
Rio Preto registra pior qualidade 
do ar em todo Estado, diz Cetesb

ESTIAGEM E BAIXA UMIDADE

TJ suspende lei que 
permite entidade 
assistencial pedir 

concessão de área 

Andressa ZAFALON

Saúde começa 
vacinação de 

adolescentes com 
comorbidades
Rio Preto concluiu nesta 

terça-feira (17) a vacinação 
de primeira dose contra 
a Covid-19 em adultos. 
Segundo os dados do Vaci-
nômetro, com a aplicação 
nos jovens de 18 anos nesta 
terça, o município chegou a 
503.875 doses aplicadas. 
Nesta quarta-feira (18), Rio 
Preto vai começar a vacinar 
adolescentes de 16 e 17 
anos com comorbidades, 
deficiências, gestantes e 
puérperas.         Pág.A5

Jovem é preso 2 vezes em 10 dias por violência doméstica
 Na noite da última segunda-feira um homem de 23 anos foi preso pela segunda vez no mês de agosto 
por descumprir a medida protetiva registrada por sua ex-companheira de 20 anos. Ele foi detido em flagrante 
por policiais militares enquanto ainda estava na residência da vítima.      Pág.A4
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Passeando com o melhor
 pai do mundo!“

”Do filho, Bruno com o pai, Romário

MÊS DOS PAIS 

Emocionante 
história da 

Manu e sua 
bicicleta

O DHoje contou a história 
da Emanuella Nascimento de 
Lima, conhecida carinhosa-
mente por Manu, no dia 10 de 
agosto. O sonho da Manu era 
ganhar uma bicicleta para brin-
car, mas também para facilitar 
a atividade de pegar latinhas e 
recicláveis em troca de bola-
cha. Quer saber como acabou 
essa história? Então venha se 
emocionar com a gente nesta 
reportagem.            Pág.B2

Rio Preto registrou na manhã 
desta terça-feira (17) o pior nível 
de qualidade do ar no Estado, se-
gundo as informações fornecidas 
pelo site da Cetesb (Companhia 
Ambiental do Estado de São 

Paulo). Na mesma manhã os 
moradores rio-pretenses pre-
senciariam grandes nuvens de 
fumaça que cobriram a cidade. 
O segundo pior índice ficou com 
Ribeirão Preto.    Pág.A2

Atletas afegãos 
são retidos 

no país e não 
disputarão a 

Paralimpíadas
Pág. B1

Baptista vê 
progresso do time 
do Mirassol  após 
sofrida vitória do 
fim de semana

Pág. B1

Rio-pretenses 
disputam 

Campeonato 
Brasileiro de tênis 

essa semana
Pág. B1

TJ deferiu liminar nesta segun-
da-feira (16) alegando que a pro-
positura contém, em princípio, 
imprescindível prévia licitação 
para que a Administração Pública 
transfira o domínio do bem imó-
vel público a terceiros.   Pág.A3

Câmara aprova 
porta giratória com 
detector de metal 
em todos bancos
O Projeto de Lei (PL) é de au-

toria do vereador Jean Charles e 
prevê a obrigatoriedade de portas 
giratórias com detectores de me-
tais nas agências bancárias. O PL 
foi aprovado em segunda discus-
são e segue para sanção. Pág.A3Manu, com a sonhada bicicleta, doada após reportagem do DHoje

Dez tenistas de Rio Preto estão na disputa esta semana

Divulgação
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O Brasil que queremos 
e precisamos

Dois pontos vivenciados hoje 
no Brasil provocam em mim 
certa inquietação, acompanhada 
por forte indignação. São eles 
o Brasil real e o Brasil fora da 
realidade. A realidade em nosso 
País atualmente escancara um 
drama de crise sanitária e as 
suas nefastas consequências 
com mais de 560 mil mortos 
vítimas da Covid-19, 15 milhões 
de desempregados, 19 milhões 
de famintos e descontrole in-
flacionário, com elevadas altas 
no custo de vida, onde se vê o 
retorno de pessoas cozinhando 
a lenha por não terem dinheiro 
para comprar o caro botijão de gás. Crescem a minha inquie-
tação e a minha indignação ao testemunhar famílias indo para 
a situação de rua por falta de salário para pagar o aluguel e 
quando ouço dos setores patronais o fechamento de mais de 
800 mil empresas.

Grandeza humanitária

Esta dura realidade tem de ganhar as nossas mentes e os 
nossos corações na tentativa de tornarmos mais humanas as 
nossas condutas e as nossas relações. O Brasil clama por gestos 
de grandeza humanitária e não de poderio político, partidário 
e até mesmo bélico; apresentações e demonstrações de força 
que, no presente, não contribuem em nada para a melhoria da 
vida dos brasileiros e das brasileiras.

Retrocesso

A saudável vida constitucional e democrática em nosso País 
exige respeito ao próximo como, por exemplo, com a adoção 
de políticas públicas que melhorem a vida das pessoas. É te-
meroso vivenciar uma Nação imaginária que deixa se sobrepor 
ao bem-estar da população, principalmente a mais carente, 
ao dar prioridades à questões políticas-partidárias, como a 
polêmica e desnecessária questão do voto impresso, diante 
de um desenfreado retrocesso social, agravado pela pandemia.

Dignidade

A responsabilidade do Congresso Nacional em reverter este 
estado de coisas é ampla e decisiva. Aos senadores e a nós, 
deputados federais, foram conferidos os votos que devem sig-
nificar mandatos voltados à promoção do bem comum. Este 
é o princípio da minha legislatura na Câmara Federal. O Brasil 
real pede saúde, com vacinação contra a Covid-19 em larga 
escala, empregos, comida, moradia; enfim clamamos por vida 
digna a homens e mulheres, crianças e adolescentes. Vivo o 
verdadeiro Brasil e sou consciente das suas carências. Sei em 
qual País atuo diariamente na minha vida pública e luto para 
torná-lo melhor. Ou seja, uma Nação que garanta dignidade 
ao seu povo e saiba eleger prioridades, sem inquietações e 
tampouco indignações!

*Luiz Carlos Motta - é presidente da Fecomerciários, 
da CNTC e Deputado Federal (PL/SP)

ARTIGO 

OPORTUNIDADE

Balcão oferece 724 
vagas de emprego

O Balcão de Empregos de 
Rio Preto desta terça-feira 
(17) está oferecendo 724 
oportunidades de trabalho.

Os interessados em al-
guma das vagas podem se 
cadastrar no Balcão de Em-
pregos através do site da Pre-
feitura www.riopreto.sp.gov.
br/balcaoempregos e se can-
didatar as vagas oferecidas 
enviando os currículos.

O Balcão de Empregos 
também está cadastrando 
trabalhadores interessados 

em oferecer, ou que já exer-
cem, prestação de serviços de 
entrega. A expectativa da Se-
cretaria de Desenvolvimento 
Econômico é que a demanda 
por novos postos de trabalho 
no setor continue crescendo.

Ao acessar o site https://
www.riopreto.sp.gov.br/bal-
caoempregos/, a empresa 
pode fazer o cadastro e enca-
minhar uma busca por palavra 
chave “tipo entregador”. Em 
seguida, aparecem todas as 
pessoas interessadas, com 
experiência e perfil para o 
cargo.

Da REDAÇÃO

Qualidade do ar em Rio Preto 
atinge pior nível, avalia Cetesb

Rio Preto registrou na ma-
nhã desta terça-feira (17) o 
pior nível de qualidade do ar 
no Estado, segundo as infor-
mações fornecidas pelo site da 
Cetesb (Companhia Ambiental 
do Estado de São Paulo). Na 
mesma manhã os moradores 
rio-pretenses presenciariam 
grandes nuvens de fumaça 
que cobriram a cidade.

De acordo com os dados 
da Cetesb a qualidade do ar de 
Rio Preto começou a diminuir 
às 3h da manhã quando o 
Material Particulado (MP) mais 
fino registrou um aumento 
para 82 microgramas, fazendo 
com que o nível do município 
caísse para a faixa laranja 
representada pelo N3 (ruim).

Já às 7h o nível no mapa 
online da Cetesb voltou a di-
minuir para a faixa vermelha 
representada pelo N4 (muito 
ruim), momento em que as 
MP finas aumentaram para 
127 microgramas.

Os dados da companhia 
são atualizados a cada hora, e 
até as 11h Rio Preto se man-

tém registrando a faixa verme-
lha com 145 microgramas de 
MP fino, o Material Particulado 
considerado mais difícil de ser 
inalado em Rio Preto também 
teve um aumento para a faixa 
laranja desde as 4h da manhã 
e permanece sem alterações.

Fora Rio Preto a cidade 
que teve seus níveis alterados 
na manhã desta terça-feira foi 
Ribeirão Preto que desde as 
9h da segunda-feira (16) teve 
o índice elevado para ruim e 
alterado para muito ruim às 
3h da manhã da terça-feira 
até às 8h.

Da REDAÇÃO  
redacao@dhoje.com.br

NO ESTADO

Divulgação

Em nota publicada na tarde 
da segunda-feira a Defesa Civil 
de Rio Preto alertou sobre o 
baixo nível de umidade do ar 
e as altas temperaturas pre-
vistas para os próximos dias. A 
expectativa é de temperaturas 
elevadas à tarde – sempre 
acima dos 30ºC – pelo menos 
até sábado (21) e umidade 
relativa abaixo de 20% em toda 
a região Noroeste do Estado 
nesse período.

Em seu site a Cetesb alerta 
sobre a diminuição de esfor-
ço físico pesado ao ar livre 
durante a marcação da faixa 

Ação social na Vila Itália combate alcoolismo e 
dependência química

vermelha em Rio Preto e a 
Defesa Civil orienta que as 
pessoas passem a se hidra-
tar com frequência; utilizem 
umidificador de ar ou toalhas 
molhadas estendidas nos am-
bientes; evitem exposição ao 
sol, principalmente após as 
10h e antes das 18h; utilizem 
vaporizadores de ambiente 
ou toalha umedecida; evitem 
práticas esportivas entre 13 e 
18h; usem soro fisiológico nos 
olhos e narinas e não utilizem 
fogo para limpeza de galhos ou 
folhas. (Colaborou – Bruna 
MARQUES)

URBANO
Terminal da Bady começa ser desmontado 

Empresa contratada pela 
Secretaria de Obras iniciou nes-
ta terça-feira, 17, a desmon-
tagem do terminal da avenida 
Bady Bassitt. O serviço deve 
durar até sexta-feira, 20. 

O material será armazena-
do para a futura instalação do 
Terminal Turístico de Rio Preto. 
No local, será construído um 
bolsão de estacionamento para 
ser utilizado pelos consumidores 
que visitam a região central. A 
Empresa Municipal de Urbanis-
mo (Emurb) ficará responsável 
pela operação do novo terminal 
e das vagas de estacionamento.

Da REDAÇÃO
Divulgação

ASSISTÊNCIA

Ação social na Vila Itália combate 
alcoolismo e dependência química

A Secretaria Municipal de 
Assistência Social (SEMAS), 
por meio do CRAS Belo Ho-
rizonte, realizou na última 
segunda-feira, 16, ação in-
tegrada junto à Secretaria de 
Saúde para sensibilizar mora-
dores da Favela Vila Itália sobre 
o tratamento da dependência 
de álcool e drogas através do 
CAPS AD (Centro de Atenção 
Psicossocial Álcool e outras 
Drogas) da Vila Clementina, 
também com o apoio do Con-
sultório na Rua.

A ação foi realizada na fave-
la e contou com o envolvimen-
to de líderes da comunidade 
para maior sensibilização dos 
usuários.

A iniciativa surgiu após as 
equipes da Assistência Social 
e Saúde avaliarem a necessi-
dade de um acompanhamen-
to específico para tratar tal 

Da REDAÇÃO demanda junto aos usuários 
da favela e assim facilitar o 
acesso aos serviços.

“Recebemos muitas de-
mandas de usuários que fazem 
uso abusivo de substâncias 
psicoativas naquele território 
e necessitavam do atendi-
mento do CAPS. O objetivo foi 
realmente sensibilizar esses 
moradores para que aceitem 
a oferta do serviço, além de 
orientar sobre as principais 
formas de acesso e de aten-
dimentos, bem como buscar 
a ressignificação das pos-
sibilidades de atendimento 
em meio aberto”, afirmou a 
coordenadora do CRAS Belo 
Horizonte Cristiane Camargo 
de Oliveira Brito.

