animais e multou 
45 pessoas por maus-tratos e 
caça ilegal.

Dentre os serviços presta-
dos pela Polícia Ambiental a 
popularmente conhecida é a 
de resgate a animais silvestres, 
domésticos e aves que poste-
riormente podem ser devolvidos 
a natureza, adotados ou enca-
minhados para instituições de 
cuidados aos animais, como o 
Zoológico Municipal de São José 
do Rio Preto.

Para o jornal DHoje o sar-
gento José Alfredo Brigatti deta-
lhou que entre os 659 animais 
resgatados o maior número é 

os de aves nativas e exóticas 
com 398 casos, o restante é 
ocupado por 246 animais silves-
tres e 15 animais domésticos. 
Destes resgates 257 aves e 77 
animais foram devolvidos para a 
natureza.

“Os demais animais apreen-
didos ficaram depositados em 
instituições, como o zoológico, 
para tratamento de saúde ou re-
abilitação devido a domesticação 
e posteriormente serão soltos ou 
adotados”, explicou o sargento 
sobre os 325 animais e aves que 
ainda não foram reintorudizdos 
na natureza.

Em Rio Preto o caso mais 
recente de resgate realizado pela 
PMA relatado pelo DHoje foi em 
julho com apoio a Polícia Civil é 
de cinco gatos e oito cachorros 
que estavam sobrevivendo em 
uma residência suja, no bairro 
Jardim Nunes, sem comida e 
sem água.

Da REDAÇÃO   
redacao@dhoje.com.br

MAUS-TRATOS

Divulgação

Entre os 659 animais resgatados o maior número é os de aves nativas e exóticas com 
398 casos

Comparado com 2020 onde 
os registros de casos de maus-
-tratos  2021 teve um aumento 
estatístico de 33% registrando 
um total de 12 contra nove 
casos.

Segundo o relatório da po-
lícia, em 2021 dos casos re-
gistrados 12 pessoas foram 
autuadas por maus-tratos e 33 
foram autuadas por caça. Brigatti 
ainda explica que cada infrator é 
autuado em R$3 mil conforme 
o artigo 29 da Resolução SIMA 
05/21.

É válido lembrar que qualquer 
pessoa pode realizar uma denún-
cia sobre crimes contra animais 
ou encontro de animais silvestres 
na região urbana, o que é incen-
tivado pela PMA. Para aqueles 
que moram em São José do Rio 
Preto o contato direto com a Po-
lícia Militar é através do telefone 
(17) 3201-3670. (Colaborou – 
Bruna MARQUES)

ASSALTO

Um homem de 39 anos 
teve seu celular roubado por 
desconhecido que o ameaçou 
com uma chave de fenda às 
11h40 da última quinta-feira 
(12) no bairro Eldorado.

A vítima procurou a Central 
de Flagrantes onde  informou 
que estava conversando no 
celular na Rua Pereira Barreto 
quando o condutor de uma 
moto parou ao seu lado e 
encostou a chave de fenda 
em seu pescoço exigindo que 
a vítima entregasse o celular.

Para os policiais a vítima 
ainda informou as caracterís-
ticas físicas do desconhecido 
e pediu o não bloqueio do 
seu número de telefone para 
que a 6º Distrito Policial, que 
recebeu o boletim de ocor-
rência registrado como roubo, 
possa rastrear e devolver seu 
aparelho. (Colaborou – Bruna 
MARQUES)

Ladrão usa 
chave de 

fenda para 
roubar celular
Da REDAÇÃO 

VIOLÊNCIA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
Vizinho ouve gritos de 

socorro e chama polícia 
para briga de casal

Um homem de 41 anos e 
uma mulher de 42 anos foram 
levados para a Central de Fla-
grantes na madrugada desta 
sexta-feira (13) após Polícia 
Militar receber denúncia de 
violência doméstica na Estân-
cia Chácara Primavera.

De acordo com as informa-
ções do boletim de ocorrência, 
os policiais foram acionados 
por um vizinho que informou 
que a moradora da casa ao 
lado da sua estava gritando por 
socorro dizendo que queria sair 
do imóvel, mas que possivel-
mente estava sendo impedida. 
Assim os PMs se dirigiram ao 
local sendo que ao chegarem 
os gritos já tinham parado, em 
seguida eles chamaram os 
moradores e foram atendido 
pelo o homem que estava na 
janela da cozinha dizendo que 
perdeu a chave.

Momento depois os poli-
ciais entraram na casa onde 

encontraram a mulher em um 
quarto que em sua declaração 
disse que seu companheiro te-
ria saído para trabalhar de ma-
nhã e voltado no fim da noite, 
instante em que ele começou 
a discutir com a mulher que 
se trancou no quarto enquanto 
seu companheiro a ameaçava 
e xingava.

Em sua defesa o envolvido 
disse não ter ameaçado ou 
ofendido sua companheira, 
mas confirmou que eles teriam 
discutido e os vizinhos acharam 
que ele estava a agredindo.

O casal foi levado para a 
Central de Flagrantes onde a 
vítima disse não querer repre-
sentar judicialmente contra 
o homem, mas que deseja 
registrar uma medida protetiva, 
assim o boletim de ocorrência 
foi registrado como violência 
doméstica, foi encaminhado 
para o 3º Distrito Policial e o 
homem foi liberado.

(Colaborou – Bruna 
MARQUES)

Da REDAÇÃO 

Briga em tabacaria termina em 
tiros para o alto e fuga

Por volta das 23h50 desta 
quinta-feira (12) um homem 
que estava em uma tabacaria, 
localizada no bairro Jardim San-
ta Luzia, efetuou cinco disparos 
de arma de fogo no teto do 
estabelecimento e fugiu.

A Polícia Militar foi acionada 
para atender uma ocorrência de 
disparo de arma de fogo e em 
contato com o proprietário de 
25 anos e outras testemunhas 
que estavam no local policiais 
foram informados de que antes 
dos tiros dois homens teriam 
iniciado uma briga no banheiro 
da tabacaria quando um dos 
homens que estava jogando 
sinuca sacou uma arma de 
fogo e atirou cinco vezes no teto 
do estabelecimento. Ninguém 
ficou ferido.

Em seguida o autor dos 
disparos e seus amigos fugiram 
do local em uma moto e uma 
caminhonete.

Para os policiais o proprie-
tário disse que o local possui 
câmeras de monitoramento que 
podem auxiliar na identificação 

do homem. Ainda na tabacaria 
os PMs apreenderam uma 
munição, três cápsulas e um 
projétil que foram encaminhado 
para exame.

O caso foi registrado como 

Da REDAÇÃO 

disparo de arma de fogo e en-
tregue para o 5º Distrito Policial 
que dará continuidade para a 
apuração do ocorrido.

(Colaborou – Bruna 
MARQUES)

Divulgação

USUÁRIO ESTELIONATO

Um homem de 56 anos 
procurou a Central de Fla-
grantes junto com a sua filha 
às 22h25 da última quinta-
-feira (12) para informar que 
mais cedo no mesmo dia em 
sua residência localizada na 
Estância Jockey Club ele foi 
agredido por seu filho, de 
34 anos, que é dependente 
químico.

Para os policiais a vítima 
informou que seu filho já foi 
preso por tráfico de drogas, 
sendo que ao ser liberado a 
vítima construiu um cômodo 
no fundo de sua chácara para 
abrigar o agressor e desde 
então vem passando por si-
tuações problemáticas com o 
homem que estava vendendo 
objetos de seu trabalho para 
conseguir dinheiro e posterior-
mente lhe agrediu.

Na data da quinta-feira a 
vítima teria retornado de seu 
trabalho quando foi aborda-
do pelo filho que passou a 
lhe exigir dinheiro, quando o 
homem disse que não tinha 
nenhuma quantia para lhe dar 
o agressor começou a golpear 
o pai com socos no rosto e 

chutes nas costas, sendo que 
em certo momento a vítima 
caiu, o que causou outros 
ferimentos. Neste momento 
os vizinhos que assistiram a 
agressão passaram a socorrer 
a vítima e o agressor fugiu.

Segundo as informações 
do boletim de ocorrência o 

informou querer representar 
judicialmente contra seu fi-
lho, sendo que em seguida 
o boletim de ocorrência re-
gistrado como lesão corporal 
foi encaminhado para o 7º 
Distrito Policial que investigará 
o caso. (Colaborou – Bruna 
MARQUES)

Da REDAÇÃO

pai apresentou ferimentos na 
boca, rosto e braço. A Policia 
Militar foi acionado ao local 
sendo que orientaram o ho-
mem e sua filha, que também 
foi contatada, a se dirigiram 
a Central de Flagrantes para 
registrar uma ocorrência.

Por fim na central a vítima 

Arquivo DHOJE

Filho drogado bate no pai 
por causa de dinheiro

Mulher paga falso boleto 
e fica no prejuízo

A Central de Flagrantes de 
Rio Preto registrou às 19h50 
da última quinta-feira (11) 
mais um caso de estelionato 
envolvendo falso boleto. A víti-
ma é uma mulher de 30 anos 
que no dia 6 de agosto tentou 
quitar as parcelas atrasadas 
de seu veículo.

Para os policiais a mulher 
informou que procurou na in-
ternet o contato de seu banco 
para a quitação, sendo que ao 
ler o informativo ela constatou 
que devido à pandemia o con-
tato deveria ser feito por um 
telefone com DDD 11. Duran-
te o contato a vítima solicitou 
um boleto para o pagamento 
de cinco parcelar, sendo que 
lhe foi enviado uma cobrança 
no valor de R$1.300 com des-
conto já que o pagamento era 

á vista. Em seguida o boleto 
foi pago.

