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De ontem até o dia 20 de 
setembro, 1737 detentos de 
Rio Preto e região que cum-
prem pena em regime semi 
aberto serão beneficiado com 
a saída temporária. Em Rio 
Preto, dos 1.615 favorecidos 
1.572 são homens que estão 
detidos no Centro de Progres-
são Penitenciária e 43 são 
mulheres que estão detidas 
no Centro de Ressocialização 
Feminino.   Pág.A4

Radar móvel 
volta e Câmara 
aprova aviso 
a motorista

Foi aprovado na sessão des-
ta terça-feira (14) o Projeto de 
Lei (PL) que obriga a sinalização 
vertical e horizontal antes de 
toda fiscalização de velocidade. 
A fiscalização por meio dos ra-
dares estáticos (móveis) será 
retomada na próxima segun-
da-feira (20).   Pág.A3

Projeto que obriga 
Pet shop avisar 

maus-tratos passa 
na Câmara

O objetivo do PL é obrigar 
as clínicas veterinárias, pet 
shops e estabelecimentos 
semelhantes a comunicarem 
ao agente competente os 
casos em que forem consta-
tados indícios de maus-tratos 
a animais. Agora projeto vai a 
sanção ou veto.  Pág.A3

AMÉRICA Rubro enfrenta hoje fora de casa Inter de Bebe-
douro e tenta sair da lanterna da Bezinha.               Pág.B1

CICLISMO Dois atletas de Mirassol ficam entre os dez me-
lhores da etapa da Copa ABD e estão na próxima fase. Pág.B1

Mortes por doenças do aparelho circulatório caem 
Neste ano, a Secretaria de Saúde contabilizou 553 óbitos decorrentes de doenças no aparelho circulatório entre os meses de ja-
neiro e agosto, sendo o menor índice do período nos últimos cinco anos e 3% a menos do que em 2020.                       Pág.A5

PM apreende 
arma no 

Jardim Nunes 
após denúncia 

anônima
Pág. A4

Traficante 
de drogas 

sintéticas é 
preso após 
investigação

Pág. A4

Procon 
quer multar 

aplicativos de 
transporte

O Procon Rio Preto enviou 
ofício ao Núcleo Regional de 
Fiscalização da Fundação 
Procon solicitando a respon-
sabilização das empresas de 
transporte por aplicativo por 
falta de atendimento em bair-
ros periféricos.        Pág.A2

FESTFIM
A Cia. Apo-
calíptica re-
cebe até 19 
de setem-
bro, as ins-
crições para 
a 3ª edição 
do FestFIM 
– Festival 
de Artes 
do Fim do 
Mundo, que 
é um festi-
val de artes 
integradas 
100% onli-
ne.
 Pág.B2
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A transformação 
digital da saúde veio e 
não deve voltar atrás
Da agropecuária à presta-

ção de serviço, seja qual for o 
setor da economia, os avan-
ços tecnológicos já vinham 
impactando os mais diversos 
negócios nos últimos anos. 
A área da saúde não foge à 
regra. Porém, a pandemia do 
novo coronavírus expôs ainda 
mais o sistema de saúde a 
inovações que podem trazer 
melhorias para toda a cadeia: 
atendimento médico, medici-
na diagnóstica e procedimen-
tos cirúrgicos. Mais do que 
otimizar os processos, essas 
soluções digitais podem ainda aliviar a sobrecarga nos hos-
pitais, melhorar o acesso à saúde e reduzir desperdícios 
importantes de tempo e recursos. Fatores essenciais no 
momento atual, principalmente em países como o Brasil, 
em que apenas 25% da população tem plano de saúde, 
enquanto o SUS sofre falta de investimentos e demandas 
acima da capacidade de atendimento.

Engana-se quem pensa que inovações na saúde en-
volvem somente inteligência artificial, machine learning 
e robôs. Pelo contrário, a popularização de smartphones 
e o acesso à internet móvel romperam a barreira entre 
online e offline, tornando possível a criação de recursos 
que são mais acessíveis e práticos para os brasileiros 
de diferentes regiões do país. É o caso da telemedicina, 
que é uma tendência mundial e foi autorizada no Brasil 
pelo Ministério da Saúde em março do ano passado e 
vem auxiliando na Gestão de Saúde Populacional, que é 
responsável por promover o desenvolvimento e a disse-
minação de estratégias destinadas a melhorar a saúde 
da população.