Para facilitar e ampliar o 
acesso ao serviço do CAPS, 
foram disponibilizados va-
les-transportes aos usuários 
interessados em realizar o 
tratamento.

Divulgação
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SESSÃO

APROVADO

TJ suspende lei que permite pedido 
de áreas por entidades assistenciais

A Prefeitura de Rio Preto 
entrou com uma Adin (Ação 
Direta de Inconstitucionalidade) 
contra a Lei, promulgada pela 
Câmara Municipal, que estabe-
lecia normas e condições para 
que entidades que desenvolvem 
atividades assistenciais possam 
solicitar o benefício da conces-
são administrativa municipal.

De acordo com a lei pro-
mulgada, a entidade somente 
poderia receber a concessão da 
área mediante o preenchimen-
to de alguns requisitos, como 
estar sediada em Rio Preto há 
pelo menos um ano; constar 
nos Estatutos o desenvolvi-
mento de atividades relevantes 
ao interesse público e ter sido 
declarada de utilidade pública 
há pelo menos um ano.

Além disso, as entidades 
deveriam apresentar cópia do 
estatuto registrado com a últi-
ma alteração; ata de posse da 
atual diretoria; balancete dos 
últimos 12 meses; cartão de 

CNPJ; qualificação dos represen-
tantes das entidades; projeto de 
atividades e técnico específico e 
cronograma de obras.

No entanto, o TJ deferiu li-
minar nesta segunda-feira (16) 
alegando que a propositura 
contém, em princípio, imprescin-
dível prévia licitação para que a 
Administração Pública transfira o 
domínio do bem imóvel público 
a terceiros.

“Ao que parece, o município 
de Rio Preto usurpou compe-
tência da União para instituir 
novas hipóteses de dispensa de 
licitação. A fim de evitar prejuízo 
aos cofres públicos, em razão 
da eventual transferência do 
domínio de imóvel público, sem 
a realização de licitação, neces-
sário o deferimento da liminar”, 
consta na decisão.

Tal propositura foi feita pelo 
Legislativo, vetada pelo Execu-
tivo e o veto foi derrubado pelo 
Legislativo, promulgando assim 
tal lei. A Prefeitura entrou com 
Adin, sendo deferida pelo TJ, 
suspendendo assim a validade 
da atual Lei.

Andressa ZAFALON
redacao@dhoje.com.br

Câmara rejeita obrigar construtora ser responsável 
por destino de resíduos em conjuntos habitacionais

O vereador Renato Pupo 
protocolou em abril deste ano 
um Projeto de Lei (PL) que 
determina a obrigatoriedade 
de a construtora dos próximos 
Conjuntos Habitacionais de Rio 
Preto a serem responsáveis 
diretas – durante cinco anos 
– pela correta destinação dos 
Resíduos da Construção Civil 
(RCC).

Paulo Pauléra fez uma 
emenda excluindo a obrigação 
dos projetos nacionais, estadu-
ais e municipais de habitação, 
que sejam financiados pelo 
Programa Casa Verde e Amare-
la e que estejam enquadrados 
nos empreendimentos que 
tenham função social. Já o ve-
reador João Paulo Rillo fez uma 
emenda justamente contrária, 
no entanto, a emenda de Pau-

léra foi aprovada e a emenda de 
Rillo rejeitada.

Durante a discussão das 
emendas, alguns vereadores 
convenceram Renato Pupo a 
pedir vistas, o que foi feito, 
porém, após encaminhamento 
contrário às vistas, feito por 
Pauléra, a mesma foi rejeitada, 
assim como o Projeto também 
foi rejeitado pelos vereadores.

s vereadores Odélio Chaves 
e Jean Charles temem o au-
mento do custo das moradias, 
onde as construtoras poderiam 
transferir esse gasto à popula-
ção. “A empresa é capitalista, 
ela vai por na conta esse au-
mento de gasto, esse é meu 
medo”, ressalta Odélio.

Votaram contra as vistas 
Rossini Diniz, Anderson Branco, 
Bruno Marinho, Bruno Moura, 
Celso Peixão, Cláudia de Giuli, 
Jorge Menezes e Cabo Júlio 
Donizete. A favor das vistas 

votaram Jean Charles, Renato 
Pupo, João Paulo Rillo, Odélio 
Chaves e Robson Ricci. Os vere-
adores Francisco Júnior e Karina 

Andressa ZAFALON

TERCEIRIZADAS

ADIN

TJ suspende lei que permite entidade assistencial solicitar concessão de área

Parque Ecológico 
O vereador Bruno Moura protocolou um pedido de 

estudo para a reabertura do Parque Ecológico Educati-
vo. De acordo com o vereador, muitos munícipes estão 
questionando sobre a reabertura do parque. “A Secretaria 
de Esportes se manifestou em relação à reabertura da 
Cidade da Criança, mas não esclareceu sobre o Parque 
Ecológico”, questiona o vereador. 

Conselho da Juventude
O vereador Renato Pupo (PSDB- foto) reuniu-se com o secretário 

de Governo, Jair Moretti, nesta segunda-feira (16). A conversa foi 
sobre alterações a serem feitas na proposta de criação do Conselho 
da Juventude. A criação do órgão foi proposta por jovens do PSDB 
que estiveram com Moretti, em reunião anterior, organizada por 
Pupo.  O próximo passo será a apresentação do texto final antes 
da proposta ser encaminhada para votação.

Na manhã desta terça-feira 
(17) a CPI (Comissão Parla-
mentar de Inquérito) das Ter-
ceirizadas ouviu três servidores 
da Secretaria de Serviços 
Gerais sobre o descontrole na 
marcação de ponto e denúncia 
de que estão sendo coagidos 
a abrir mão de direitos traba-
lhistas.

Os servidores ouvidos fo-
ram o chefe de departamento, 
Marcos Rogério de Castro, a 
gestora de contrato, Jaqueline 
Izidoro Rocha, e a terceirizada 
Cristina de Paula Susano.

Os três foram questiona-
dos sobre supostas falhas na 
prestação de serviço pelas 
três empresas terceirizadas 
que prestam serviço para a 
secretaria: Inova, RCA e CCO.

Entre as denúncias de su-
postas irregularidades está o 
descontrole na marcação de 
ponto de frequência e de que 
trabalhadores da Inova, cujo 
contrato vence em setembro, 
estariam sendo coagidos por 
escritório de advocacia a assi-
nar termo de demissão, o que 
implicaria no não pagamento 
de encargos trabalhistas, caso 
queiram ser contratados por 
outra terceirizada, ainda a ser 
definida.

O presidente da CPI, ve-
reador João Paulo Rillo, e 
o suplente, vereador Pedro 
Roberto, apresentaram cópias 
dos documentos provando que 
terceirizados estariam sendo 
obrigados a assinar e ques-
tionaram Marcos Rogério de 
Castro, chefe de departamen-
to, sobre quem teria autorizado 
a cessão de um ônibus dos 
Serviços Gerais para levar os 
trabalhadores ap escritório de 
advocacia. “Um ônibus públi-
co, forçando levar funcionários 
a abrir mão de seus direitos, 
isso é muito grave”, disse Rillo.

Castro respondeu que ele 
mesmo autorizou o uso do 
ônibus, mas disse que desco-
nhecia o teor do documento. 
“Se estiverem fazendo isso 
(empresa) têm de ser puni-
dos”, declarou.

Após a apresentação da 
denúncia, a CPI aprovou a 
convocação do advogado que 
estaria fazendo esse contato 
com os trabalhadores. “Não 
pode forçar o trabalhador a 
abrir mão de seus direitos. 
Isso é muito grave. Vamos 
apresentar essa denúncia e 
aguardar providências”, disse 
Pedro Roberto. O relator da 
CPI, vereador Rossini Diniz, e 
o membro, vereador Anderson 
Branco, também consideraram 
a denúncia grave e apoiaram a 
convocação do advogado.

Castro, que é encarregado 
da garagem dos Serviços Ge-
rais, também negou irregulari-
dades na marcação de ponto 
dos servidores, mas quando foi 
questionado sobre diferentes 
cartões de ponto com apa-
rentemente a mesma letra, e 
atestados por ele, disse des-
conhecer quem os preenchia.

As duas servidoras que 
prestaram depoimento tam-
bém negaram irregularidades 
e disseram desconhecer tanto 
o descontrole no ponto quanto 
o documento apresentado 
pela empresa para que tra-
balhadores abram mão dos 
encargos trabalhistas ao pedir 
demissão, caso desejem ser 
contratados pela nova empre-
sa que ainda será escolhida 
em licitação.

“Isso é muito estranho, 
nenhum funcionário nos trou-
xe isso. Nem sabemos qual 
empresa vai entrar”, disse 
Jaqueline, que é a gestora do 
contrato com a Inova.

CPI tem nova 
rodada de 

depoimentos
Andressa ZAFALON

Utilidade 
Pública 

O vereador Jean Charles 
apresentou propositura para 
reconhecer como utilidade 
pública o Ambulatório Médico 
de Especialidades (AME), o 
Hospital Lar Nossa Senhora 
das Graças na Providência de 
Deus e o Hospital Estadual 
João Paulo II, todos de Rio 
Preto, foram aprovados por 
unanimidade pela Câmara 
durante a sessão desta ter-
ça-feira (17). 

Divulgação

Cáritas Diocesana
Aprovado nesta terça-feira (17), em regime de urgência es-

pecial, o Projeto de Lei do Executivo que autoriza oficialmente o 
uso, sob forma de concessão administrativa, do imóvel público 
municipal, em favor da Cáritas Diocesana de Rio Preto, locali-
zada no bairro Jardim Maracanã. O termo de Concessão terá 
vigência de cinco anos que poderão ser prorrogados, no entanto, 
ciente de que, ao término do prazo, a entidade beneficiária não 
terá qualquer direito à retenção de benfeitorias ou indenização 
por obras que eventualmente tenham sido feitas no local. Vale 
ressaltar que a entidade perde a outorga de uso, caso utilize o 
imóvel para finalidade diferente no que estabelecido no Termo 
de Concessão. 

Buzina do Trem
O vereador Bruno Moura (foto) teve aprovado nesta terça-feira 

(17) o Projeto de Lei Complementar que altera as posturas mu-
nicipais e medidas do poder de polícia administrativa a cargo do 
Município. Com a mudança, ficará proibido qualquer trabalho ou 
serviço que produza ruídos acima de 90 decibéis (dB) e que per-
turbe o sossego público, incluindo os barulhos e ruídos advindos 
de buzinas, clarins, tímpanos, campainhas ou outros aparelhos, 
entre 22h e 7h, nas proximidades de hospitais, escolas, asilos 
e residências. Especificamente sobre a buzina do trem no perí-
metro urbano, fica estabelecido a composição e 96 dB até 110 
dB, sendo aferidos em até 10 metros da via férrea. O PLC volta 
à pauta para ser votado no mérito. 

Porta giratória e detector de metal serão obrigatórios em todos os bancos

O Projeto de Lei (PL) é de 
autoria do vereador Jean Char-
les e prevê a obrigatoriedade 
de portas giratórias com detec-
tores de metais nas agências 

bancárias. O PL foi aprovado 
em segunda discussão, ou seja, 
no mérito, e segue agora para 
o Executivo sancionar ou vetar.

Segundo o autor, o objetivo 
é modernizar a legislação mu-
nicipal para possibilitar maior 
segurança e comodidade, tanto 
para os cidadãos, usuários di-
ários dos serviços financeiros, 
quanto para os funcionários das 
agências.

“Essa atualização e moder-
nização da legislação ampliará 
a segurança no entorno das 
agências, na medida em que 
possibilita a redução de circu-
lação de numerário em espécie 
e tornará a nossa cidade mais 
receptiva à instalação de novos 
e mais modernos modelos de 
negócios financeiros, gerando 
assim um potencial fomento à 
economia local ao possibilitar 

a expansão da bancarização”, 
ressalta Jean.