Assim na última segunda-
-feira (9) uma funcionária do 
banco entrou em contato com 
a vítima informando sobre as 
parcelas, sendo que a mulher 
informou que havia pagado e 
enviou fotos do boleto como 
comprovação, momento em 
que a funcionário disse que o 
boleto era falso pois a empre-
sa não tinha enviado o mesmo 
para a vítima e que ela teria 
caído em um golpe.

Em seguida a mulher foi 
orientada a registrar um bole-
tim de ocorrência que foi en-
caminhado para o 6º Distrito 
Policial e na central recebeu 
orientações sobre suas pos-
sibilidades penais.

(Colaborou – Bruna 
MARQUES)

Da REDAÇÃO 
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10 dicas para  amenizar e 
prevenir dores articulares 
(artralgia, artrite, artrose)

saude@dhoje.com.brSAÚDE FISIO
saude@dhoje.com.brSAÚDE FISIO

As articulações ou juntas são estruturas funcionais que fazem 
o ligamento entre os ossos. Elas são compostas principalmente 
por cartilagem, membrana sinovial, tendões e ligamentos.

As articulações fornecem a estrutura física para o corpo 
e possibilitam a execução de uma variedade de movimentos. 
Além disso, ajudam a diminuir o atrito que pode vir a ocorrer 
entre os ossos durante a realização de atividades que causam 
grandes impactos.

É comum encontrarmos pessoas que sofrem de dores nas 
articulações, desde as mais leves até as crônicas, que impos-
sibilitam totalmente o movimento. 

Existem hábitos simples que podem prevenir lesões, eliminar 
a dor  e ajudar a proteger as articulações.

1. Boa postura protege as articulações. Ter um corpo 
alinhado faz com que biomecanicamente o corpo funcione 
corretamente favorecendo o encaixe perfeito das articulações, 
fazendo com que as sobrecargas sejam amortecidas pelas arti-
culações, favorecendo a distribuição do peso corporal de forma 
fluida e uniforme. O que evitará lesões unilaterais capazes de 
fragilizar as estruturas articulares. Como podemos analisar, um 
corpo alinhado e com a biomecânica adequada será capaz de 
livrar-se das doenças articular.

2. Cuide das falanges das mãos e pés. Evite forçar ou 
torcer as articulações, o estalido dos dedos é muito comum 
entre as pessoas, porém, ele pode ser prejudicial para as arti-
culações se a pessoa tiver uma pré disposição a artrite. Quando 
for segurar objetivos, não force apenas os dedos, mas, segure 
com a mão inteira. 

3. Comer alimentos anti-inflamatórios. Alguns alimentos 
como cúrcuma, vegetais como o brócolis ou espinafre e alimen-
tos ricos em ômega-3 como atum, sardinha, salmão, linhaça 
ou chia, podem ajudar a diminuir a inflamação nas articulações 
e, por isso, ajudam a aliviar as dores nas articulações. Esses 
alimentos devem ser consumidos diariamente ou, no caso dos 
peixes, pelo menos de 3 a 5 vezes por semana.

4. Dormir regularmente:  ajuda reduzir o estresse e a 
ansiedade e é importante para diminuir a produção de cortisol, 
o hormônio que pode levar ao aparecimento de dor por todo 
corpo e dores nas articulações.

5. Não expor o corpo a movimentos agressivos como 
hipermobilidade, sobrecargas e fadiga articular constante. Nem 
realizar movimentos de torção com o corpo onde o eixo seja 
articular.

6. Alguns chás como o chá de gengibre ou chá de garra 
do diabo podem ajudar a aliviar as dores nas articulações por 
terem propriedades analgésicas e anti-inflamatórias, reduzindo a 
produção de substâncias inflamatórias como as prostaglandinas, 
aliviando as dores nas articulações.

7. Colocar uma bolsa fria sobre a articulação para aliviar 
os sintomas inflamatórios. Alternar com bolsa de calor para 
melhorar a mobilidade.

8. Ao acordar, antes de por os pés no chão, realizar 
movimentos circulares com as articulações para despertar 
os tecidos moles e fazer os mediadores químicos e o líquido 
sinovial  entrar em ação para evitar que a dor seja intensa ao 
primeiro movimento. 

9. Recomendo que a musculatura acessória das articula-
ções sejam fortalecidas, para distribuir a carga articular com a 
musculatura. A prática regular de exercícios de baixo impacto, 
como caminhada, bicicleta ergométrica, natação, hidroginástica, 
pilates favorecem a eliminação das dores articulares. 

10. Realizar massagens circulares no local da dor favo-
recendo a irrigação sanguínea local e o relaxamento fará com 
que a dor diminua ou desapareça.

Dra. Sílvia Batista – educadora , fisioterapeuta, espe-
cialista de coluna vertebral e gestora do projeto Low carb 
nutrição inteligente e evolução pessoa, criadora do método 
3D de massagem Brasil / Paris.

@silviabatistafisiodancer  @low_carboficiall       
@espacoanaJoaosaude
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Saúde recebe 2,5 mil doses e retoma 
vacinação para pessoas de 18 anos 

A Secretaria de Saúde de 
Rio Preto informou que recebeu 
2,5 mil doses da vacina contra 
Covid-19 nesta sexta-feira (13). 
Por conta disso, dois postos de 
vacinação serão abertos neste 
sábado (14) para contemplar 
o público de 18 anos: Swift e 
Shopping Cidade Norte, que 
vão funcionar das 8h às 14h. A 
faixa etária estava prevista para 
ser incluída nesta sexta, mas a 
imunização foi suspensa devido 
a falta de doses.

Em ambos os locais, haverá 
distribuição de senhas, sendo 
que as vacinas serão aplicadas 
conforme a disponibilidade de 
doses. Adultos com mais de 18 
anos que ainda não receberam 
a primeira dose também pode-
rão ser vacinados.

A Saúde, no entanto, infor-
mou que com as 2,5 mil doses 
enviadas, o município recebe 

91% das doses destinadas à 
faixa etária de 18 a 24 anos. 
Após o sábado, a cidade terá 
que aguardar a chegada de mais 
uma remessa para dar continui-
dade à aplicação de primeira 
dose na semana que vem.

Na segunda-feira (16), a 
campanha continua com a 
aplicação de segunda dose. 
Poderão se vacinar todos que 
têm agendamento para o dia 
16 de agosto e atrasados. Rio 
Preto conta atualmente com 
5.655 faltosos. A vacinação da 
segunda dose para Coronovac 
ocorre na Swift (das 8h às 16h) 
e nas unidades de saúde (das 8h 
às 14h). A vacinação da segun-
da dose da AstraZenenca será 
apenas nas unidades de saúde.

Segundo os dados do Vaci-
nômetro, Rio Preto já aplicou 
485.110 doses, sendo 335.252 
na primeira etapa (74,6% da po-
pulação) e 138.306 na segun-
da. Além disso, 11.552 foram 
imunizadas com dose única.

Vinicius LIMA  
redacao@dhoje.com.br

HOJE

Um dos postos será no Shopping Cidade Norte
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ESPECIAL COVID

Bálsamo vai lançar 
programa de Equoterapia

A Prefeitura de Bálsamo, em 
parceria com o Haras Sulera, 
anunciou nesta semana que vai 
implantar o Projeto de Equota-
rapia. O método de reabilitação 
consiste em utilizar o cavalo em 
abordagens interdisciplinares 
nas áreas de saúde, educação 
e equitação, voltada ao desen-
volvimento biopsicossocial da 
pessoa com deficiência.

Formada em educação fí-
sica e responsável pelo proje-
to, Lucila Giordano de Paula, 
explicou que neste primeiro 
momento o município está 
recebendo inscrições. “Após o 
cadastro, faremos uma reunião 
para analisar os prontuários 
desses pacientes e definir como 
serão realizadas as atividades. 
A expectativa é receber 32 
participantes por semana, com 
o a equoterapia ocorrendo de 
segunda a quinta”, comentou.

A Equoterapia é indicada 
para pessoas de todas as 
idades, que apresentam por 
exemplo,  os seguintes quadros 
clínicos: Lesões neuromoto-
ras; Paralisia cerebral; AVE 

(AVC, derrame); Traumatismo 
craniano encefálico; Lesões 
medulares; Síndromes diversas; 
Doenças genéticas, neurológi-
cas, ortopédicas, musculares 
e metabólicas; Disfunções 
sensório-motora; Transtorno da 
coordenação motora; Distúrbios 
de linguagem, aprendizagem, 
comportamentais e emocio-
nais; TDAH, autismo, dislexia e 
outras dificuldades em leitura, 
escrita e raciocínio lógico ma-
temático.

Segundo Lucila, “o cavalo, 
com seu movimento tridimen-
sional, atua na facilitação neu-
romuscular e sensorial, que 
associada ao vinculo afetivo 
estabelecido entre o paciente, 
o cavalo e o terapeuta, contribui 
para o desenvolvimento das 
atividades motoras, cognitivas, 
sensoriais, psicológicas e so-
ciocomunicativas das pessoas 
com deficiências e/ou necessi-
dades especiais”.

As inscrições podem ser 
realizadas no Fundo Social de 
Bálsamo que fica na Rua Mi-
nas Gerais, 673, de segunda a 
sexta das 8h às 12h e das 13h 
às 16h30.