A regulamentação do governo é um passo crucial para 
que o setor continue se desenvolvendo e investindo cada 
vez mais em soluções digitais, que além de salvar e aju-
dar pacientes, podem trazer mais qualidade de vida aos 
brasileiros. Em outros países, o recurso já é amplamente 
utilizado, principalmente para atendimento de medicina 
básica, que totaliza cerca de 80% a 90% das necessidades 
de saúde de um indivíduo ao longo de sua vida. A teleme-
dicina pode auxiliar no acesso aos cuidados primários, que 
segundo dados de uma pesquisa da Carolina do Norte, 
cerca de 60% dos problemas dos pacientes poderiam 
ter sido solucionados no modelo de atenção primária, o 
que teria gerado uma economia de três a sete vezes no 
custo total.

Diante da pandemia da Covid-19 no Brasil e no mundo, 
a aceitação e curva de utilização de novas tecnologias 
vem se acentuando, tanto para profissionais quanto pa-
cientes. A telemedicina plena se destaca e vem sendo 
amplamente utilizada, já que à princípio demanda apenas 
o uso de um smartphone ou computador com acesso à 
internet. Este novo recurso tem sido muito usado na rede 
pública e privada de saúde para proporcionar atendimento 
médico à distância em casos de procedimentos eletivos 
das mais diversas especialidades, assim como para tirar 
dúvidas da população sobre o novo coronavírus, sem que 
precise sair de casa.

Apesar de parecer um contato impessoal à primeira 
vista, nas teleconsultas o médico profissional pode dar 
ainda mais atenção ao paciente por ter mais tempo dis-
ponível, diferente do que pode acontecer nos hospitais 
públicos durante um plantão em que há alta procura e 
o atendimento precisa ser mais ágil. Outra vantagem é 
melhorar o acesso à saúde em regiões mais afastadas 
dos grandes centros urbanos, uma vez que a tecnologia 
elimina a distância.

Além das teleconsultas, a telemedicina pode ser usada 
também entre os próprios profissionais da saúde para 
discutir casos e prescrever tratamentos mais assertivos 
de acordo com cada paciente. Essa transformação digital 
na saúde é um modelo ganha-ganha, uma vez que tam-
bém torna a prática da medicina mais fácil e ágil para os 
profissionais.

Por enquanto, no Brasil os atendimentos via telemedi-
cina têm sido utilizados amplamente na Atenção Primária, 
por médicos da família e clínicos gerais, porém, já há uma 
adoção significativa de teleconsultas por praticamente 
todas as especialidades médicas e nas demandas por 
saúde mental e nutricional, por exemplo, muito ligadas 
a qualidade de vida e bem-estar do indivíduo. Portanto, 
a tendência para os próximos anos é que essa transfor-
mação digital ocupe todos os espaços disponíveis que 
hoje são analógicos e a telemedicina plena terá papel 
determinante nos sistemas de saúde.

*Dr. Caio Soares é diretor médico da Teladoc 
Brasil, empresa pioneira e líder global em cuidados 
virtuais de saúde, e membro da ASAP.

ARTIGO Procon quer multar empresas 
de transporte por aplicativo

O Procon Rio Preto enviou 
ofício ao Núcleo Regional de 
Fiscalização da Fundação Procon 
solicitando a responsabilização 
das empresas de transporte por 
aplicativo por falta de atendimen-
to em bairros periféricos.

Nos últimos meses, foram 
recebidas dezenas de reclama-
ções de usuários que alegaram 
o cancelamento injustificado de 
pedidos de viagens. Em todos 
os casos, as solicitações foram 
feitas a partir de bairros mais 
afastados da região central.

“Em consulta aos motoristas, 
fomos informados que o can-
celamento de corridas é uma 
forma que eles encontraram de 
diminuir os prejuízos causados 
pelos recentes aumentos no 
preço do combustível”, afirmou o 
diretor do Procon Rio Preto Jean 
Dornelas.