A Lei Federal nº 7.102, 
de 1983, tempos em que as 
tecnologias sobre segurança 
bancária ainda não possuíam 
a estrutura e a tecnologia dos 
tempos atuais, classifica a por-
ta giratória detectora de metais 
como um item facultativo, per-
mitindo que os estabelecimen-
tos bancários adotem o sistema 

Segundo o autor, o 
objetivo é modernizar a 
legislação municipal 

Andressa ZAFALON

de segurança mais adequado 
às suas particularidades.

Para o vereador, autor do 
PL, o intuito é manter as por-
tas eletrônicas de segurança 
individualizada onde haja aten-
dimento presencial de clientes 
e movimentação ou guarda 
de numerário. “A retirada da 
obrigatoriedade apenas onde 
não haja guarda ou circulação 
de dinheiro em espécie”, frisa.

Prova de Vida 
Nesta terça-feira (17) seria votado o Projeto de Lei (PL) de au-

toria do vereador Bruno Marinho, que obriga as instituições – com 
exceção das de âmbito nacional e federal – a cumprirem as provas 
de vida na residência dos beneficiários. No entanto, o vereador 
pediu vistas por cinco sessões alegando que “talvez eu tenha que 
retirar o projeto e apresentar um novo, por que as emendas não 
vão contemplar o que precisa”, explicou Marinho. 

Repasse Meio Ambiente
João Paulo Rillo (foto) pediu vistas por 

duas sessões do Projeto de Lei que destina 
os recursos provenientes do ICMS Ecológi-
co ao Fundo Municipal de Defesa do Meio 
Ambiente (Fundema) para a manutenção e 
preservação da Estação ecológica do Noro-
este Paulista. 

Caroline estavam ausentes.
“As casas são entregues 

com o básico, no entanto, 
com o decorrer do tempo, os 

moradores acabam fazendo 
melhorias no local e não têm 
onde jogar esses resíduos 
sólidos. Muitas vezes acabam 
depositando em área de pre-
servação e isto é muito sério”, 
explica o autor.

Pupo chegou a mostrou 
várias imagens de bairros que 
não têm ponto de apoio e, por 
isso, os moradores acabam 
depositando estes resíduos 
sólidos em qualquer lugar.

O vereador Robson Ricci 
alertou também para o perigo 
com animais peçonhentos. 
“Além de todo o mal ao meio 
ambiente, os moradores que 
moram mais próximos dos 
locais que têm estes entulhos 
reclamam muito de animais 
peçonhentos e isso é muito 
perigoso”, frisa Ricci.

O PL havia sido foi aprovado 
em primeira discussão.

Divulgação

Repasse Meio Ambiente
duas sessões do Projeto de Lei que destina 
os recursos provenientes do ICMS Ecológi-
co ao Fundo Municipal de Defesa do Meio 
Ambiente (Fundema) para a manutenção e 
preservação da Estação ecológica do Noro-
este Paulista. 
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RIO PRETO
PM captura quatro 

foragidos em 5 horas

Durante à tarde e à noite 
da última segunda-feira (16) 
a Central de Flagrantes de Rio 
Preto registrou três ocorrências 
de captura de procurado.

O primeiro caso foi registra-
do às 15h, quando no bairro 
João Paulo II uma equipe da 
Polícia Militar capturou uma 
mulher de 35 anos e outra de 
37 anos que possuem contra si 
mandados de prisão preventiva 
que foram expedidos no dia 23 
de julho pela 5ª Vara Criminal 
de Rio Preto.

As duas foram detidas e en-
caminhadas para a carceragem 
da DEIC para permaneceram à 
disposição da Justiça.

Já às 17h30 uma segunda 
equipe da PM abordou uma 
mulher de 25 anos no bairro 
Jardim Paraíso. Eles realizaram 
uma pesquisa onde constata-
ram o registro de um mandado 
de prisão em regime fechado 
que foi expedido pela 5ª Vara 
criminal de Rio Preto no dia 23 
de julho.

Para os policiais a captura-
da confessou ter conhecimento 
do mandado, sendo que em 
seguida ela foi encaminhada a 
carceragem da DEIC e mantida 
à disposição da Justiça.

Por fim às 19h45 um ho-
mem de 58 anos foi informado 
sobre dois mandados de prisão 
expedidos pela 1ª Vara Judicial 
de Pirapozinho. Inicialmente 
os policiais militares foram 
acionados para atender uma 
ocorrência de desentendimen-
to de casal no bairro Boa Vista 
e no local eles realizaram uma 
pesquisa de histórico criminal 
onde constatava que o homem 
tinha contra si mandados de 
regime aberto nos meses de 
abril e maio.

Os policiais realizaram a co-
municação ao juízo de Pirapozi-
nho e em seguida informaram 
ao procurado que ele deverá 
cumprir o regime aberto.

Os casos foram encaminha-
dos para o 2º, 3º e 4º Distritos 
Policiais. 

(Colaborou – Bruna
 MARQUES)

Da REPORTAGEM 

MITSUYOSHI JOSÉ CARLOS 
INOUE, natural de Tupi Paulista/
SP, faleceu aos 55 anos de idade. 
Era solteiro. Foi sepultado no dia 
17/08/2021 às 11:00, saindo seu 
féretro do velório Capelas Prever 
Rio Preto para o cemitério Parque 
Jardim da Paz.

AMELIA SARTORI MARIN, natu-
ral de Neves Paulista/SP, faleceu aos 
74 anos de idade. Era casada com 
Aristeu Marin Moleis e deixou seus 
fi lhos Maristela, Valeria e Aristeu. 
Foi sepultada no dia 17/08/2021 às 
17:00, saindo seu féretro do velório 
Jardim da Paz para o cemitério Par-
que Jardim da Paz.

  FALECIMENTOS
DURVANILA BATISTA BUENO, 

natural de Cedral/SP, faleceu aos 87 
anos de idade. Era viúva e deixou 
seus fi lhos Nelson, Iracema, Paulo 
Donizete e Maria Helena (falecida). 
Foi sepultada no dia 17/08/2021 às 
14:00, saindo seu féretro do velório 
de Engenheiro Schmidt para o cemi-
tério de Engenheiro Schmidt.

ROBERTO DOS SANTOS, natural 
de São José do Rio Preto/SP, faleceu 
aos 60 anos de idade. Era casado 
com Jussara Gabriel e deixou sua 
fi lha Rafaela. Foi sepultado no dia 
17/08/2021 às 13:00, saindo seu 
féretro do velório Capelas Prever 
Rio Preto para o cemitério São João 
Batista.

VILA AZUL
Ladrões deixam vítima 
amarrada após roubo

No inicio da noite da última 
segunda-feira (16) um homem 
de 38 anos foi vítima de um 
roubo enquanto estava se 
dirigindo a uma chácara que 
fica próximo ao Orquidário às 
18h35. Os dois criminosos 
levaram mais de R$ 7 mil e 
deixaram o homem com os 
punhos e pés amarrados com 
enforca-gato.

De acordo com o boletim 
de ocorrência, a vítima saiu 
de seu trabalho, localizado no 
bairro Jardim Suzana, e tinha 
o intuito de comparecer a uma 
chácara onde faria um paga-
mento a outro homem no valor 
de R$7.762, sendo que inicial-
mente durante o trajeto ele fez 
uma parada no último posto de 
combustível que tem na vicinal 
para a Vila Azul para abastecer 
seu carro modelo corsa.

Após o abastecimento, a 
vítima continuou seu trajeto 
entrando na estrada que leva 
para o orquidário, e cerca de 
um quilômetro a frente foi 
abordada por duas pessoas 
em duas motos. Em sua de-
claração o homem informou 
que uma das motos passou a 
frente de seu carro enquanto a 
segunda permaneceu ao seu 

lado, momento em que os dois 
desconhecidos empunharam 
suas armas fazendo com que 
a vítima parasse o automóvel.

Em seguida uma pessoa 
se aproximou do veículo e or-
denou que a vítima entregasse 
a carteira, sendo que ao notar 
que no banco do passageiro 
estava uma pochete também 
pegou o dinheiro do pagamen-
to a terceiro.

O criminoso entregou um 
enforca-gato para a vítima e 
mandou que amarrasse seus 
pés. Depois prendeu os pulsos 
e jogou a chave do carro e o 
celular da vítima no assoalho 
do lado do passageiro. Por fim 
os ladrões fugiram.

Cerca de 25 minutos mais 
tarde uma pessoa que estava 
passando pela estrada parou 
para ajudar a vítima e acionou 
a Polícia Militar que orientou o 
homem a comparecer a Central 
de Flagrantes, local onde ele 
mostrou aos policiais as mar-
cas visíveis em seus punhos e 
tornozelos.

O caso foi registrado como 
roubo às e posteriormente foi 
encaminhado ao 5º Distrito 
Policial, que dará continuidade 
a investigação do ocorrido. 

(Colaborou – Bruna 
MARQUES)

Da REPORTAGEM 

Arquivo DHOJE

Jovem é preso duas vezes 
em menos de dez dias

Na noite da última segun-
da-feira um homem de 23 
anos foi preso pela segunda 
vez no mês de agosto por 
descumprir a medida protetiva 
registrada por sua ex-com-
panheira de 20 anos. Ele 
foi detido em flagrante por 
policiais militares enquanto 
ainda estava na residência da 
vítima, no bairro João Paulo II, 
às 22h45.

Ao chegarem os PMs fo-
ram informados pela vítima de 
que o homem teria sido notifi-
cado sobre a medida protetiva 
e mesmo assim no dia 8 de 
agosto descumpriu a ordem 
ao se dirigir a sua residência 
para ofende-la e ameaçá-la, 
nesta data ele foi preso e no 
dia seguinte liberado.

Nesta segunda-feira o ho-
mem voltou a descumprir a 

medida protetiva. Os policiais 
ainda conversaram com o ho-
mem, que mostrava sinais de 
embriaguez e em sua defesa 
disse saber da medida pro-
tetiva, porém que estava no 
local com o consentimento da 
ex-companheira.

Os envolvidos foram le-
vados para a Central de Fla-
grantes onde em pesquisa 
confirmaram o registro de um 
boletim de ocorrência no dia 
8 de agosto deste ano com a 
natureza de descumprimento 
de medida protetiva, lesão 
corporal, injúria e violência do-
méstica. Em seguida o homem 
foi preso.

A nova ocorrência foi regis-
trada como descumprimento 
de medida protetiva, ameaça 
e injúria para mais tarde ser 
encaminhado a Delegacia Sec-
cional e Delegacia de Defesa 
Mulher. (Colaborou – Bruna 
MARQUES)

Da REPORTAGEM    
redacao@dhoje.com.br

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Ocorrência foi encaminhada para a Delegacia da Mulher 

Arquivo DHOJE

MADRUGADA Ladrão é flagrado dentro de 
loja na avenida Bady Bassitt

Uma equipe da Policia Mili-
tar de Rio Preto prendeu na ma-
nhã desta terça-feira (17) um 
homem de 33 anos que estava 
tentando furtar um estabeleci-
mento comercial localizado na 
Avenida Bady Bassitt às 4h40.

Os policiais estavam em 
patrulhamento quando foram 
acionados para atender uma 
ocorrência de furto em anda-
mento, sendo que ao chegarem 
ao local encontraram a porta 
do imóvel forçada e o homem 
ainda no interior separando 
algumas mercadorias.

Na Delegacia Seccional ele 

confessou que teria usado dro-
gas para criar coragem de forçar 
a porta do estabelecimento e 
furtar o local. Em detalhes o 
homem informou que conseguiu 
abrir a porta girando a fechadu-
ra várias vezes até ela soltar e 
que os policiais o encontraram 
separando fones de ouvido. Em 
seguida ele foi preso.

As mercadorias permane-
ceram no local e uma equipe 
da perícia foi acionada para 
averiguar o imóvel. Na delegacia 
o caso foi registrado como furto 
e mais tarde foi encaminhado 
ao 2º Distrito Policial. 

(Colaborou – Bruna 
MARQUES)

Da REPORTAGEM 

Avenida Bady Bassitt às 4h40.