Vinicius LIMA 

Saúde relata mais  
109 casos positivos

A Secretaria de Saúde de 
Rio Preto confirmou mais 109 
casos de Covid-19 no muni-
cípio nesta sexta-feira (13), 
sendo 63 diagnosticados por 
exame PCR, 39 por TR antí-
geno e sete por TR sorológico. 
No total são 94.670 casos, 
com uma média móvel de 
103 casos leves e oito casos 
graves por dia.

Também foram confirma-
dos mais três óbitos, sendo 
dois notificados na quinta e 
um nesta sexta. Desde o iní-
cio da pandemia são 2.705 
mortes, com uma taxa de leta-
lidade de 2,8%. Considerando 
apenas os dados de 2021 são 
59.907 casos e 1.783 óbitos.

Nas últimas 24 horas, 
238 pessoas foram conside-
radas curadas da Covid-19, 
totalizando 85.682 recupe-
rados, o equivalente a 90,5% 
dos casos. A cidade soma 
313.207 notificações de pa-
cientes com sintomas gripais 
e 280.992 testes realizados. 

O coeficiente de incidência é 
de 20.359 casos a cada 100 
mil habitantes.

Atualmente Rio Preto con-
ta com 504 pacientes inter-
nados com síndrome respi-
ratória aguda grave (SRAG), 
com 257 na UTI e 247 na 
enfermaria, sendo 225 resi-
dentes de Rio Preto 279 de 
outros municípios da região. 
Dentre os casos já confirma-
dos com Covid-19, são 337 
internações, com 197 na UTI 
e 140 enfermaria. A taxa de 
ocupação de leitos de UTI é de 
54% em Rio Preto e na região 
é de 57,7%.

Por conta da diminuição do 
número de casos, a Secretaria 
de Saúde informou que as 
lives deixarão ser realizadas 
semanalmente e passarão a 
acontecer uma vez por mês 
ou de forma extraordinária 
conforme a necessidade. Na 
próxima semana, a Prefeitura 
fará uma live com base na 
atualização do Plano São 
Paulo prevista para ocorrer na 
terça-feira (17).

Vinicius LIMA 

ESPORTE

Durante a cerimônia de ho-
menagem à atleta Carol Gattaz, 
o secretário de esportes Fábio 
Marcondes anunciou que Rio 
Preto vai realizar a 1ª Copa Carol 
Gattaz de Voleibol. A competição 
contará com atletas a partir de 
16 anos na categoria masculino 
e feminino e sem idade máxima 
limite. O evento será organizado 
pela Secretaria de Esportes de 
Rio Preto e as inscrições serão 
gratuitas.

“Com o retorno do Plano 
São Paulo nos esportes, es-
tamos fazendo vários eventos 
em diversas modalidades. Uma 
delas é o voleibol masculino e 
feminino, então essa vai ser a 
primeira Copa que Rio Preto vai 
sediar para equipes da cidade 
e da região que serão convi-
dadas também”, comentou 
Marcondes.

Madrinha da competição, 
Carol relembrou os seus primei-
ros passos no vôlei nas quadras 
de Rio Preto. “Foi no Automóvel 
Clube, mas joguei muito no 
Natalone também. Foi muito 
bacana fazer parte disso. Eu 
sempre quis deixar algum legado 
importante na minha passagem 
pelo esporte e se eu consegui 
deixar algo de importante para 
o esporte da cidade e do país, 
eu acho que já vou estar muito 
feliz e realizada”, afirmou.

As inscrições para a Copa 
Carol Gattaz começam a partir 
do dia 20/08 e vão até 10/09. A 
Copa tem o início previsto para 
o dia 02/10 e deve ser realizada 
até 19/11.

Secretaria anuncia 
Copa de Vôlei

Vinicius LIMA Carol Gattaz recebe homenagem 
e avalia sequência na seleção

A jogadora Carol Gattaz foi 
homenageada nesta sexta-feira 
(13) na Prefeitura de Rio Preto 
pela conquista da medalha de 
prata no vôlei feminino dos 
Jogos Olímpicos de Tóquio. A 
cerimônia contou com a pre-
sença do prefeito Edinho Araújo, 
do secretário de esportes Fábio 
Marcondes e vereadores do 
município.

“É uma homenagem muito 
significativa para mim, por todo 
o povo de Rio Preto que eu 
sempre tive muito carinho. Sou 
daqui, sou rio-pretense e acho 
que Rio Preto merece ter essa 
visibilidade no esporte. Espero 
que a partir dessa medalha 
comece a ter mais visibilidade 
no esporte, incentivo e patro-
cínios”, afirmou a central do 
Minas e da Seleção Brasileira.

Com 40 anos, Carol Gattaz 
falou sobre o feito de ter se 
tornado a medalhista olímpica 
mais velha entre as mulheres 
do esporte brasileiro. “É uma 
emoção muito grande. Eu falo 
que alguns tabus foram que-
brados nessas Olimpíadas e 
um deles foi essa questão da 
idade, porque sempre tem essa 
barreira de que atletas mais 
velhas não conseguem e não 
podem chegar, muitas atletas 
se aposentam mais cedo e eu 
acho que quebrar tabus é muito 
bacana. A idade para mim é só 
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um número, eu não sinto a idade 
que eu tenho”, afirmou.

A atleta segue para a disputa 
dos Jogos Sul-americanos com o 
Brasil e confirmou que pretende 
seguir disputando a Superliga 
com o Minas. Já com relação a 
continuidade na seleção, ela diz 
que vai avaliar.

“Pretendo continuar jogando. 
Eu amo defender o país, mas 
para defender a seleção o treino 
é muito árduo e eu gostaria de 
prolongar minha carreira, pois 
amo jogar vôlei. Eu espero jogar 
o máximo de tempo possível e 
sei que se eu ficar na seleção 
posso estar diminuindo esse 
tempo da minha carreira.  Vou 
avaliar ano a ano. Se eu puder 
ajudar de alguma maneira e o 
Zé Roberto achar que eu posso 

ajudar, eu vou repensar”, co-
mentou.

Por fim, Carol falou sobre a 
final contra os EUA, no qual o 
Brasil perdeu por 3 sets a 0 e diz 
que a equipe ficou feliz por ter 
conseguido a medalha de prata.

”A gente tinha muita con-
vicção do que a gente queria 
que era ouro, mas ao mesmo 
tempo tinha uma equipe que 
era muito grande como os EUA, 
que é sempre favorita. A gente 
sabia que para ganhar esse ouro 
a gente que jogar 200%, mas 
infelizmente elas chegaram e 
atacaram primeiro que a gente, 
deixando a gente sem saída na-
quele jogo. É claro que a gente 
fica triste, mas o sentimento 
não é de ter perdido o ouro e 
sim ganho a prata”, comentou.