Os policiais estavam em 
patrulhamento quando 
foram acionados para 
atender a ocorrência 

Arquivo DHOJE

FIM DA RELAÇÃO

Médico acusa ex de 
furtar notebook

Um homem de 35 anos re-
gistrou um boletim de ocorrên-
cia de furto na madrugada desta 
terça-feira (17) após voltar para 
sua residência, localizada no 
bairro Higienópolis, e notar que 
sua ex-namorada subtraiu um 
notebook e um frasco de ácido 
hialurônico.

O homem informou que o 
casal teria se desentendido na 

casa dele, sendo que ao sair 
para realizar seu plantão médico 
a vítima deixou sua ex-namora-
da sozinha no imóvel, momento 
em que a mulher aproveitou 
para furtar o aparelho e o ácido.

O homem foi orientado sobre 
suas possibilidades penais e o 
caso foi registrado como furto 
para ser encaminhado ao 5º 
Distrito Policial. 

(Colaborou – Bruna 
MARQUES)

Da REPORTAGEM 

Arquivo DHOJE

VIOLÊNCIA

Mulher apanha do ex na empresa em que trabalha

Uma mulher de 30 anos 
procurou a Central de Flagran-
tes no inicio da noite desta 
segunda-feira (16) para infor-
mar que às 12h20 do mesmo 
dia ela foi agredida por seu 
ex-companheiro de 34 anos 
enquanto eles estavam no local 
de trabalho da vítima, no bairro 

Parque Industrial.
A vítima informou de que 

manteve um relacionamento 
com o agressor por aproxi-
madamente seis anos, sendo 
que há alguns dias ela decidiu 
terminar a relação devido 
a frequência de brigas. Ela 
ainda acrescentou que o seu 
ex-companheiro concordou 
com a decisão, mas disse que 
precisava de ajuda e por isso 

ela ficou presa a relação.
Já na data da segunda-feira 

o homem compareceu ao esta-
belecimento onde a vítima tra-
balha para buscar uma quantia 
de dinheiro e ao estar na posse 
do valor ele chutou e arrastou a 
vítima pelo cabelo.

A mulher ainda relatou aos 
policiais que nenhuma das 
agressões deixou ferimentos 
aparentes, assim na central 

ela foi orientada sobre suas 
possibilidades penais e sobre o 
registro de medida protetiva na 
Delegacia de Defesa da Mulher, 
caso tenha interesse.

O caso que foi registrado 
como vias de fato e violência 
doméstica mais tarde foi en-
caminhado para o 2º Distrito 
Policial. 

(Colaborou – Bruna 
MARQUES)

Da REPORTAGEM 

ESTELIONATO Golpe do WhatsApp clonado 
do filho faz mais uma vítima

Um homem de 40 anos 
compareceu a Central de 
Flagrantes na tarde da úl-
tima segunda-feira (16) 
para informar que seu pai 
foi vítima de um golpe de 
WhatsApp clonado no sába-
do (14) e teve um prejuízo 
de R$2 mil.

De acordo com as in-
formações do boletim de 

ocorrência, o homem re-
cebeu uma mensagem no 
aplicativo de uma pessoa 
se identificando como sen-
do seu filho com foto. Na 
mensagem o golpista pe-
diu o valor de R$1.900 
para pagar um boleto e por 
acreditar estar falando com 
declarante a vítima realizou 
uma transferência por PIX 
no valor de R$2 mil para 
uma conta indicada pelo 

Da REPORTAGEM estelionatário.
Em sua declaração o fi-

lho da vítima ainda informou 
que a pessoa não tentou 
contato com outros fami-
liares para obter dinheiro, 
assim o caso foi registrado 
como outros não criminais 
e foi encaminhado para o 
3º Distrito Policial. 

(Colaborou – Bruna 
MARQUES)
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São tantas as informações que pairam sobre o colesterol que, 
muitas vezes, as pessoas ficam claramente confusas quanto aos 
fatos que são verdadeiros, quanto ao que realmente depõe a favor 
ou contra o colesterol e também se o colesterol deve ser taxado 
sempre como o vilão das doenças e fatalidades que vivenciamos. 

Existem, para complicar toda a situação e dificultar mais 
ainda a padronização, situações extremamente conflituosas em 
nossa rotina, sobretudo quando recebemos os resultados de 
exames de check-up e começamos a correlacionar com outros 
aspectos pertinentes.

A medicina não é exata, embora tenha lógica, mas esta falta 
de exatidão gera entraves sobre qual o verdadeiro caminho a 
seguir quando se fala de colesterol. 

De qualquer forma, vou começar compartilhando com vocês 
as situações mais frequentes de nosso cotidiano, que costumam 
promover dúvidas sobre o colesterol.

Situação 1 
Os resultados indicam que meu colesterol no sangue está bom 

e controlado, mas meu exame de ultrassom abdominal apontou 
que tenho esteatose hepática importante (depósito importante 
de gordura no fígado). 

Situação 2
Os resultados indicam que colesterol e triglicérides apresen-

tam taxas completamente opostas -um está muito elevado e 
outro completamente normal. 

Situação 3
Tenho colesterol elevado no sangue e, ao ser submetido a 

um cateterismo cardíaco, as artérias coronárias apresentam 
obstruções por placas de gordura muito discretas. 

Situação 4 
Fiz exame das artérias carótidas e uma delas está com 90% 

de obstrução. No entanto, meu colesterol no sangue está normal.
Situação 5 
Meu pai tinha feito exames de colesterol e estava tudo bem, 

mas uma semana depois, ele teve um infarto e teve de passar 
por um procedimento cardíaco invasivo. 

Após estas considerações acima, torna-se muito evidente 
que não devemos esperar que haja uma correlação precisa 
entre os níveis de colesterol no sangue e qualquer outro evento 
ou qualquer outra substância a ser dosada também no sangue, 
como no caso dos triglicérides.

Outro ponto essencial a ser absorvido é que o colesterol deve 
ser entendido como uma molécula necessária a composição 
de algumas estruturas de nosso corpo, como uma molécula 
necessária a produção de alguns hormônios e também como 
uma molécula que se subdivide em algumas categorias como o 
HDL - considerado como colesterol “bom” e protetor ou como 
LDL - considerado como colesterol “ruim” que contribui para o 
entupimento dos vasos sanguíneos.

De forma prática, tendo como base a vivência profissional 
e a literatura médica, podemos deixar algumas mensagens 
importantes: 

O colesterol não é o vilão isoladamente! 
Para justificar isto: muitas pessoas alimentam-se de forma 

errada, exageram nas frituras, doces, carnes gordurosas e o 
colesterol destas pessoas não se eleva de forma significativa. 
Seria um milagre? Claro que não!

Esta seria uma das razões para justificar a presença de co-
lesterol normal numa pessoa que come errado. Entretanto, estas 
pessoas “privilegiadas” estão isentas de apresentar complicações 
cardiovasculares derivadas da alimentação errada? Não!

Neste universo um pouco confuso, existe um outro processo 
envolvido chamado inflamação, que pode, mesmo com níveis 
normais de colesterol, conduzir uma pessoa a alguns desfechos 
cardiovasculares como infarto do coração e uma trombose. 

Colesterol elevado não significa necessariamente que 
uma fatalidade está na iminência de acontecer. 

Vejam bem: o colesterol deve ser analisado do ponto de 
vista de suas frações mais conhecidas: HDL e LDL. Uma taxa 
de colesterol elevada às custas dos níveis de HDL, que seria 
o colesterol protetor, seria o propósito de qualquer estratégia 
focada na prevenção dos agravos como infarto, trombose e AVC. 

Infarto e AVC não “precisam” de colesterol alto.
Sabe qual o grande pré-requisito para que estes eventos 

aconteçam? Processo inflamatório avançado nos vasos san-
guíneos causando espasmos, tortuosidades, irregularidades e 
consequente redução do fluxo sanguíneo. A inflamação “trabalha” 
com maior independência para promover estes eventos e agravos 
citados. O colesterol sozinho em si pode não conseguir exercer 
todos os malefícios que podemos imaginar.

Colesterol normal pode te enganar. 
Níveis normais de colesterol no sangue não significam que 

alguns órgãos, como o fígado e os rins, não possam estar acu-
mulando depósitos de gordura. O fígado, dentre as incontáveis 
funções que executa, funciona como uma “lixeira” em nosso 
corpo, absorvendo toxinas e gorduras e tentando processar a 
eliminação deste conteúdo.

Colesterol e triglicérides devem ser analisados sepa-
radamente.

Colesterol e triglicérides são moléculas diferentes e estão 
presentes em alguns tipos particulares de alimentos. O colesterol 
geralmente é proveniente de alimentos de origem animal como 
carnes vermelhas, gema do ovo, frutos do mar e o leite. Os 
triglicérides geralmente são provenientes de alimentos ricos em 
carboidratos, como biscoitos, bolos, bolachas, sorvete e pães. 

Alguns exames específicos podem ajudar a analisar sua 
saúde.

Alguns exames que poderiam ser solicitados para dosagem no 
sangue seriam: PCR ultrassensível (proteína C reativa) e homo-
cisteína. Quando elevados, estes dois marcadores podem refletir 
um estado inflamatório de nossas artérias, independentemente 
se os níveis de colesterol estão altos também.

Médico deve analisar índices e estilo de vida 
A medicina não segue uma linha totalmente exata quanto 

aos acontecimentos e as correlações, sendo que o colesterol 
é um importante representante deste universo de inexatidão. 

Nossa tarefa é adotar hábitos de vida saudáveis, realizar exa-
mes periódicos e buscar sempre a orientação de um especialista 
para compreender as divergências que fatalmente ocorrerão 
quando confrontamos diferentes resultados e parâmetros.

Para saber mais sobre a saúde do coração, me acompanhe 
no Instagram: @edmoagabriel.

Prof. Dr. Edmo Atique Gabriel - Cardiologista com es-
pecialização em Cirurgia Cardiovascular, orientador de 
Nutrologia e Longevidade e coordenador da Faculdade de 
Medicina da Unilago - www.coracaomoderno.com.br

saude@dhoje.com.brSAÚDE CARDIO
Será que o colesterol é sempre 

vilão e inimigo do coração?

saude@dhoje.com.brSAÚDE CARDIO

Rio Preto concluiu nesta 
terça-feira (17) a vacinação 
de primeira dose contra a Co-
vid-19 em adultos. Segundo 
os dados do Vacinômetro, com 
a aplicação nos jovens de 18 
anos nesta terça, o município 
chegou a 503.875 doses apli-
cadas. Destas, 342.400 foram 
na primeira etapa e 149.923 
na segunda, além de 11.552 
doses únicas. Com isso, três 
em cada quatro rio-pretenses já 
receberam ao menos uma dose 
da vacina.  A cobertura vacinal 
em adultos está em 95,26%.

“A gente comemora muito 
ter atingido essa marca. A gente 
só lamenta as doses serem tão 
escassas, impossibilitando que 
imunização ocorra de forma 
mais rápida”, comentou a ge-
rente de imunização Michela 
Barcelos.

Nesta quarta-feira (18), Rio 
Preto vai começa a vacinar ado-
lescentes de 16 e 17 anos com 
comorbidades, deficiências, 
gestantes e puérperas. Esse 
grupo poderá receber as doses 
nos seguintes locais: Swift, 
das 8h às 16h, e no Shopping 
Cidade Norte, das 8h às 14h.

Para ser vacinado, o ado-

Rio Preto passa de 500 mil doses 
e começa vacinar adolescentes

lescente deve apresentar do-
cumento com foto e CPF, com-
provante de residência de Rio 
Preto no nome dos pais e/ou 
responsáveis, além de atestado 
médico que comprove a comor-
bidade, documento que com-
prove a deficiência, gravidez ou 
puerpério (até 45 dias depois do 
parto). A lista de comorbidades 
elencadas para recebimento da 
vacina contra a Covid-19 está 
disponível no Portal da Prefeitu-
ra: https://www.riopreto.sp.gov.
br/vacinacovid/.

Os adolescentes poderão 
receber as doses sem a presen-
ça de um adulto, no entanto, o 
responsável deverá assinar um 

Vinicius LIMA    
redacao@dhoje.com.br
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termo de responsabilidade, que 
deve ser apresentado na sala de 
vacina. O termo está disponível 
para impressão no Portal da Pre-
feitura e também nas unidades 
de saúde (Termo de Assentimen-
to Livre e Esclarecido).

“Embora não seja necessário 
a presença de um adulto, nós 
recomendamos que o pai ou 
a mãe compareça junto para 
acompanhar o jovem, que pode 
ter alguma reação mais forte e 
até para ficar ciente sobre a data 
de retorno para tomar a segunda 
dose”, afirmou Michela.

Para esta etapa, o município 
recebeu 1,6 mil doses da vaci-
na Pfizer, exclusivamente para 

os adolescentes. O município 
aguarda a chegada de nova 
remessa para vacinar os adultos 
que não conseguiram compa-
recer a um posto de vacinação 
durante a campanha.

A vacinação de segunda 
dose continua sendo realizada 
nesta quarta-feira. Segundo a 
Secretaria de Saúde, o número 
de faltosos da segunda dose 
está em 8.759 no município. 
A CorononaVac está disponível 
nas Unidades de saúde, das 8h 
às 14h, Shopping Cidade Norte, 
das 8h às 14h e Swift, das 8h 
às 16h. Já a AstraZeneca será 
aplicada apenas nas unidades 
de saúde.

Sérgio SAMPAIO

PANDEMIA VILA MAYOR

A Unidade Básica de Saúde 
Vila Mayor retomou os aten-
dimentos de rotina semana 
após ter sido utilizada como 
referência para atendimento de 
síndromes respiratórias.

O horário de funcionamento 
segue o das demais unidades 
de saúde: de segunda a sex-
ta-feira, das 7h às 17h. Os 
atendimentos incluem clínica 
geral, enfermagem, ginecologia 
e obstetrícia, odontologia e 
pediatria. Para ser atendido, é 
necessário agendar horário na 
recepção da unidade.

A farmácia da unidade 
também reabre com o mesmo 
horário de funcionamento. Já 
para a vacinação, o horário é 
das 8h à 14h, para imunização 
contra a Covid-19; e das 7h30 
às 16h30 para imunização 
contra influenza e rotinas.

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

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

Serviço

UBS Vila Mayor
Endereço: Avenida Domin-

gos Falavina, 801 - Vila Mayor
Telefone: 3236 3784
Funcionamento: de segun-

da a sexta-feira, das 7h às 17h

UBS retoma 
atendimentos 

de rotina

Da REPORTAGEM 
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Saúde relata mais 58 
casos e ultrapassa 95 mil

A Secretaria de Saúde de 
Rio Preto confirmou mais 58 
casos de Covid-19 no muni-
cípio nesta terça-feira (17), 
sendo 43 diagnosticados por 
exame PCR, seis TR antígeno 
e nove por TR sorológico. No 
total são 95.004 casos, com 
uma média móvel de 92 ca-
sos leves e seis casos graves 
por dia.

Também foram confirma-
dos mais cinco óbitos, sendo 
um notificado no dia 07/08, 
um no domingo (15) e três na 
segunda-feira (16). Desde o 
início da pandemia são 2.722, 
com uma taxa de letalidade 
de 2,8%. Considerando ape-
nas os dados de 2021 são 
60.241 casos e 1.800 óbitos.

Nas últimas 24 horas, 95 
pessoas foram consideradas 
recuperadas da doença, to-
talizando 86.002 curados, o 
equivalente 90,5% dos casos. 

A cidade soma 313.961 no-
tificações de pacientes com 
sintomas gripais e 281.777 
testes realizados. O coeficiente 
de incidência é de 20.431 ca-
sos a cada 100 mil habitantes.

Atualmente Rio Preto regis-
tra 485 pacientes internados 
com síndrome respiratória 
aguda grave (SRAG), com 249 

Vinicius LIMA

na UTI e 236 na enfermaria, 
sendo 220 residentes de Rio 
Preto e 265 de outros municí-
pios da região. Dentre os casos 
confirmados com Covid-19 são 
316 internações, com 185 na 
UTI e 131 na enfermaria. A 
taxa de ocupação de leitos de 
UTI em Rio Preto é de 54% e 
de 55,1% na região.

Divulgação

Saúde relata mais 58 casos e ultrapassa 95 mil 
registros na pandemia

AMAMENTAÇÃO
Banco de Leite tem captação 

recorde em junho, diz diretoria

A sala de leite humano da 
UTI Neonatal do Hospital da 
Criança e Maternidade (HCM) 
em Rio Preto registrou um re-
corde na captação do alimen-
to. Durante o mês de junho 
foram coletados 19,9 litros de 
leite em 385 atendimentos na 
unidade. O máximo já registra-
do até então era 14 litros em 
julho de 2020.

“Todas as mães cujo os 
filhos estão na UTI são orien-
tadas e incentivadas a tirar 
leite e o excesso desse leite é 
fornecido para o Banco de Leite 
Humano. O objetivo é enfatizar 
a importância do leite materno 
para esses bebês, principal-
mente os que precisam ir para 
UTI neonatal. O leite é impor-
tante para todos, mas particu-
larmente para os prematuros é 
uma coisa fantástica”, afirmou 
a médica chefe da UTI neonatal 
do HCM, Maria Carmen Mon-
teiro Carvalho.

No último mês, o HCM en-
caminhou 11,6 litros de leite 
cru ao Banco de Leite. Com 

o filho recém-nascido na UTI 
há 20 dias, a paciente Daiane 
Cristina Vilela tem feito a coleta 
de leite no HCM. “Meu bebê 
ainda não mama no peito, a 
boquinha é muito pequena, 
ele está se alimentando por 
sonda. Então para ele é muito 
importante a coleta de leite 
no hospital e também para o 
desenvolvimento, já que ele 
nasceu prematuro e com uma 
infecção, precisando de muito 

Vinicius LIMA

leite para ajuda na recupera-
ção”, contou a mãe.

Segundo a Sociedade Bra-
sileira de Pediatria, os bebês 
devem ser amamentados até 
os dois anos de idade, já que o 
leite é considerado importante 
para a imunidade. Segundo 
Maria, a primeira hora de vida 
do bebê costuma ser chamada 
de Hora de Ouro, devido aso be-
nefícios gerados para a criança 
e a mãe.

Divulgação



SOCIAL Jornal
São José do Rio Preto, quarta-feira 
18 de agosto de 2021

CONDOLÊNCIAS

As minhas mais profundas 
condolências à D. Urânia 
Cassetari Nimer e demais 
familiares do ilustre advogado 
Dr. Paulo Nimer, um dos mais 
importantes criminalistas da 
história jurídica de nossa cidade. 
Foi por duas vezes presidente da 
22ª Subseção da OAB. Tive a 
honra, aliás, de ser estagiário do 
escritório do Dr. Paulo e do Dr. 
José Masiero, quando cursei o 
quarto e o quinto ano de direito. 
Paulo Nimer poderá virar nome 
de uma importante praça em 
Rio Preto. É vontade do prefeito 
Edinho Araújo homenagear o 
ilustre jurisconsulto.

HALLELUYAH! II   
A restrição na realização de eventos nos últimos 18 meses, gerou 
uma grande quebra de empresas e perda para outros setores de 
profissionais especializados. Todos os principais players do setor 
de eventos já começam a se movimentar. É bom que se saiba 
que somente a indústria de eventos impacta mais de 50 setores 
da economia e movimenta anualmente no país, mais de R$ 930 
bilhões, o que representa quase 13% do PIB - índice maior que o 
das indústrias automobilística, farmacêutica e a petrolífera -, com 
a geração de 25 milhões de empregos diretos e indiretos.

RÉVEILLON

A Terraço Ammici, do Quinta do 
Golfe, comandado por Mona 
Husseini Mozaquattro, Gabi 
Mello e Márcio Vidotti, deverá 
realizar um abrangente réveillon 
que ocupará o salão de festas 
e os terraços adjacentes. Com 
a mudança dos planos de 
isolamento social, eles vão 
começar a detalhar música,  
cardápio e preços. 

JANTAR
O médico José Pardo Filho 
resolveu receber os amigos de 
seu consórcio, marcado para 
amanhã, fora de sua casa, 
num espaço que aluga para 
festas. O cardápio é surpresa. 

HALLELUIAH! V

A Diretoria Nadim Cury/ Paulo Voltarelli, que já bateu o martelo 
para a realização do Baile de Aniversário do Clube Monte Líbano 
dia 27 de novembro, com o show de Daniel, já começa a dar 
tratos à bola para a realização de outros eventos, como o réveillon.

DATAS 

O empresário Paulo Emílio 
Marques já bateu o martelo. 
O Rio Preto Rodeo Country 
Bulls será de 13 a 17 de 
julho de 2022. E Vicente 
Conte Neto, seu concunhado, 
quer inaugurar o Art Hotel, na 
Voluntários de São Paulo, até 
o dia 15 de novembro.

COMPRA E VENDA II 
Por falar no empresário, José Carlos Semenzato, ao anunciar 
a saída do restaurante espanhol Dom León, da Rua Raul Silva, 
na Redentora, informei aqui, que o proprietário ia reabrir o local 
como restaurante. Ele pretende reabrir o “L’Entrecôte de Paris”, o 
restaurante com o qual ele inaugurou seu espaço. Ontem, aliás, 
Angelez Perez, a chef Mari, realizou uma reunião online com Jesus 
Martin Neto sobre o restaurante Panorâmico, para ver se seria ou 
não batido o martelo. A resposta, segundo o presidente, será dada 
depois de amanhã. 

HALLELUIAH! IV   
A Diretoria Jesus Martin Neto também já começou a estudar a 
realização de seu réveillon, para em torno de 300 pessoas,com o 
qual pretende festejar como o “Réveillon do Centenário”, já que 
a à época da comemoração dos 100 anos do clube, a pandemia 
determinou um isolamento social.Parece que ainda estamos longe 
do réveillon, mas tempus fugit, que em bom latim significa “ o 
tempo voa”.

HALLELUIAH! I 
Desde ontem, o Estado de SP entrou em uma nova fase no plano 
SP, com o fim das restrições de horários e a capacidade dos locais 
pode ser 100%, mas com a utilização de protocolos de higiene 
e distanciamento. A retomada econômica nesse momento de 
flexibilização, começa a exuberar principalmente com o retorno 
dos eventos, fortes indutores da economia - responsáveis por 
gerar negócios - que não podem ser vistos como responsáveis por 
aglomerações, porque este não é o propósito.  

COMPRA E VENDA III
O Buffet Manoel Carlos, que foi vendido para um empresário 
pela quantia de R$ 10 milhões será reaberto brevemente como 
salão de aluguel para festas. Também o Buffet Dalila, segundo 
se comenta no mercado imobiliário deverá ser colocado à venda, 
por um valor próximo ao do Manoel Carlos.  

HALLELUYAH! III 
O triunvirato que rege – com competência, aliás- a programação 
social do Harmonia Tênis Clube estava desde a semana passada, 
com a faca nos dentes à espera da carta de alforria dada ontem 
pelas autoridades sanitárias, para que possam ser realizados eventos 
no Estado de São Paulo. Bruna Spotti de Almeida, Ana Tereza (Tetê) 
Lorga de Giorgio e Ana Carolina Ferraz Jorge Bíscaro, já estão com 
o desenho de um certame de um esporte em grande moda do 
momento, o Beach Tennis, com almoço festivo de encerramento. 
Agora, aguardam as eleições no segundo domingo de outubro, para 
saber se a nova diretoria as manterá no cargo para que possam 
começar a tomar providências para saber se haverá ou não réveillon.

COMPRA E VENDA I 
O cantor Zé Neto que faz dupla com Cristiano e sua mulher, Natalia 
Toscano, bateram o martelo e compraram a mansão de José Carlos e 
Samara Semenzato no Damha I. Especula-se que o preço que vinha 
sendo pedido inicialmente era de R$ 12 milhões, mas comenta-
se que foi fechado por R$10. José Carlos e Samara não terão 
por enquanto, um pied-à-terre em nossa cidade.Vão continuar no 
apartamento da Cidade Jardim, em Sampa e na casa da Fazenda 
Boa Vista, em Porto Feliz. Aliás, Semenzato, um dos apresentadores 
do programa Tank Shark Brasil, apesar de estar com uma casa na 
Fazenda Boa Vista, está construindo outra, assinada por Bárbara 
Jalles Guimarães Maia.