e avalia sequência na seleção
Carol Gattaz foi 
homenageada na 
Prefeitura de Rio 
Preto 
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NOTIFICAÇÃO POR EDITAL
O Austaclínicas Assistência Médica e Hospitalar Ltda. (CNPJ 
nº 59.847.780/0001-52), em cumprimento ao que dispõe o 
art. 13, parágrafo único, da Lei 9656/98, e item 4.1, da Sú-
mula 28, da Agência Nacional de Saúde Suplementar-ANS, 
notifi ca os consumidores abaixo relacionados, para regula-
rizarem seus débitos, no prazo de 10 dias, a contar desta 
data, no setor de atendimento ao cliente, localizado 1º andar 
do nosso prédio na Avenida Murchid Homsi, 1275 - Vila Diniz 
- CEP: 15070-650 São José do Rio Preto – SP:
CPF: 267.871.878; contrato nº 26649, valor devido: R$ 
1.690,09, referente às competências de 01/2021, 02/2021, 
03/2021, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias 
em atraso: 513. CPF: 433.295.238; contrato nº 27494, valor 
devido: R$ 284,19, referente às competências de 06/2021, 
incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em 
atraso: 50. CPF: 280.292.268; contrato nº 35169, valor 
devido: R$ 666,09, referente às competências de 05/2021, 
06/2021, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias 
em atraso: 141. CPF: 277.891.228; contrato nº 54187, valor 
devido: R$ 798,81, referente às competências de 05/2021, 
06/2021, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias 
em atraso: 151. CPF: 181.936.448; contrato nº 55042, valor 
devido: R$ 304,83, referente às competências de 05/2021, 
06/2021, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias 
em atraso: 151. CPF: 476.456.728; contrato nº 69843, valor 
devido: R$ 280,14, referente às competências de 05/2021, 
06/2021, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias 
em atraso: 151. CPF: 481.170.108; contrato nº 74833, valor 
devido: R$ 514,56, referente às competências de 05/2021, 
incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em 
atraso: 91. CPF: 481.170.108; contrato nº 74833, valor 
devido: R$ 519,50, referente às competências de 05/2021, 
incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em 
atraso: 91. CPF: 481.879.878; contrato nº 78249, valor 
devido: R$ 489,34, referente às competências de 04/2021, 
05/2021, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias 
em atraso: 212. CPF: 383.472.558; contrato nº 81198, valor 
devido: R$ 572,72, referente às competências de 04/2021, 
05/2021, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias 
em atraso: 182. CPF: 522.044.698; contrato nº 84302, valor 
devido: R$ 231,43, referente às competências de 04/2021, 
incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em 
atraso: 111. CPF: 333.504.578; contrato nº 88093, valor 
devido: R$ 748,53, referente às competências de 06/2021, 
incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em 
atraso: 50. CPF: 498.080.188; contrato nº 88182, valor 
devido: R$ 420,95, referente às competências de 04/2021, 
05/2021, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias 
em atraso: 192. CPF: 505.435.378; contrato nº 88479, valor 
devido: R$ 169,55, referente às competências de 04/2021, 
incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em 
atraso: 121. CPF: 533.369.288; contrato nº 89335, valor devi-
do: R$ 429,93, referente às competências de 05/2021, 
06/2021, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias 
em atraso: 131. CPF: 299.885.688; contrato nº 90759, valor 
devido: R$ 254,88, referente às competências de 06/2021, 
incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em 
atraso: 60. CPF: 253.899.328; contrato nº 91912, valor 
devido: R$ 325,63, referente às competências de 05/2021, 
incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em 
atraso: 81. CPF: 538.286.358; contrato nº 93366, valor 
devido: R$ 270,05, referente às competências de 05/2021, 
06/2021, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias 
em atraso: 151. CPF: 368.881.348; contrato nº 94442, valor 
devido: R$ 477,00, referente às competências de 03/2021, 
04/2021, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias 
em atraso: 253. CPF: 025.937.958; contrato nº 95209, valor 
devido: R$ 1.474,75, referente às competências de 05/2021, 
06/2021, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias 
em atraso: 141. CPF: 302.088.708; contrato nº 96501, valor 
devido: R$ 483,02, referente às competências de 05/2021, 
incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em 
atraso: 86. CPF: 078.872.396; contrato nº 98865, valor 
devido: R$ 501,78, referente às competências de 04/2021, 
05/2021, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias 
em atraso: 212. CPF: 316.269.698; contrato nº 99070, valor 
devido: R$ 537,00, referente às competências de 04/2021, 
05/2021, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias 
em atraso: 192. CPF: 224.646.838; contrato nº 99467, valor 
devido: R$ 256,45, referente às competências de 06/2021, 
incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em 
atraso: 60. CPF: 560.783.288; contrato nº 99742, valor 
devido: R$ 259,62, referente às competências de 05/2021, 
06/2021, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias 
em atraso: 131. CPF: 212.977.158; contrato nº 101190, valor 
devido: R$ 315,13, referente às competências de 03/2021, 
incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em 
atraso: 142. CPF: 527.616.378; contrato nº 101576, valor 
devido: R$ 268,81, referente às competências de 05/2021, 
06/2021, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias 
em atraso: 131. CPF: 121.753.118; contrato nº 102138, valor 
devido: R$ 300,36, referente às competências de 06/2021, 
incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em 
atraso: 50. CPF: 503.951.408; contrato nº 104033, valor devi-
do: R$ 847,92, referente às competências de 04/2021, 
05/2021, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias 
em atraso: 192. CPF: 563.032.638; contrato nº 104419, valor 
devido: R$ 129,78, referente às competências de 05/2021, 

incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em 
atraso: 81. CPF: 334.258.988; contrato nº 104511, valor 
devido: R$ 1.528,67, referente às competências de 01/2021, 
02/2021, 03/2021, 04/2021, 12/2020, incluídos, juros e 
multas de mora; Número de dias em atraso: 475. CPF: 
452.866.188; contrato nº 104525, valor devido: R$ 496,18, 
referente às competências de 04/2021, 05/2021, incluídos, 
juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 212. 
CPF: 263.378.738; contrato nº 104639, valor devido: R$ 
245,97, referente às competências de 05/2021, incluídos, 
juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 91. CPF: 
514.921.688; contrato nº 104951, valor devido: R$ 276,14, 
referente às competências de 03/2021, 04/2021, incluídos, 
juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 253. 
CPF: 463.346.398; contrato nº 105905, valor devido: R$ 
556,69, referente às competências de 05/2021, 06/2021, 
incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em 
atraso: 131. CPF: 356.705.478; contrato nº 106069, valor 
devido: R$ 423,03, referente às competências de 04/2021, 
incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em 
atraso: 111. CPF: 356.705.478; contrato nº 106069, valor 
devido: R$ 427,64, referente às competências de 04/2021, 
incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em 
atraso: 111. CPF: 408.526.318; contrato nº 106109, valor 
devido: R$ 559,37, referente às competências de 04/2021, 
05/2021, 06/2021, incluídos, juros e multas de mora; Número 
de dias em atraso: 217. CPF: 584.074.458; contrato nº 
106490, valor devido: R$ 142,83, referente às competências 
de 05/2021, incluídos, juros e multas de mora; Número de 
dias em atraso: 81. CPF: 225.375.448; contrato nº 106567, 
valor devido: R$ 315,12, referente às competências de 
06/2021, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias 
em atraso: 62. CPF: 451.401.108; contrato nº 106825, valor 
devido: R$ 1.590,95, referente às competências de 01/2021, 
02/2021, 03/2021, 04/2021, 12/2020, incluídos, juros e 
multas de mora; Número de dias em atraso: 866. CPF: 
585.362.758; contrato nº 107370, valor devido: R$ 257,15, 
referente às competências de 05/2021, 06/2021, incluídos, 
juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 151. 
CPF: 589.155.048; contrato nº 107579, valor devido: R$ 
229,60, referente às competências de 03/2021, 04/2021, 
incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em 
atraso: 253. CPF: 544.655.448; contrato nº 107704, valor 
devido: R$ 1.088,07, referente às competências de 01/2021, 
02/2021, 03/2021, 04/2021, 12/2020, incluídos, juros e 
multas de mora; Número de dias em atraso: 906. CPF: 
546.265.858; contrato nº 107756, valor devido: R$ 238,78, 
referente às competências de 04/2021, 05/2021, incluídos, 
juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 212. 
CPF: 382.843.288; contrato nº 107818, valor devido: R$ 
401,10, referente às competências de 04/2021, 05/2021, 
incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em 
atraso: 212. CPF: 585.589.248; contrato nº 108004, valor 
devido: R$ 119,89, referente às competências de 05/2021, 
incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em 
atraso: 81. CPF: 012.748.881; contrato nº 108165, valor devi-
do: R$ 391,42, referente às competências de 05/2021, 
06/2021, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias 
em atraso: 131. CPF: 574.523.918; contrato nº 108324, valor 
devido: R$ 119,89, referente às competências de 05/2021, 
incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em 
atraso: 81. CPF: 585.499.328; contrato nº 108344, valor devi-
do: R$ 238,74, referente às competências de 03/2021, 
04/2021, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias 
em atraso: 253. CPF: 313.119.068; contrato nº 108715, valor 
devido: R$ 460,28, referente às competências de 04/2021, 
05/2021, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias 
em atraso: 192. CPF: 590.250.408; contrato nº 109776, valor 
devido: R$ 280,69, referente às competências de 05/2021, 
06/2021, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias 
em atraso: 151. CPF: 281.528.338; contrato nº 109844, valor 
devido: R$ 596,49, referente às competências de 05/2021, 
06/2021, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias 
em atraso: 131. CPF: 396.711.828; contrato nº 109931, valor 
devido: R$ 373,96, referente às competências de 05/2021, 
06/2021, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias 
em atraso: 161. CPF: 100.323.581; contrato nº 110461, valor 
devido: R$ 272,97, referente às competências de 03/2021, 
04/2021, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias 
em atraso: 253. CPF: 379.083.788; contrato nº 110535, valor 
devido: R$ 399,68, referente às competências de 05/2021, 
06/2021, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias 
em atraso: 131. CPF: 402.402.518; contrato nº 110639, valor 
devido: R$ 432,09, referente às competências de 05/2021, 
06/2021, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias 
em atraso: 131. CPF: 409.738.048; contrato nº 110645, valor 
devido: R$ 497,53, referente às competências de 03/2021, 
04/2021, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias 
em atraso: 253. CPF: 465.281.398; contrato nº 110657, valor 
devido: R$ 525,26, referente às competências de 05/2021, 
06/2021, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias 
em atraso: 141. CPF: 576.266.868; contrato nº 110684, valor 
devido: R$ 525,26, referente às competências de 03/2021, 
04/2021, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias 
em atraso: 253. CPF: 561.832.538; contrato nº 110696, valor 
devido: R$ 262,62, referente às competências de 03/2021, 
04/2021, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias 
em atraso: 253. CPF: 422.569.068; contrato nº 110875, valor 
devido: R$ 427,45, referente às competências de 03/2021, 
04/2021, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias 
em atraso: 253. CPF: 589.750.358; contrato nº 110962, valor 
devido: R$ 229,86, referente às competências de 04/2021, 
05/2021, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias 
em atraso: 192. CPF: 475.202.468; contrato nº 111016, valor 
devido: R$ 130,58, referente às competências de 06/2021, 
incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em 
atraso: 50. CPF: 282.249.048; contrato nº 111038, valor 