Titular da Cadeira N° 22 da ARLEC- Academia Rio-pretense de Letras e Cultura
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* 
O advogado Flávio Marques Alves com a mulher, Gisele 
Calil Marques Alves e os filhos, a jovem escritora Mari 

Flávia e  Rafael. 

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

PAIS NOSSOS
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Tenistas rio-pretenses disputam Brasileiro

Dez tenistas de 12 
a 18 anos da Alves 
& Oliveira Tennis 
de Rio Preto estão 

disputando nesta semana o 
Campeonato Brasileiro, orga-
nizado pela CBT (Confedera-
ção Brasileira de Tênis), em 
Serra Negra-SP. A competição 
começou na segunda-feira 
(16) e vai até sexta-feira (20).

Estão na competição os 
tenistas: Antônio Marques; 
Eduardo Trovo, José Luiz Cri-
vellin, Enzo Mazzaro, Luiz 
Eduardo Ravelli, Luiza Ninno 
e Ryan Char (14 anos); Laura 
Lisboa, Victor Hugo Pagotto e 
Guilherme Ramires (16 anos) 

e Pedro Melli (18 anos).
“Até o momento estamos 

tendo um desempenho equili-
brado, com quatro eliminações 
e seis classificações. Depois do 
Brasileiro ficaremos ainda para 
a disputa do Sul-americano na 
outra semana”, afirmou o trei-
nador Roberto Roque Monteiro, 
conhecido como Betinho.

Ao todo, o Campeonato 
Brasileiro conta com 483 te-
nistas participando, divididos 
em quatro categorias de idade 
(12,14,16 e 18 anos) e em 
masculino/feminino. Três rio-
-pretenses já estão com vaga 
garantida no Sul-americano: 
Eduardo Trovo e Victor Hugo 
Pagotto no classificatório e 
Laura Lisboa na chave principal 
do torneio. 

Vinicius LIMA     
redacao@dhoje.com.br
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Campeonato 
Brasileiro conta 
com 483
tenistas 
participando, 
divididos em 
quatro 
categorias

PARALÍMPIADAS
Atletas do Afeganistão 

são retidos e não 
disputam jogos

Zakia Khudadadi teria 
sido a primeira mulher 
a representar o Afega-

nistão em uma Paralimpíada 
quando esta começar em 
Tóquio neste mês, mas seu 
sonho foi destruído pelo caos 
que sacode o país.

Radicado em Londres, o 
chefe de missão do Comitê 
Paralímpico Afegão, Arian 
Sadiqi, disse à Reuters nesta 
segunda-feira (16) que os dois 
atletas de sua nação não po-
derão comparecer aos Jogos, 
que se iniciam no dia 24 de 
agosto.

“Infelizmente, devido à co-
moção que ocorre no momen-
to no Afeganistão, a equipe 
não conseguiu partir de Cabul 
a tempo”, declarou.

Forças dos Estados Uni-
dos assumiram o controle do 
tráfego aéreo no aeroporto de 
Cabul, onde cinco pessoas 
morreram nesta segunda-feira 
em meio a cenas caóticas de 
disparos para o alto e pisote-
amento.

Insurgentes do Talibã do-
minaram grandes cidades 
e agora comandam a maior 
parte do Afeganistão.

Sadiqi disse que deveria 
voar para o Japão nesta segun-
da-feira, e a equipe formada 
pela lutadora de taekwondo 
Khudadadi e pelo praticante 
de atletismo Hossain Rasouli 
deveria chegar no dia 17 de 
agosto.

Khudadadi foi destaque do 
site da Paralimpíada na sema-
na passada falando de suas 
esperanças para os Jogos.

“Fiquei empolgada após 
receber a notícia de que recebi 
um convite para competir nos 
Jogos. Esta é a primeira vez 
que uma atleta feminina re-
presentará o Afeganistão nos 
Jogos, e estou muito feliz”, 
disse na ocasião a esportista 
de 23 anos, de Herat.

Sadiqi afirmou que os atle-
tas estavam tentando conse-
guir voos, mas que os preços 
dispararam enquanto o Taliban 
tomava uma série de cidades, 
e depois a viagem se tornou 
impossível.

Agência BRASIL

Baptista vê progresso do Mirassol em campo
O Mirassol conquistou no 

último fim de semana 
sua terceira vitória se-

guida em casa na Série C do 
Campeonato Brasileiro ao bater 
o Botafogo de Ribeirão Preto por 
um a zero. Mesmo sem apre-
sentar um bom desempenho 
após ter ficado com um homem 
a mais em campo, o técnico 
Eduardo Baptista valorizou a 
vitória sofrida da equipe.

“Tivemos um primeiro tempo 
muito bom e no segundo tem-
po o Botafogo baixou muito as 
linhas. O calor também estava 
muito intenso e a gente acabou 
ficando um pouco lento. Mas a 
preocupação para esse jogo não 
era jogar bem e sim ganhar. Esse 
era o jogo que a gente tinha 
que vencer e atingimos esse 
objetivo”, comentou o treinador.

Com o tropeço do Ituano 
diante do São José, a diferença 
para o Leão entrar no G4 diminui 

de sete para cinco pontos. Atual-
mente, o Mirassol está na sexta 
posição com 16 pontos, a mes-
ma pontuação que o Figueirense, 
próximo adversário da equipe na 
Série C, também em casa.

“O próximo jogo é mais uma 
decisão e se ganharmos, o se-
guinte também se torna outra 
decisão e assim vamos indo. Se 
a gente quer fazer ainda alguma 
conta na competição, temos que 
ganhar no sábado que vem”, 
afirmou Baptista.

O técnico ainda comentou 
que espera um jogo truncado, 
como foi diante do Botafogo. 
“Agora está tendo cada vez mais 
jogos de confrontos diretos, 
jogos de seis pontos, então os 
times que vierem jogar em Mi-
rassol vão estar mais fechados, 
muitas vezes praticando até o 
antijogo para dificultar ainda 
mais e a gente tem que ter a 
sabedoria para procurar os es-
paços”, comentou.

Vinicius LIMA
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JUVENTUDE
COB cancela jogos marcados para dezembro

O Comitê Olímpico do 
Brasil (COB) anunciou 

nesta segunda-feira (16) que 
cancelou a edição 2021 dos 
Jogos da Juventude, que 

aconteceria em dezem-
bro em Aracaju, por 
causa da pandemia 
do novo coronavírus 
(covid-19).

“Considerando a 
gravidade da pande-

mia de covid-19 e a 

disseminação de novas cepas 
do coronavírus, e levando-se 
em conta também o núme-
ro elevado de participantes 
[aproximadamente 5 mil] na 
faixa etária 15 a 17 anos, o 
COB entende que deve zelar 
pela integridade física e saúde 
de todos os envolvidos”, diz a 
nota do COB.

Em novembro de 2021, o 
tradicional evento estudantil 
de base do país, passou a se 
chamar Jogos da Juventude, 
mudança que aconteceu após 
15 anos, período no qual o 

torneio se chamava Jogos Es-
colares da Juventude. Antes, 
a competição chegou a ser 
chamada de Jogos Olímpicos 
da Juventude.

Grandes nomes do esporte 
brasileiro passaram pelos anti-
gos Jogos Escolares da Juven-
tude, como a campeã olímpica 
Sarah Menezes e a campeã 
mundial Mayra Aguiar, ambas 
do judô, Hugo Calderano (tênis 
de mesa), Raulzinho (bas-
quete), Ana Claudia Lemos 
(atletismo), Etiene Medeiros e 
Leonardo de Deus (natação).

Agência BRASIL

COB cancela jogos marcados para dezembro

O Comitê Olímpico do 
Brasil (COB) anunciou 

nesta segunda-feira (16) que 
cancelou a edição 2021 dos 
Jogos da Juventude, que 

aconteceria em dezem-
bro em Aracaju, por 
causa da pandemia 
do novo coronavírus 

gravidade da pande-
mia de covid-19 e a 
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FORMULA 1 GP São Paulo terá prova extra e deve gerar 8 mil empregos

O Governador João Doria e 
o Prefeito da capital, Ricardo 
Nunes, anunciaram nesta se-
gunda-feira (16), em coletiva no 
Palácio dos Bandeirantes, que o 
Grande Prêmio São Paulo de Fór-
mula 1, que acontece de 5 a 7 
de novembro, vai gerar cerca de 
8 mil empregos e contará com 
a realização da “sprint race”, 
corrida extra no sábado para 
estabelecer o grid de largada da 
corrida no domingo.

“Segundo levantamento da 
Fundação Getúlio Vargas, a 
realização do Grande Prêmio 
em Interlagos deve gerar 8 mil 
empregos e terá um impacto 
econômico de R$ 670 milhões 
para a cidade de São Paulo. Aos 
torcedores e apaixonados pela 
Fórmula 1, será obrigatório o uso 
de máscara, a temperatura será 
medida de todas as pessoas, o 
uso de álcool em gel será facul-

tado todos os setores do autódro-
mo e outras medidas poderão ser 
adotadas para o sucesso deste 
evento”, afirmou Doria.

A etapa de São Paulo, única 
da América do Sul na temporada, 
traz novidades para o público. A 
corrida, que a partir da renovação 
do contrato passou a chamar 
Grande Prêmio de São Paulo de 
Fórmula 1, em homenagem à 
cidade que a recebe, terá como 
atração especial da “sprint race”, 
que só foi incluída em três das 23 
etapas previstas para 2021: em 
Interlagos e nas etapas em Mon-
za, na Itália, e em Silverstone, no 
Reino Unido.

A “sprint race” estreou neste 
ano, durante o GP da Inglaterra, 
em Silverstone, alterando o sis-
tema tradicional para a formação 
do grid de largada. Na “sprint”, os 
pilotos disputam a segunda ses-
são de treinos livres da sexta-feira 
no mesmo formato dos treinos de 
classificação de sábado.

Esta sessão de sexta define 
então a ordem de largada para 
a “sprint race”, no sábado. A 
“sprint”, por sua vez, é uma 
corrida curta de cerca de 100 
quilômetros, sem a necessidade 
de troca de pneus. Em Interlagos, 
a “sprint” terá 24 voltas. Já a 
prova de domingo conta com as 
tradicionais 71 voltas.

Público - Outra novidade é 
que, com o avanço da vacinação 
no país, um novo lote de ingres-
sos para o Formula 1 Heineken 
Grande Prêmio de São Paulo 
2021 será liberado no dia 27 de 
agosto, ao meio-dia, para o pú-
blico que se cadastrar na lista de 
espera, que já está disponível no 
site oficial do evento: f1saopaulo.
com.br/fila-de-espera.

Para a reabertura de vendas 
serão anunciados novos setores 
para o evento, tornando possível 
a ocupação de 100% as arqui-
bancadas de Interlagos, graças ao 

Da REDAÇÃO sucesso da vacinação no Estado, 
que alcançou a imunização de 
adultos com mais de 18 anos 
com pelo menos uma dose do 
imunizante contra o coronavírus.

Neste ano os ingressos para o 
Grande Prêmio de São Paulo são 
comercializados pela Eventim, 
tiqueteira oficial do evento, no 
site eventim.com.br/f1saopaulo.

A organização do Grande Prê-
mio São Paulo formulou à direção 
da Fórmula 1 pedido de alteração 
da data do evento para os dias 
12, 13 e 14 de novembro, no 
final de semana do feriado pro-
longado de 15 de Novembro, Dia 
da Proclamação da República. 
“Se esse pedido for aceito, para 
nós aumenta muito o ingresso de 
receita na cidade e no estado. 
Poderemos ter uma expansão 
de 25% na receita da Fórmula 
1 em São Paulo, chegando a R$ 
140 milhões a mais de recente 
e geração de mais empregos”, 
reforçou Doria.

Divulgação
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A SONHADA BICICLETA DA MANU
O DHoje contou a história da Emanuella Nascimento de Lima, conhecida carinhosamente por Manu, no dia 10 de agosto. O sonho da 
Manu era ganhar uma bicicleta para brincar

Manu tem 7 anos, mora no 
bairro Solidariedade em Rio 
Preto, com a mãe Fernanda 
do Nascimento Garcia e foi 
descoberta após o presidente 
do Albergue Noturno, Marcelo 
Zola, fazer uma ação social 
no bairro, com entrega de 
marmitas.

“Viemos trazer marmitas e 
eu vi uma menininha na fila, 
que estava conversando muito 
e me chamou atenção. Ela es-

tava segurando um cachorro 
e começamos a conversar, 
foi onde ela falou do sonho 
de ganhar uma bicicleta e 
resolvemos tentar fazer uma 
surpresa pra ela”, conta Zola.

Zola entrou em contato 
com o Jornal DHoje, que 
imediatamente abraçou a 
ideia. No mesmo dia foi feita a 
matéria contando a história da 
Manu e falando sobre o sonho 
que ela tinha. A repercussão 
foi imediata.

“Temos que agradecer os 
parceiros que ajudaram com 
as doações, ao Jornal DHoje 
que abraçou essa causa co-
nosco e conseguimos fazer 
a Manu mais feliz”, ressalta 
Zola.

As doações foram inúme-
ras, desde roupas, calçados, 
brinquedos, kits de higiene, 
até chegar à tão sonhada bici-
cleta e em um dia de princesa 
fornecido pelo Damme Esmal-
teria Express. A Secretaria da 
Mulher de Rio Preto também 
colaborou com uma cesta 
recheada de bolachas, salga-
dinhos, chocolates e outras 
coisas. Na caixa a Secretaria 
deixou a seguinte mensagem: 
“toda criança é sinônimo de 

pureza. Manu aproveite o pre-
sente da Secretaria da Mulher 
de Rio Preto”.

A entrega dos presentes 
aconteceu no sábado (14), 
na casa da Manu, com a 
presença da mãe Fernanda, 

do Presidente do Albergue 
Noturno, Marcelo Zola, da 
equipe do Jornal DHoje e do 
leitor Marcelo Ferreira da Paz, 
que doou a bicicleta.

“Eu li a matéria num dia a 
noite e de manha eu já liguei 

no Albergue, porque eu adoro 
ajudar, ainda mais tratando-se 
de criança, principalmente no 
caso dela que está batalhando 
desde cedo, pegando latinhas 
pra ajudar em casa. Poder 
dar essa bicicleta pra Manu, 
realizar este sonho dela, me 
deixa muito feliz e espero que 
ela seja muito feliz também”, 
relata Marcelo Ferreira da Paz, 
que doou a bicicleta.

Mesmo com as dificuldades 
enfrentadas no dia a dia, Manu 
demonstrou extrema gratidão. 
Como a bicicleta ficou por últi-
mo, na entrega dos presentes, 
a reportagem questionou a 
Manu se ela ficaria triste caso 
não ganhasse a bicicleta, 
Manu disse que não. “Não 
fiquei triste por não ganhar a 
bicicleta, estou é muito feliz”, 
frisou Manu.

Neste momento, Marcelo, 
o leitor que doou a bicicleta, 

abriu o porta-malas do carro 
e tirou uma bicicleta novinha 
da Frozen, na cor roxa. “Eu 
não acredito. É uma bicicleta. 
Do jeito que eu queria: sem 
rodinha”, disse Manu, que em 
seguida montou na bicicleta e 
já foi curtir o presente andan-
do pelas ruas do bairro.

A mãe Fernanda se emo-
cionou com toda a ação em 
conjunto com tantos parceiros 
que ajudaram uma criança 
a ficar mais feliz. “A Manu 
é muito sapeca, mas ela é 
uma benção. Muito obrigada 
a todos que ajudaram”, disse 
a mãe emocionada.

O DHoje fez uma live do 
momento em que a Manu 
ganha todos os presentes, in-
clusive a surpresa da bicicleta, 
momento esse em que todos 
se emocionaram. Para assistir, 
clique no portal do Jornal na 
internet.

Andressa ZAFALON
redacao@dhoje.com.br
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MÊS DO FOLCLORE OLÍMPIA
Saci exposto ao ar livre em Mirassol

Para comemorar o mês 
do Folclore, a Prefeitura de 
Mirassol, por meio do Depar-
tamento Municipal de Cultura 
e Turismo (DMCT), já está com 
a exposição ao ar livre “Ilha do 
Folclore”. A mostra reúne a es-
cultura do Saci, produzida com 
metal, correntes, engrenagens 
e outras peças, pelo artista 
mirassolense Adalto Antonio da 
Costa, o mesmo autor das es-
tatuas do Dom Quixote e San-
cho Pança (expostas na Praça 
Dr. Anísio José Moreira), além 
de cinco totens, de 1,20m de 
altura cada, com outros perso-
nagens, como a Iara, o Boto, o 
Curupira, a Mula-sem-cabeça 
e a Cuca.

A exposição, que tem ainda 
uma placa explicativa sobre os 
personagens do folclore, teve 
início nesta segunda-feira (16) 
e vai até o dia 31 de agosto, 

uma terça-feira, na frente do 
Museu Jezualdo D’Oliveira e do 
DMCT, na rua Rui Barbosa, nº 
2170, no Centro.

A entrada é gratuita e o ho-
rário de funcionamento é das 8 
às 16h30.

A Cultura de Mirassol já está 
realizando o agendamento de 
visitação com as escolas muni-

cipais, estaduais e particulares 
do município. “O objetivo é que 
todos os munícipes conheça 
um pouco mais da nossa rica 
herança cultural”, disse Bertati.

Além da estátua do Saci, 
haverá mais cinco totens e uma 
placa contando um pouco de 
cada um dos personagens do 
folclore brasileiro

Da REPORTAGEM

Emanuella 
Nascimento de Lima 

Divulgação
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Carreata Literária tem 500 livros

A cidade de Olímpia foi con-
templada pelo Projeto “Carreta 
Literária”, por meio do Progra-
ma CPFL Jovem Geração, do 
Instituto CPFL em parceria com 
a Prefeitura.

Trata-se de um equipamento 
móvel que remete a um “book 
truck”, com cerca de 500 livros, 
entre romances, quadrinhos, 
contos e títulos infanto-juvenis, 
além de estrutura com puffs e 
mesinhas. A ideia é associar a 
leitura a uma atividade lúdica e 
incentivar o “consumo e degus-
tação” da literatura.

Toda a estrutura foi montada 
na primeira escola a receber o 
projeto, a EMEB Professor Rei-
naldo Zanin. Na manhã desta 
terça-feira (17) o prefeito Fer-
nando Cunha esteve na unidade 
para a abertura oficial da Car-
reta. O equipamento havia sido 
entregue ao município no fim 
do mês de junho, em um ato 
simbólico com a participação 

virtual dos representantes da 
CPFL, com período de formação 
dos professores para, então, 
ser iniciado o cronograma de 
circulação nas escolas.

A visita à escola contou 
também com a presença da 
secretária de Educação, Dalva 
Coelho, da coordenadora técni-
co-pedagógica responsável pelo 
projeto no município, Simoni 
Becerra Franco, da diretora da 
escola, Fábia Regonha, equipe 
técnica e pedagógica da secre-
taria de Educação, supervisoras 
de ensino, professores, alunos e 
pais, respeitando o uso da más-
cara e a capacidade do local.

“O principal objetivo é pro-
porcionar impacto positivo na 
comunidade, contribuindo para 
a transformação da realida-
de das pessoas ali inseridas, 
incentivando os estudantes a 
viajar através das páginas dos 
livros e descobrir um mundo 
de oportunidades. A ideia de 
concepção da carreta é criar 
um contexto de degustação 

da leitura, tendo em vista que 
as palavras ‘sabor’ e ‘saber’ 
derivam-se da mesma raiz 
etimológica, construindo refe-
rências, metáforas e alusões 
que existem entre a leitura e 
a comida, entre o alimentar o 
corpo e o alimentar a alma”, 
observou a coordenadora do 
projeto, Simoni Becerra Franco.

Ainda no ato, os alunos fina-
listas da Olimpíadas de Língua 
Portuguesa, do programa Escre-
vendo o Futuro – etapa escolar, 
recitaram poesias autorais com 
o tema “O lugar onde vivo”, con-
tando suas próprias perspectivas 
sobre a cidade e encantando os 
presentes com a criatividade.

O Projeto Carreta Literária 
tem um período determinado 
para o desenvolvimento, circu-
lando por todas as 31 unidades 
escolares da rede municipal, 
incluindo as filantrópicas e a 
APAE, podendo, posteriormente, 
ser ampliada para outras institui-
ções com o objetivo de contribuir 
com a comunidade olimpiense. 

Da REPORTAGEM
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AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

PREGÃO  Nº: 058/2021   PROCESSO Nº: .98/2021
O MUNICIPIO DE POTIRENDABA torna público, para 
conhecimento de quantos possa interessar a abertura de 
procedimento licitatório, na modalidade PREGÃO PRESEN-
CIAL, para registro de preço do tipo menor preço unitário.
OBJETO: contratação de empresa para fornecimento de 
CHÁ mate tostado, CAFÉ em pó torrado e moído e AÇÚ-
CAR cristal, com entrega parcelada, durante o período de 12 
(doze) meses.
ENTREGA DOS ENVELOPES: até às 10h30 do dia 
31/08/2021. 
Edital completo poderá ser retirado na Prefeitura Municipal 
ou pelo e-mail licitacao@potirendaba. sp.gov.br. Outras infor-
mações (17) 3827-9206.
Potirendaba, 17 de Agosto de 2021. Gislaine Montanari Fran-
zotti – Prefeita Municipal
-----------------------------------

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
PREGÃO  Nº: 059/2021   PROCESSO Nº: 0992021
O MUNICIPIO DE POTIRENDABA torna público, para conhe-
cimento de quantos possa interessar a abertura de proce-
dimento licitatório, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, 
para registro de preço  do tipo maior menor preço unitário.
OBJETO: contratação de empresa para fornecimento de 
ÁGUA MINERAL, GÁS DE COZINHA e ACESSÓRIOS, com 
entrega parcelada, durante o período de 12 (doze) meses
ENTREGA DOS ENVELOPES: até às 08h30 do dia 
31/08/2021. 
Edital completo poderá ser retirado na Prefeitura Municipal 
ou pelo e-mail licitacao@potirendaba. sp.gov.br. Outras infor-
mações (17) 3827-9206.

Potirendaba, 17 de Agosto de 2021. Gislaine Montanari Fran-
zotti – Prefeita Municipal
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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.

JEAN PAULO SHIMIZU e JÉSSICA CRISTIANE DE CASTILHO. Ele, brasileiro, natural de São 
José do Rio Preto, Estado de São Paulo, nascido aos vinte e três (23) de junho de um mil novecentos e oitenta e 
cinco (1985), com trinta  e seis (36) anos de idade, técnico de sistema eletronico, divorciado, filho de SERGIO 
HARUO SHIMIZU e de dona ANA APARECIDA BALDI SHIMIZU. Ela, brasileira, natural de Morrinhos, 
Estado de Goiás, nascida aos  vinte e sete (27) de abril de um mil novecentos e noventa e um (1991), com trinta 
(30) anos de idade, técnica em enfermagem, solteira, filha de LUIZ CLAUDIO DE CASTILHO e de dona SELMA 
CRISTINA COIMBRA DE CASTILHO.

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, dezesseis (16) de agosto de dois mil e vinte e um (2021).
Renata Comunale Aleixo
Oficial

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

Renata Comunale Aleixo
Oficial

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

__________________________________________________________________________________
EDITAL DE PROCLAMAS

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

LOIKE RAFAEL ROMÃO DA SILVA e NAYARA DE SOUZA GONÇALVES. Ele, brasileiro, 
natural de Bauru, Estado de São Paulo, nascido aos treze (13) de março de um mil novecentos e noventa e sete 
(1997), com vinte  e quatro (24) anos de idade, tecnico raio-x, solteiro, filho de VANDERLEI FERRAZ DA 
SILVA e de dona MARLENE ROMÃO. Ela, brasileira, natural de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, 
nascida aos  vinte e oito (28) de agosto de um mil novecentos e noventa (1990), com trinta (30) anos de idade, 
autônoma, solteira, filha de GERALDO ANTONIO GONÇALVES e de dona SILVA DE SOUZA GONÇALVES.