devido: R$ 1.204,64, referente às competências de 05/2021, 
06/2021, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias 
em atraso: 131. CPF: 583.659.898; contrato nº 111074, valor 
devido: R$ 262,92, referente às competências de 04/2021, 
05/2021, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias 
em atraso: 192. CPF: 589.627.838; contrato nº 111197, valor 
devido: R$ 280,69, referente às competências de 03/2021, 
04/2021, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias 
em atraso: 253. CPF: 503.511.978; contrato nº 111311, valor 
devido: R$ 272,89, referente às competências de 05/2021, 
06/2021, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias 
em atraso: 161. CPF: 390.643.698; contrato nº 111324, valor 
devido: R$ 427,92, referente às competências de 04/2021, 
05/2021, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias 
em atraso: 192. CPF: 615.910.373; contrato nº 111413, valor 
devido: R$ 640,55, referente às competências de 03/2021, 
04/2021, 05/2021, incluídos, juros e multas de mora; Número 
de dias em atraso: 333. CPF: 359.081.608; contrato nº 
111475, valor devido: R$ 724,71, referente às competências 
de 05/2021, 06/2021, incluídos, juros e multas de mora; 
Número de dias em atraso: 131. CPF: 456.982.028; contrato 
nº 111614, valor devido: R$ 367,41, referente às competên-
cias de 05/2021, 06/2021, incluídos, juros e multas de mora; 
Número de dias em atraso: 151. CPF: 518.992.178; contrato 
nº 111746, valor devido: R$ 480,38, referente às competên-
cias de 05/2021, 06/2021, incluídos, juros e multas de mora; 
Número de dias em atraso: 151. CPF: 488.848.488; contrato 
nº 111877, valor devido: R$ 280,60, referente às competên-
cias de 04/2021, 05/2021, incluídos, juros e multas de mora; 
Número de dias em atraso: 217. CPF: 133.428.058; contrato 
nº 111927, valor devido: R$ 815,13, referente às competên-
cias de 05/2021, 06/2021, incluídos, juros e multas de mora; 
Número de dias em atraso: 131. CPF: 589.804.558; contrato 
nº 111930, valor devido: R$ 166,19, referente às competên-
cias de 04/2021, 05/2021, incluídos, juros e multas de mora; 
Número de dias em atraso: 182. CPF: 590.399.158; contrato 
nº 112017, valor devido: R$ 222,14, referente às competên-
cias de 06/2021, incluídos, juros e multas de mora; Número 
de dias em atraso: 50. CPF: 456.475.208; contrato nº 
112058, valor devido: R$ 273,28, referente às competências 
de 04/2021, 05/2021, incluídos, juros e multas de mora; 
Número de dias em atraso: 192. CPF: 227.296.718; contrato 
nº 112152, valor devido: R$ 429,94, referente às competên-
cias de 04/2021, 05/2021, incluídos, juros e multas de mora; 
Número de dias em atraso: 202. CPF: 583.845.948; contrato 
nº 112378, valor devido: R$ 82,32, referente às competên-
cias de 03/2021, incluídos, juros e multas de mora; Número 
de dias em atraso: 142. CPF: 412.206.668; contrato nº 
112440, valor devido: R$ 826,81, referente às competências 
de 05/2021, 06/2021, incluídos, juros e multas de mora; 
Número de dias em atraso: 131. CPF: 071.897.183; contrato 
nº 112446, valor devido: R$ 352,53, referente às competên-
cias de 04/2021, 05/2021, incluídos, juros e multas de mora; 
Número de dias em atraso: 192. CPF: 368.386.228; contrato 
nº 112511, valor devido: R$ 386,03, referente às competên-
cias de 04/2021, 05/2021, incluídos, juros e multas de mora; 
Número de dias em atraso: 212. CPF: 483.480.208; contrato 
nº 112586, valor devido: R$ 249,78, referente às competên-
cias de 03/2021, 04/2021, incluídos, juros e multas de mora; 
Número de dias em atraso: 253. CPF: 044.320.408; contrato 
nº 112653, valor devido: R$ 966,66, referente às competên-
cias de 05/2021, 06/2021, incluídos, juros e multas de mora; 
Número de dias em atraso: 151. CPF: 592.786.498; contrato 
nº 112665, valor devido: R$ 348,56, referente às competên-
cias de 04/2021, 05/2021, 06/2021, incluídos, juros e multas 
de mora; Número de dias em atraso: 252. CPF: 348.174.668; 
contrato nº 112693, valor devido: R$ 367,33, referente às 
competências de 03/2021, 04/2021, incluídos, juros e multas 
de mora; Número de dias em atraso: 253. CPF: 590.962.328; 
contrato nº 112720, valor devido: R$ 535,26, referente às 
competências de 05/2021, 06/2021, incluídos, juros e multas 
de mora; Número de dias em atraso: 131. CPF: 543.665.408; 
contrato nº 112771, valor devido: R$ 250,66, referente às 
competências de 03/2021, 04/2021, incluídos, juros e multas 
de mora; Número de dias em atraso: 248. CPF: 059.299.284; 
contrato nº 112820, valor devido: R$ 1.951,89, referente às 
competências de 05/2021, 06/2021, incluídos, juros e multas 
de mora; Número de dias em atraso: 131. CPF: 567.737.028; 
contrato nº 112850, valor devido: R$ 352,68, referente às 
competências de 03/2021, 04/2021, 05/2021, incluídos, juros 
e multas de mora; Número de dias em atraso: 323. CPF: 
554.406.388; contrato nº 112961, valor devido: R$ 352,06, 
referente às competências de 03/2021, 04/2021, 05/2021, 
incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em 
atraso: 323. CPF: 382.166.058; contrato nº 112963, valor 
devido: R$ 1.799,91, referente às competências de 04/2021, 
05/2021, 06/2021, incluídos, juros e multas de mora; Número 
de dias em atraso: 253. CPF: 559.046.548; contrato nº 
112965, valor devido: R$ 262,67, referente às competências 
de 04/2021, 05/2021, incluídos, juros e multas de mora; 
Número de dias em atraso: 212. CPF: 539.201.828; contrato 
nº 112996, valor devido: R$ 279,70, referente às competên-
cias de 04/2021, 05/2021, 06/2021, incluídos, juros e multas 
de mora; Número de dias em atraso: 242. CPF: 219.427.678; 
contrato nº 113090, valor devido: R$ 527,37, referente às 
competências de 04/2021, 05/2021, incluídos, juros e multas 
de mora; Número de dias em atraso: 202. CPF: 468.724.558; 
contrato nº 113150, valor devido: R$ 262,92, referente às 
competências de 04/2021, 05/2021, incluídos, juros e multas 
de mora; Número de dias em atraso: 192. CPF: 417.192.608; 
contrato nº 113176, valor devido: R$ 451,84, referente às 
competências de 04/2021, 05/2021, incluídos, juros e multas 
de mora; Número de dias em atraso: 192. CPF: 583.233.358; 
contrato nº 113181, valor devido: R$ 294,12, referente às 
competências de 04/2021, 05/2021, incluídos, juros e multas 
de mora; Número de dias em atraso: 192. CPF: 513.409.478; 
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contrato nº 113193, valor devido: R$ 82,37, referente às 
competências de 04/2021, incluídos, juros e multas de mora; 
Número de dias em atraso: 101. CPF: 202.640.768; contrato 
nº 113255, valor devido: R$ 233,10, referente às competên-
cias de 04/2021, incluídos, juros e multas de mora; Número 
de dias em atraso: 111. CPF: 354.442.098; contrato nº 
113308, valor devido: R$ 439,80, referente às competências 
de 05/2021, 06/2021, incluídos, juros e multas de mora; 
Número de dias em atraso: 131. CPF: 402.591.208; contrato 
nº 113320, valor devido: R$ 434,29, referente às competên-
cias de 05/2021, incluídos, juros e multas de mora; Número 
de dias em atraso: 86. CPF: 457.670.558; contrato nº 
113356, valor devido: R$ 751,60, referente às competências 
de 05/2021, 06/2021, incluídos, juros e multas de mora; 
Número de dias em atraso: 131. CPF: 355.954.438; contrato 
nº 113388, valor devido: R$ 829,14, referente às competên-
cias de 05/2021, 06/2021, incluídos, juros e multas de mora; 
Número de dias em atraso: 131. CPF: 653.416.270; contrato 
nº 113430, valor devido: R$ 1.946,80, referente às compe-
tências de 04/2021, 05/2021, incluídos, juros e multas de 
mora; Número de dias em atraso: 182. CPF: 357.502.098; 
contrato nº 113530, valor devido: R$ 300,14, referente às 
competências de 04/2021, 05/2021, incluídos, juros e multas 
de mora; Número de dias em atraso: 182. CPF: 592.763.708; 
contrato nº 113596, valor devido: R$ 256,89, referente às 
competências de 05/2021, 06/2021, incluídos, juros e multas 
de mora; Número de dias em atraso: 151. CPF: 331.715.498; 
contrato nº 114001, valor devido: R$ 1.218,64, referente às 
competências de 05/2021, 06/2021, incluídos, juros e multas 
de mora; Número de dias em atraso: 131. 
Em caso de não comparecimento do consumidor no prazo 
indicado acima, o contrato em referência estará rescindido 
de pleno direito conforme cláusula contratual em face do 
atraso no pagamento da taxa de mensal de manutenção, 
além da cobrança da dívida judicial ou extrajudicialmente e 
da inclusão do seu nome nos cadastros do SCPC.
Para maiores informações e esclarecimentos de dúvida, 
ligue (17) 3203-1418.

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.

ADELSO TAPARA FERREIRA e ANA MEIRE MARQUES DE OLIVEIRA. Ele, brasileiro, natural 
de Valparaíso, Estado de São Paulo, nascido aos vinte e cinco (25) de agosto de um mil novecentos e setenta 
(1970), com cinquenta (50) anos de idade, motorista, solteiro, filho de LAURO FERREIRA e de dona EURIDES 
TARAPA FERREIRA. Ela, brasileira, natural de Guarulhos, Estado de São Paulo, nascida aos  vinte e dois (22) de 
novembro de um mil novecentos e oitenta e cinco (1985), com trinta  e cinco (35) anos de idade, conferente, 
solteira, filha de GESSIVALDO MARQUES DE OLIVEIRA e de dona MARIA HILDA FRANÇA DE 
OLIVEIRA.

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, onze (11) 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. MATHEUS HENRIQUE DOS SANTOS e CAROLI-
NA LINHARES RESENDE, sendo ELE fi lho de ANTONIO 
CARLOS DOS SANTOS e de REGINA MARIA CHESSA 
DOS SANTOS e ELA fi lha de JOSÉ FREITAS RESENDE e 
de ENEIDA JENSEN LINHARES RESENDE;

2. MILTON CARLOS FRIGO JÚNIOR e PAMELA 
MASSIMO SILVA, sendo ELE fi lho de MILTON CARLOS 
FRIGO e de ROSELÍ CARDOSO FRIGO e ELA fi lha de EDI-
SON OLIVEIRA DA SILVA e de SILVIA ROBERTA MASSIMO 
DA SILVA; brasileiros, residentes neste 3º subdistrito. Se al-
guém souber de algum impedimento, oponha-o em Cartório 
(R. São Paulo, 2200 – Tel: 3202-9090). 13/08/2021.

GOVERNO DE MONTE APRAZÍVEL-SP
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL: 47/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 71/2021
REGISTRO DE PREÇOS: 34/2021
OBJETO: Aquisição de curativos "SORBACT" para atendi-
mento a decisão proferida em processo judicial 1002167-
06.2018.8.26.0369 a paciente "L.G.S.S".
Data da realização da Sessão Pública: 30/08/2021
Horário: 09h30min.
Local da Abertura dos envelopes: Prefeitura de Monte Apra-
zível - Setor Municipal de Licitação, localizado na Praça São 
João, 117, Centro.
O edital na integra deverá ser acessado através do site www.
monteaprazivel.sp.gov.br
Fundamentação legal: Leis Federais: 10.520/02 e 8.666/93.
Monte Aprazível, 13 de agosto de 2021.
Marcio Luiz Miguel – Prefeito Municipal
Diego Santos Rossini – Pregoeiro Ofi cial

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 44/2021
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 68/2021
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MONTE APRAZÍVEL
CONTRATADA: P&P COLIBRI – CONSULTORIA E SOLU-
ÇÕES S/S LTDA
CNPJ sob o nº 15.417.725/0001-57
OBJETO: Locação e direito de uso de sistema para estrutu-
ração da imprensa ofi cial do município em meio eletrônico.
VIGÊNCIA:  O presente contrato terá vigência pelo prazo 
de 12 (doze) meses, iniciando-se na data de sua assinatura, 
vencendo em 05 de agosto de 2022.
VALOR GLOBAL: R$7.800,00 (sete mil e oitocentos reais)
Monte Aprazível, 05 de agosto de 2021.
MARCIO LUIZ MIGUEL – Prefeito Municipal

Prefeitura do Município de Tanabi. Pregão Presencial n° 
29/2021. Objeto: Registro de Preços para aquisição futura e 
parcelada de gêneros farmacológicos (medicamentos), para 
o município de Tanabi, conforme especifi cações e quantitati-
vos estimados, fi cando designada para o dia 26 de agosto de 
2021, as 09h15min, à sessão de entrega, credenciamento e 
abertura dos envelopes proposta. O edital completo poderá 
ser obtido na Prefeitura do Município de Tanabi, sito à Rua 
Dr. Cunha Jr. nº 242 – Centro – TODOS OS DIAS ÚTEIS 
DAS 09H00 ÀS 15H00 ou pelo site: www.tanabi.sp.gov.br. 
Tanabi, 13 de agosto de 2021. Keila Mara Mourão Costa de 
Souza. Pregoeira. Norair Cassiano da Silveira. Prefeito do 
Município.

MUNICÍPIO DE PALESTINA
CNPJ/MF nº 45.149.184/0001-94

SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS - AVISO DE LICITAÇÃO - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 059/2021 - TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2021
A Prefeitura Municipal de Palestina, através do Setor de Licitações e Contratos, torna pública a abertura do processo licitatório na modalidade
Tomada de Preços, destinado à Contratação de empresa para obras de construção de Usina de Geração de energia Elétrica de Fonte Fotovoltaica, 
com potência 110 KVA, no regime de empreitada global e conforme as especifi cações detalhadas nos memoriais e projetos que integram o Edital 
da Licitação correspondendo à fase de construção prevista no Contrato nº 0523004-16/2020, fi rmado entre o Município de Palestina e a Caixa Eco-
nômica Federal. A sessão realizar-se-á no dia 02 de setembro de 2021, com o início do credenciamento a partir das 09h00m, na sede da Prefeitura 
Municipal de Palestina, Setor de Licitações e Contratos, situado na Rua Siqueira Campos, nº. 1380, 1º Andar, Centro, Palestina – SP, CEP: 15470–000. 
O Edital completo, assim como maiores informações, estará disponível a partir do dia 17 de agosto de 2021, no horário comercial em dias úteis, ou 
por telefone, através do número (17) 3293-1265, podendo, também, ser obtido através de solicitação no endereço eletrônico licitacaopmpalestina@
gmail.com. Para agilizar o processo de obtenção do edital, no campo “Assunto” insira a expressão “Solicitação de Edital – Tomada de Preços 
003/2021”, Processo Administrativo nº 059/2021 e, no campo “Mensagem”, informe os dados do solicitante (razão social/ nome, CNPJ/CPF, 
endereço completo, telefone/celular e e-mail)”. Palestina – SP, 12 de agosto de 2021. REINALDO APARECIDO DA CUNHA - PREFEITO MUNICIPAL.

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

PREGÃO  Nº: 060 /2021   PROCESSO Nº: 101/2021
O MUNICIPIO DE POTIRENDABA torna público, para 
conhecimento de quantos possa interessar a abertura de 
procedimento licitatório, na modalidade PREGÃO PRESEN-
CIAL, do tipo menor preço unitário.
OBJETO: Registro de Preços para aquisição de tubos e 
canaletas de concreto para uso da Coordenadoria Munici-
pal de Obras e Infraestrutura, com entrega parcelada pelo 
período de 06 (seis) meses.
ENTREGA DOS ENVELOPES: até às 14h00 do dia 
26/08/2021. 
Edital completo poderá ser retirado na Prefeitura Municipal 
ou pelo e-mail licitacao@potirendaba. sp.gov.br. Outras 
informações (17) 3827-9206.
Potirendaba, 13 de agosto de 2021. Gislaine Montanari 
Franzotti – Prefeita Municipal

Balcão de Empregos oferece 
699 vagas nesta sexta

O Balcão de Empregos de Rio Preto desta sexta-feira (13) está 
oferecendo 699 oportunidades de trabalho.

Os interessados em alguma das vagas podem se cadastrar 
no Balcão de Empregos através do site da Prefeitura www.

riopreto.sp.gov.br/balcaoempregos e se candidatar as vagas 
oferecidas enviando os currículos. Confi ra a lista completa no 

portal: www.dhojeinterior.com.brFiltros:  Relatório diário do dia 12/08/2021. Apenas vagas ativas (novas e reativadas).

Relatório de VagasBalcão de Empregos

CARGO QTDE. VAGAS SEXO TIPO
AÇOUGUEIRO PERMANENTEINDIFERENTE3
ADESIVADOR PERMANENTEINDIFERENTE1
ADESIVADOR PERMANENTEINDIFERENTE1
AGENTE DE CRÉDITO PERMANENTEINDIFERENTE10
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 DE PRODUÇÃO PERMANENTEMASCULINO1
AJUDANTE GERAL PERMANENTEMASCULINO1
AJUDANTE GERAL PERMANENTEMASCULINO3
ANALISTA CONTÁBIL JUNIOR PERMANENTEINDIFERENTE1
ANALISTA DE RELACIONAMENTO COM O CLIENTE PERMANENTEINDIFERENTE1
ANALISTA DE SUPORTE PERMANENTEINDIFERENTE1
ANALISTA DE SUPORTE - FINANCEIRO PERMANENTEINDIFERENTE2
ANALISTA DE SUPORTE I PERMANENTEINDIFERENTE1
ANALSITA DE QUALIDADE PERMANENTEINDIFERENTE1
APLICADOR DE ADESIVOS PERMANENTEMASCULINO1
APRENDIZ DE MECÃNICO PERMANENTEMASCULINO1
ASSESSOR FISCAL PERMANENTEINDIFERENTE2
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO PERMANENTEMASCULINO1
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO TEMPORÁRIAMASCULINO1
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO PERMANENTEINDIFERENTE3
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO FISCAL PERMANENTEMASCULINO1
ASSISTENTE DE LOGISTICA - ALMOXARIFADO PERMANENTEMASCULINO2
ASSISTENTE DE LOGISTICA - ALMOXARIFADO PERMANENTEMASCULINO1
ASSISTENTE FATURAMENTO PERMANENTEMASCULINO1
ATENDENTE PERMANENTEINDIFERENTE8
ATENDENTE PERMANENTEFEMININO10
ATENDENTE PERMANENTEINDIFERENTE1
ATENDENTE PERMANENTEFEMININO1
ATENDENTE / CAIXA PERMANENTEINDIFERENTE1
ATENDENTE DE DELIVERY PERMANENTEFEMININO1
ATENDENTE DE DELIVERY PERMANENTEINDIFERENTE10
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 GARÇOM PERMANENTEINDIFERENTE2
AUX DE SUSHIMAN PERMANENTEINDIFERENTE2
AUXILIAR ADMINISTRATIVO PERMANENTEFEMININO1
AUXILIAR ALMOXARIFE PERMANENTEMASCULINO1
AUXILIAR DE  CARGA E DESCARGA PERMANENTEMASCULINO8
AUXILIAR DE CONFEITEIRO PERMANENTEINDIFERENTE1
AUXILIAR DE COZINHA PERMANENTEINDIFERENTE10
AUXILIAR DE COZINHA PERMANENTEINDIFERENTE1
AUXILIAR DE COZINHA PERMANENTEINDIFERENTE1
AUXILIAR DE COZINHA PERMANENTEINDIFERENTE130
AUXILIAR DE ENFERMAGEM PERMANENTEFEMININO2