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, dezesseis (16) de agosto de dois mil e vinte e um (2021).
Renata Comunale Aleixo
Oficial

Balcão de Empregos oferece 
724 vagas nesta terça

O Balcão de Empregos de Rio Preto desta terça-feira (17) ofe-
rece 724 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 17/08/2021. Apenas vagas ativas (novas e reativadas).

Relatório de VagasBalcão de Empregos

CARGO QTDE. VAGAS SEXO TIPO
AÇOUGUEIRO PERMANENTEINDIFERENTE3
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 MARCENEIRO/ MEIO OFICIAL PERMANENTEMASCULINO1
AJUDANTE DE MARCENEIRO/ MEIO OFICIAL PERMANENTEMASCULINO1
AJUDANTE DE MECANICO, LINHA LEVE E PESADA PERMANENTEMASCULINO1
AJUDANTE DE MOTORISTA PERMANENTEMASCULINO1
AJUDANTE DE PADEIRO PERMANENTEMASCULINO2
AJUDANTE DE PRODUÇÃO PERMANENTEMASCULINO1
AJUDANTE GERAL PERMANENTEMASCULINO3
AJUDANTE GERAL PERMANENTEMASCULINO1
AJUDANTE GERAL PONTE ROLANTE E EMPILHADEIRA- MORA EM MIRASSOL PERMANENTEINDIFERENTE1
ANALISTA CONTÁBIL JUNIOR PERMANENTEINDIFERENTE1
ANALISTA DE INFRAESTRUTURA TI PERMANENTEINDIFERENTE1
ANALISTA DE PRÉ VENDA PERMANENTEINDIFERENTE2
ANALISTA DE SUPORTE PERMANENTEINDIFERENTE1
ANALISTA DE SUPORTE - FINANCEIRO PERMANENTEINDIFERENTE2
ANALSITA DE QUALIDADE PERMANENTEINDIFERENTE1
APLICADOR DE ADESIVOS PERMANENTEMASCULINO1
APRENDIZ DE MECÃNICO PERMANENTEMASCULINO1
ART FINALISTA PERMANENTEINDIFERENTE1
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO PERMANENTEINDIFERENTE3
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO PERMANENTEINDIFERENTE1
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO FISCAL PERMANENTEMASCULINO1
ASSISTENTE DE LOGISTICA - ALMOXARIFADO PERMANENTEMASCULINO2
ASSISTENTE DE LOGISTICA - ALMOXARIFADO PERMANENTEMASCULINO1
ASSISTENTE FATURAMENTO PERMANENTEMASCULINO1
ATENDENTE PERMANENTEFEMININO10
ATENDENTE PERMANENTEINDIFERENTE8
ATENDENTE PERMANENTEINDIFERENTE1
ATENDENTE PERMANENTEFEMININO1
ATENDENTE / CAIXA PERMANENTEINDIFERENTE1
ATENDENTE DE DELIVERY PERMANENTEINDIFERENTE10
ATENDENTE DE DELIVERY PERMANENTEFEMININO1
ATENDENTE DE FRIOS PERMANENTEMASCULINO1
ATENDENTE DE SUPORTE TÉCNICO - CALL CENTER PERMANENTEINDIFERENTE1
ATENDENTE DE TELEMARKETING PERMANENTEINDIFERENTE5
ATENDENTE PCD (PESSOA COM DEFICIÊNCIA) PERMANENTEINDIFERENTE1
AUX. DE COZINHA PERMANENTEINDIFERENTE1
AUX. DE GARÇOM PERMANENTEINDIFERENTE2
AUX DE SUSHIMAN PERMANENTEINDIFERENTE2
AUX. EXPEDIÇÃO PERMANENTEMASCULINO3
AUXILIAR ADMINISTRATIVO PERMANENTEFEMININO1
AUXILIAR ADMINISTRATIVO TEMPORÁRIAMASCULINO1
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 ENFERMAGEM PERMANENTEFEMININO2
AUXILIAR DE ESTOQUISTA PERMANENTEMASCULINO1
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO PERMANENTEINDIFERENTE1
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO PERMANENTEINDIFERENTE1

Vagas Ativas

USUÁRIO: NTANESI - DATA EMISSÃO: 17/08/2021 08:10
CARGO QTDE. VAGAS SEXO TIPO

AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO- CARGA E DESCARGA PERMANENTEMASCULINO1
AUXILIAR DE FLORISTA PERMANENTEINDIFERENTE1
AUXILIAR DE LAVANDERIA PERMANENTEINDIFERENTE5
AUXILIAR DE LIMPEZA PERMANENTEFEMININO1
AUXILIAR DE LIMPEZA PERMANENTEINDIFERENTE10
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 PESAGEM PERMANENTEINDIFERENTE1
AUXILIAR DE PINTURA PERMANENTEMASCULINO1
AUXILIAR DE PRODUÇÃO PERMANENTEMASCULINO1
AUXILIAR DE PRODUÇÃO PERMANENTEMASCULINO4
AUXILIAR DE SALGADEIRA PERMANENTEFEMININO1
AUXILIAR DE SALGADEIRO PERMANENTEINDIFERENTE1
AUXILIAR DE SERRALHEIRO PERMANENTEMASCULINO2
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (LIMPEZA) PERMANENTEMASCULINO1
AUXILIAR DE SERVIÇOS OPERACIONAIS (TEMPORÁRIA) TEMPORÁRIAINDIFERENTE20
AUXILIAR DE VENDAS INTERNO PERMANENTEINDIFERENTE2
AUXILIAR DEPARTAMENTO CONTABIL PERMANENTEFEMININO1
AUXILIAR DEPARTAMENTO FISCAL PERMANENTEFEMININO1
AUXILIAR MECANICA INDUSTRIAL PERMANENTEMASCULINO1
AUXILIAR MECÂNICO PERMANENTEMASCULINO1
AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS - LIMPEZA PERMANENTEFEMININO2
BALCONISTA VENDEDOR PERMANENTEMASCULINO2
BARMAN PERMANENTEMASCULINO1
BPO - ANALISTA FISCAL/CONTABIL PERMANENTEINDIFERENTE1
CAMAREIRA   HOTEL PERMANENTEFEMININO1
CARGA E DESCARGA PERMANENTEMASCULINO2
CARTAZISTA PERMANENTEINDIFERENTE1
CONFEITEIRA(O) PERMANENTEINDIFERENTE1
CONFERENTE DE MERCADORIA PERMANENTEMASCULINO1
CONSULTOR (A) EXTERNO PAP PERMANENTEINDIFERENTE1
CONSULTOR DE VENDAS - RIO PRETO PERMANENTEINDIFERENTE5
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 PERMANENTEFEMININO2
COZINHEIRA PERMANENTEINDIFERENTE1
CUIDADOR DE IDOSOS PERMANENTEINDIFERENTE3
CUIDADORA INFANTIL PERMANENTEFEMININO3
CUIDADORA INFANTIL - (BABÁ) PERMANENTEFEMININO1
CUMIM (AUXILIAR DE GARÇOM) PERMANENTEINDIFERENTE10
DESIGNER GRÁFICO PERMANENTEINDIFERENTE1
DOMESTICA PERMANENTEFEMININO1
ELETRICISTA AUTOMOTIVO PERMANENTEINDIFERENTE1
ELETRICISTA INDUSTRIAL PERMANENTEINDIFERENTE1
ELETRICISTA PARA LINHA AUTOMOTIVA LEVE E PESADA COM EXPERIENCIA PERMANENTEMASCULINO1
ELETRICISTA RESIDENCIAL E PREDIAL / CONSTRUÇÃO CIVIL PERMANENTEMASCULINO3
ELETRICISTA RESIDENCIAL E PREDIAL / CONSTRUÇÃO CIVIL PERMANENTEMASCULINO3
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

USUÁRIO: NTANESI - DATA EMISSÃO: 17/08/2021 08:10

CARGO QTDE. VAGAS SEXO TIPO
ESTAGIARIO CONTABIL PERMANENTEINDIFERENTE1
ESTAGIÁRIO EM ELETRICA TEMPORÁRIAMASCULINO1
ESTÁGIO - ENGENHARIA DA PRODUÇÃO TEMPORÁRIAINDIFERENTE1
ESTÁGIO - ENGENHARIA MECÂNICA TEMPORÁRIAINDIFERENTE1
ESTAGIO  PCP PERMANENTEMASCULINO1
ESTÁGIO ADMINISTRATIVO PERMANENTEINDIFERENTE2
ESTAGIO ADMINISTRATIVO EM MIRASSOL PERMANENTEINDIFERENTE2
ESTÁGIO CIÊNCIAS CONTÁBEIS TEMPORÁRIAINDIFERENTE3
ESTAGIO EM ADMINISTRAÇÃO COMERCIAL PERMANENTEFEMININO1
ESTÁGIO EM ATENDIMENTO PERMANENTEFEMININO5
ESTÁGIO EM ATENDIMENTO PERMANENTEFEMININO5
ESTÁGIO EM ATENDIMENTO PERMANENTEFEMININO11
ESTÁGIO EM ATENDIMENTO PERMANENTEFEMININO11
ESTÁGIO EM DESENVOLVIMENTO WEB TEMPORÁRIAINDIFERENTE1
ESTAGIO EM ENGENHARIA CIVIL - MIRASSOL-SP PERMANENTEINDIFERENTE1
ESTÁGIO EM MECATRONICA TEMPORÁRIAMASCULINO1
ESTÁGIO ENGENHARIA CIVIL E ELÉTRICA TEMPORÁRIAINDIFERENTE2
ESTAGIO ENSINO MEDIO PERMANENTEINDIFERENTE7
ESTÁGIO PEDAGOGIA - INFANTIL TEMPORÁRIAINDIFERENTE2
ESTÁGIO PEDAGOGIA  (INFANTIL) TEMPORÁRIAINDIFERENTE1
ESTÁGIO SOCIAL MÍDIA PERMANENTEINDIFERENTE1
ESTOQUE/LOGISTICA PERMANENTEMASCULINO1
ESTOQUISTA PERMANENTEMASCULINO1
FEITOR DE MECÂNICA PESADA PERMANENTEINDIFERENTE2
FOTOGRAFO PERMANENTEINDIFERENTE1
GARÇOM PERMANENTEINDIFERENTE2
GERENTE PERMANENTEINDIFERENTE1
GERENTE PERMANENTEINDIFERENTE1
GERENTE DE VENDAS INTERNA - PERMANENTEINDIFERENTE1
GESSEIRO TEMPORÁRIAINDIFERENTE1
GESSEIRO PERMANENTEINDIFERENTE2
GESTOR DE PROJETOS PERMANENTEINDIFERENTE2
HOSTESS / RECEPCIONISTA DE EVENTOS TEMPORÁRIAFEMININO1
JARDINEIRO PERMANENTEMASCULINO1
JARDINEIRO PERMANENTEINDIFERENTE2
JOVEM APRENDIZ PERMANENTEINDIFERENTE1
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
MERENDEIRA ESCOLAR PERMANENTEINDIFERENTE130
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

MOTORISTA DE CAMINHÃO LEVE PERMANENTEINDIFERENTE2
MOTORISTA DE CARRETA PERMANENTEINDIFERENTE4
MOTORISTA DE ÔNIBUS PERMANENTEINDIFERENTE2
MOTORISTA DE PIPA PERMANENTEINDIFERENTE2
MOTORISTA TRUCK ( REGIAO DE  RIO PRETO ) PERMANENTEINDIFERENTE2
NUTRICIONISTA PERMANENTEINDIFERENTE15
OLEIRO PERMANENTEMASCULINO1
OPERADOR CORTE E DOBRA CHAPA GROSSA PERMANENTEINDIFERENTE1
OPERADOR DE CAIXA PERMANENTEFEMININO3
OPERADOR DE CENTRO DE USINAGEM E TORNO CNC PERMANENTEMASCULINO1
OPERADOR DE EMPILHADEIRA PERMANENTEMASCULINO1
OPERADOR DE ESPARGIDOR PERMANENTEINDIFERENTE1
OPERADOR DE ESTACIONAMENTO PERMANENTEMASCULINO2
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