Vagas Ativas

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

CARGO QTDE. VAGAS SEXO TIPO
AUXILIAR DE ESTOQUE PERMANENTEMASCULINO1
AUXILIAR DE ESTOQUISTA PERMANENTEMASCULINO1
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO PERMANENTEINDIFERENTE1
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO PERMANENTEINDIFERENTE1
AUXILIAR DE FLORISTA PERMANENTEINDIFERENTE1
AUXILIAR DE LIMPEZA PERMANENTEINDIFERENTE10
AUXILIAR DE LIMPEZA PERMANENTEFEMININO1
AUXILIAR DE LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO PERMANENTEMASCULINO1
AUXILIAR DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES PERMANENTEINDIFERENTE2
AUXILIAR DE MONITORAMENTO PERMANENTEINDIFERENTE1
AUXILIAR DE MONITORAMENTO ELETRONICO JUNIOR PERMANENTEINDIFERENTE1
AUXILIAR DE OPERAÇÕES PERMANENTEMASCULINO1
AUXILIAR DE PADARIA PERMANENTEINDIFERENTE1
AUXILIAR DE PESAGEM PERMANENTEINDIFERENTE1
AUXILIAR DE PINTURA PERMANENTEMASCULINO1
AUXILIAR DE PRODUÇÃO PERMANENTEMASCULINO1
AUXILIAR DE PRODUÇÃO PERMANENTEMASCULINO1
AUXILIAR DE PRODUÇÃO PERMANENTEMASCULINO4
AUXILIAR DE SALGADEIRA PERMANENTEFEMININO1
AUXILIAR DE SERRALHEIRO PERMANENTEMASCULINO2
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (LIMPEZA) PERMANENTEMASCULINO1
AUXILIAR DE SERVIÇOS OPERACIONAIS (TEMPORÁRIA) TEMPORÁRIAINDIFERENTE20
AUXILIAR DE VENDAS PERMANENTEINDIFERENTE1
AUXILIAR DEPARTAMENTO CONTABIL PERMANENTEFEMININO1
AUXILIAR DEPARTAMENTO FISCAL PERMANENTEFEMININO1
AUXILIAR FERRAMENTARIA PERMANENTEINDIFERENTE1
AUXILIAR MECANICA INDUSTRIAL PERMANENTEMASCULINO1
AUXILIAR MECÂNICO PERMANENTEMASCULINO1
AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS - LIMPEZA PERMANENTEFEMININO2
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 (A) EXTERNO PAP PERMANENTEINDIFERENTE1
CONSULTOR DE VENDAS - RIO PRETO PERMANENTEINDIFERENTE5
CONSULTOR DE VENDAS EXTERNAS  - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO PERMANENTEINDIFERENTE4
CONSULTOR DE VENDAS INTERNO PERMANENTEINDIFERENTE1
CONSULTOR TÉCNICO PERMANENTEINDIFERENTE1
CONTROLADOR DE ACESSO PERMANENTEINDIFERENTE10
COORDENADOR DE LOJA PERMANENTEINDIFERENTE1
COPEIRO (AUXILIAR DE BAR) PERMANENTEINDIFERENTE10
CORRETOR DE IMÓVEIS PERMANENTEINDIFERENTE1
COSTUREIRA PERMANENTEINDIFERENTE1
COSTUREIRA PERMANENTEINDIFERENTE3
COSTUREIRA DE LINGERIE PERMANENTEFEMININO1
COZINHEIRA PERMANENTEINDIFERENTE1
COZINHEIRO PERMANENTEINDIFERENTE1
COZINHEIRO(A) PERMANENTEINDIFERENTE1
CUIDADOR DE IDOSOS PERMANENTEINDIFERENTE3
CUIDADORA INFANTIL PERMANENTEFEMININO3
CUIDADORA INFANTIL - (BABÁ) PERMANENTEFEMININO1
CUMIM PERMANENTEINDIFERENTE2
CUMIM (AUXILIAR DE GARÇOM) PERMANENTEINDIFERENTE10
DESENHISTA CADISTA MORA EM MIRASSOL PERMANENTEMASCULINO1
DOMESTICA PERMANENTEFEMININO1
DOMESTICA / SECRETARIA DO LAR - COM EXPERIENCIA  E REFERENCIA PERMANENTEFEMININO1
ELETRICISTA AUTOMOTIVO PERMANENTEINDIFERENTE1
ELETRICISTA PARA LINHA AUTOMOTIVA LEVE E PESADA COM EXPERIENCIA PERMANENTEMASCULINO1
ELETRICISTA RESIDENCIAL E PREDIAL / CONSTRUÇÃO CIVIL PERMANENTEMASCULINO3
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CARGO QTDE. VAGAS SEXO TIPO
EMPREGADA DOMESTICA PERMANENTEFEMININO1
ENCANADOR RESIDENCIAL E PREDIAL / CONSTRUÇÃO CIVIL PERMANENTEMASCULINO3
ENCANADOR RESIDENCIAL E PREDIAL / CONSTRUÇÃO CIVIL PERMANENTEMASCULINO3
ENCANADOR RESIDENCIAL E PREDIAL / CONSTRUÇÃO CIVIL PERMANENTEMASCULINO3
ENCARREGADO DE PADARIA PERMANENTEMASCULINO1
ENTREGADOR EXTERNO PERMANENTEINDIFERENTE1
ENTREGADOR MOTORIZADO PERMANENTEMASCULINO1
ESTAGIARIA (NECESSÁRIO ESTAR CURSANDO ENSINO MÉDIO, PERÍODO
NOTURNO)

TEMPORÁRIAINDIFERENTE10

ESTAGIARIO (A) DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS TEMPORÁRIAINDIFERENTE1
ESTAGIARIO CONTABIL PERMANENTEINDIFERENTE1
ESTAGIÁRIO EM ELETRICA TEMPORÁRIAMASCULINO1
ESTÁGIO - ENGENHARIA DA PRODUÇÃO TEMPORÁRIAINDIFERENTE1
ESTÁGIO - ENGENHARIA MECÂNICA TEMPORÁRIAINDIFERENTE1
ESTAGIO  PCP PERMANENTEMASCULINO1
ESTÁGIO ADMINISTRAÇÃO TEMPORÁRIAINDIFERENTE1
ESTÁGIO ADMINISTRATIVO PERMANENTEINDIFERENTE2
ESTÁGIO ADMINISTRATIVO PERMANENTEINDIFERENTE1
ESTAGIO ADMINISTRATIVO EM MIRASSOL PERMANENTEINDIFERENTE2
ESTÁGIO CIÊNCIAS CONTÁBEIS TEMPORÁRIAINDIFERENTE3
ESTAGIO EM ADMINISTRAÇÃO COMERCIAL PERMANENTEFEMININO1
ESTÁGIO EM ATENDIMENTO PERMANENTEFEMININO11
ESTÁGIO EM ATENDIMENTO PERMANENTEFEMININO5
ESTÁGIO EM ATENDIMENTO PERMANENTEFEMININO5
ESTAGIO EM DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE TEMPORÁRIAINDIFERENTE1
ESTÁGIO EM DESENVOLVIMENTO WEB TEMPORÁRIAINDIFERENTE1
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
ESTÁGIO ENGENHARIA CIVIL E ELÉTRICA TEMPORÁRIAINDIFERENTE2
ESTAGIO ENSINO MEDIO PERMANENTEINDIFERENTE7
ESTÁGIO PEDAGOGIA - INFANTIL TEMPORÁRIAINDIFERENTE2
ESTÁGIO PEDAGOGIA  (INFANTIL) TEMPORÁRIAINDIFERENTE1
ESTÁGIO SOCIAL MÍDIA PERMANENTEINDIFERENTE1
ESTOQUISTA PERMANENTEMASCULINO1
FEITOR DE MECÂNICA PESADA PERMANENTEINDIFERENTE2
FOTOGRAFO PERMANENTEINDIFERENTE1
GARÇOM PERMANENTEINDIFERENTE2
GARÇOM/GARÇONETE PERMANENTEINDIFERENTE5
GERENTE PERMANENTEINDIFERENTE1
GERENTE DE VENDAS INTERNA - PERMANENTEINDIFERENTE1
GESSEIRO TEMPORÁRIAINDIFERENTE1
GESSEIRO PERMANENTEINDIFERENTE2
HOSTESS / RECEPCIONISTA DE EVENTOS TEMPORÁRIAFEMININO1
JARDINEIRO PERMANENTEINDIFERENTE2
JARDINEIRO PERMANENTEMASCULINO1
LAVADOR DE PRATOS PERMANENTEINDIFERENTE10
MARKETING DIGITAL PERMANENTEINDIFERENTE2
MARKETTING / WEB DESIGNER PERMANENTEINDIFERENTE1
MECANICO PERMANENTEMASCULINO1
MECANICO DE DIREÇÃO HIDRAULICA VEICULO LEVE E PESADO PERMANENTEMASCULINO1
MECÂNICO DE LINHA LEVE PERMANENTEMASCULINO2
MECÂNICO DE MÁQUINAS PESADAS PERMANENTEINDIFERENTE3
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
MESTRE DE OBRAS (QUE SAIBA LER PROJETOS) PERMANENTEMASCULINO1
MONTADOR EXTERNO (PRESTADOR DE SERVIÇO) PERMANENTEMASCULINO1
MOTORISTA PERMANENTEMASCULINO3
MOTORISTA AJUDANTE MORA EM MIRASSOL - PONTE ROLANTE E
EMPILHADEIRA

PERMANENTEINDIFERENTE1
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São José do Rio Preto, sábado

Roberto
 Toledo

PRECISAMOS DE TÃO POUCO PARA SERMOS FELIZES. O PROBLEMA É 
QUE, PRECISAMOS DE “MUITA”EXPERIÊNCIA PARA ENTENDER-MOS 

ISSO”! Sorria, beba muita água e seja feliz!
PRESO numa sexta feira 13 

de agosto, Roberto Jefferson 
inverteu um velho paradigma 
de superstição. Sorte nossa!

COMEÇA na segunda-feira, 
o 23º Congresso Médico do 
Oeste Paulista, totalmente 
on-line, realizado pela Asso-
ciação Paulista de Medicina 
– Regional Rio Preto. Convite 
assinado pelo Dr. Leandro 
Colturato. 

BOCA SECA. É bom saber 
que para continuidade das 
obras de ampliação e reforma 
da Estação de Tratamento de 
Água, o SEMAE vai ter que 
interromper o fornecimento do 
precioso líquido amanhã das 
6h às 18h, em grande parte 
da cidade.  

SUCESSO absoluto o Ciclo 
de Exposições do Núcleo de 
Economia Criativa da Acirp, 
no Riopreto Shopping, tendo 
como tema “A Arte que fiz”, 
assinada pela artista plástica 
Héstia Tenfuss.

VERÃO GELADO. O marco 
zero da Avenida Alberto Andaló 
vai voltar com tudo. No prédio 
onde morou com sucesso o 
Zero Grau, fechado desde o 
começo da pandemia, já em re-
forma, deve ressurgir glorioso 
o Golden American Bar, uma 
choperia que promete lazer de 
alto nível e muito chope gelado 
já no próximo verão. 

A BONITA MARIA Teresa 
(Tete), filha do médico Dr. 
Cleverson Davila e Karina Bi-
gatão Franco Davila, assumiu 
seus 22 anos nesta semana. A 
aniversariante está cursando 
moda na FAAP em São Paulo.

NOVIDADE. Desde ontem, 
a loja Fauze Karam Gourmet, 
chegou na Avenida Miguel 
Dahma 1570.  A praticidade 
vai te conquistar! Vale à pena 
conferir!

O MÉDICO DR. Benedito 
Alves Delsin completou idade 
redonda (80 anos), na última 
quinta-feira, curtindo a família, 
e principalmente a netinha So-
fi a, fi lha do médico Dr. Rafael 
Delsin e Paola Fabretti.    

 

Detalhes
não tão pequenos...

Bernardino de Campos, 3145
Telefone: 3232-4822

Riopreto Shopping Center 
Telefone: 3227-3211

Kiberamarp

Temporada de férias
Foi uma mini temporada de 
férias, divina e maravilhosa, 
conhecendo a beleza da 
natureza Cataratas do Iguaçu, 
um dos lugares turisticos mais 
visitado no Brasil, depois, 
aproveitando a viagem para 
diazinhos no sul do pais, o 
médico Dr. Renato J. Freitas, 
requisitado cirurgião plástico e 
sua querida e elegante esposa 
Dra. Luciana Secches Freitas, 
cirurgiã dentista na área de 
estética oral, da Clínica Ateliê 
da Imagem (Nova Redentora),  
curtiram muito os dias de férias 
com os filhos Heitor, Maria 
Teresa e Otávio, futuro médico.       

Candidatura
Grande grupo de ex-jogadores e de cronistas esportivos tem 
testado junto a dirigentes e políticos próximos à CBF a idéia de 
lançar a candidatura de Zico à presidente da entidade.

Tel. (17) 3233-4888

Investimento
O Praça Shopping, no centro de Rio Preto, ganhará três nova lojas 
durante o mês de agosto. O investimento total é de R$ 600 mil e 
contempla duas cafeterias e uma loja de correspondente bancário. 
Cheirin Bão (cafeteria), Star Bee American Café e Ramos & Silva 
(correspondente bancário), vão gerar juntas 12 empregos diretos 
e 60 indiretos. Que maravilha!

DiáriodoBob
É de direito. Quem tem muito dinheiro, gasta como e 

onde quiser. O grande empresário José Carlos Semenzato, 
que percorre o mundo na conquista de novas fontes de renda 
(alias ilimitadas por conta do seu talento empresarial), sugeriu 
em entrevista, na Revista Forbes Brasil,  nomes dos res-
taurantes perfeitos que gosta de frequentar dentro e fora do 
país. Motivos. Em São Paulo, para que sirva como opção aos 
que puderem seguir os seus passos, o Figueira Rubaiyat é o 
preferido dele em fechamento de negócios. Frutos do mar em 
travessa de barro, com um risoto único e o “Pièce de Résis-
tance” que, em tradução livre para o português significa um 
“pedaço de (ou para) resistência”, em referência à parte mais 
significativa ou valorizada de algo (um prato ou um espetáculo, 
por exemplo). Homem de negócio. Para ratificar uma de suas 
frases marcantes, Zé Carlos, para os íntimos, costume dizer 
que “Empreendedores apaixonados podem mudar o mundo. E 
ele sabe mais do que ninguém fazer bons negócios. Casa de 
Artista. Hoje, morando em muitos lugares, em hotéis de alta 
classe ou em suas mansões espalhadas pelo Brasil e fora dele, 
alguns dos seus vizinhos no condomínio Damha, onde a família 
Semenzato morava, vão trocar de residentes;- a famosa dupla 
sertaneja Zé Neto e Cristiano acaba de comprar a mansão 
por alguns milhões de reais (a gente conta o Santo, mas não 
mostra o milagre). No compromisso de dar a noticia foi exigido 
o sigilo sepulcral  para o valor dos milhões. Para quem lida 
com dinheiro, que multiplica todos os dias, o valor da casa 
recentemente negociada, para Semenzato, foi apenas mais 
um negócio milionário, mas não extraordinário, afinal, para o 
homem que nasceu em Cafelândia, o seu enriquecimento não 
espanta mais ninguém, uma vez que, o dinheiro, para o empre-
sário, multiplica em minutos, não em horas e nem em dias, que 
dirá em meses e anos. Quanto a casa, pra terminar, mesmo 
com garantias em mãos, a negociação só poderá ser confirmada 
depois da escritura lavrada. Ponto e basta!  

Aos domingos 
Projeto Ciclo Vida, da Unimed 
de Rio Preto, que consiste 
no empréstimo gratuito de 
bicicletas a toda população 
na represa municipal, aos 
domingos, das 7h às 12h, está 
de volta! Projeto que precisou 
ser interrompido devido à 
pandemia, mas que, agora, 
está de volta seguindo todos 
os protocolos de segurança. 
O projeto é aberto a toda 
população e não precisa ser 
beneficiário Unimed Rio Preto 
para participar.

henriforne@gmail.com

Aumento
Cinco meses depois de passar a 
marca dos R$ 5, o valor do preço 
médio do litro de gasolina chegou 
a R$ 6. Comparado ao início do 
ano, quando estava na faixa de 
R$ 4, a alta se aproxima de 50%.

Vida segura 
Exposição ideal izada pelo 
“photographer” Guilherme Baffi, 
será feita hoje, sábado, com 
distribuição de Kit personalizado 
produzido pela Fecomerciários, 
presidida por Luiz Carlos Motta 
e pelo sindicato de Rio Preto, 
sob o olhar de Márcia Caldas. 
O objet ivo é homenagear 
profissionais que atuam na 
linha de frente do comércio e 
ressaltar a importância do uso 
da máscara contra a propagação 
do vírus. O evento aberto ao 
público começa as 7h e vai até 
as 14h, na Praça Rui Barbosa. 

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)

Sábados e domingos
O empresário Bruno Garisto, mais seus sobrinhos Leonardo 
Conte e Gustavo Malandri, recepcionam amigos convidados na 
manhã deste sábado, dia 14, das 08 da manhã às 11 horas, 
para inaugurar o “Food Truck Casa da Vó Cida” e o Point de 
Bike 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 aberto aos sábados e domingos para 
parceiros voltados à serviços e artigos de bike.

C/ Luizinho BUENO 

A chique empresária, Elisangela Rocha está em 
contagem regressiva para a inauguração do Bodega 
Km 06, Empório & Hortifruti em Rio Preto. Também 

terá um espaço agradável e aconchegante, para 
café... cheios de delícias!  Com certeza, será ponto 

de encontro de muitos socialites

 José Carlos Semenzato, um 
empresário multifacetário, 
mas também multicolorido, 

que faz questão de ser 
discreto em preto e branco. 