Segundo Dornelas, os moto-
ristas evitam ir até destinos mais 
distantes para buscar os passa-
geiros, uma vez que o pagamento 
da corrida é calculado com base 
apenas na distância percorrida 

com o passageiro no veículo.
O ofício enviado pelo órgão 

rio-pretense sustenta – com 
base no inciso 1º do artigo 25 
do Código de Defesa do Con-
sumidor – que existe responsa-
bilidade solidária das empresas 
pela falta de atendimento. Este 
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documento é resultado de uma 
investigação realizada pela uni-
dade local.

“Pedimos explicações às em-
presas a respeito da possibilida-
de de adequar o pagamento para 
os motoristas e assim evitar esse 
tipo de ocorrência. Infelizmente, 

as respostas foram evasivas e in-
suficientes”, explicou Dornelas.

Agora, o setor regional de 
fiscalização da Fundação Procon 
vai avaliar as denúncias e docu-
mentos anexados ao processo 
para definir a eventual punição a 
ser aplicada às empresas.

APÓS ACIDENTES 
Trânsito anuncia lombadas eletrônicas 
em avenida com asfalto desnivelado

A Secretaria de Trânsito 
de Rio Preto, por meio de 
sua assessoria, informou 
nesta terça-feira (14) ao 
DHoje, que duas lombadas 
eletrônicas serão instaladas 
na Avenida Ernani Pires Do-
mingues.

O local possui um desnível 
asfáltico e foi tema de uma 
reportagem do DHoje no dia 
27 de agosto, onde contém 
um vídeo de uma câmera de 
segurança mostrando graves 
acidentes, principalmente no 
período noturno. No final das 

imagens é possível ver alguns 
veículos perdendo o controle 
da direção e sempre partindo 
do mesmo ponto onde está o 
desnível.

Após a repercussão na 
imprensa e com a inicia-
tiva dos vereadores Jorge 
Menezes e Bruno Marinho 
de protocolarem indicações 
cobrando a Prefeitura por 
uma melhora e solução dos 
problemas, a Secretaria de 
Trânsito fez uma pesquisa de 
tráfego no dia 1 de setembro 
e definiu a necessidade de 
duas lombadas eletrônicas 
- nos dois sentidos da Ave-

nida - para que o índice de 
acidentes diminua.

Até que essas lombadas 
sejam instaladas, a Secre-
taria optou por reforçar a 
sinalização de solo, com os 
dizeres “Devagar” e “Cuida-
do”, além de uma placa de 
“Curva Perigosa”. O DHoje 
questionou a assessoria so-
bre a previsão do conserto do 
desnível no asfalto, que nos 
informou que “a obra será 
realizada pela Secretaria de 
Obras, ainda sem previsão 
de início”.

A pesquisa de tráfego do 
dia 1 de setembro foi feita 

entre as 7h e 19h e detectou 
que, na via sentido Palestra, 
passaram pelo local 6.819 
veículos. Deste total, 4.144 
veículos trafegaram com 
velocidade igual ou inferior a 
60km/h e 2.675 trafegaram 
a uma velocidade superior 
a 60km/h, o que equivale a 
39,22% dos veículos.

Já na via sentido centro, 
foram 7.105 veículos. Destes 
4.456 trafegaram a 60km/h 
ou menos e 2.649 veículos 
trafegaram acima dos 60k/h. 
Com isso, a velocidade má-
xima permitida da Avenida 
passou a ser de 40km/h.

Andressa ZAFALON

OPORTUNIDADE DE TRABALHO

Balcão tem 701
 vagas de emprego

O Balcão de Empregos de 
Rio Preto desta terça-feira 
(14) está oferecendo 701 
oportunidades de trabalho. 
As principais delas são para 
merendeira escolar (50), sol-
dador (24), empacotador 
(20), consultor de vendas 
(17), motorista de transporte 
escolar (15), garçom (14), 
auxiliar de produção (14), 
entre outros.

Há também oportunidades 
de estágio. As vagas são para 
as seguintes áreas: aten-
dimento (9), ensino médio 
(8), ciências contábeis (5), 
engenharia civil (5), pedagogia 
(3), RH (1), financeiro (1), 
pedagogia (1).

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 às 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/bRe-
latório de vagas por período 
– 02092021alcaoempre-
gos/, a empresa pode fazer o 
cadastro e encaminhar uma 
busca por palavra chave “tipo 
entregador”. Em seguida, 
aparecem todas as pessoas 
interessadas, com experiência 
e perfil para o cargo. (

Colaborou Maria Paula 
ANDRADE)

Da REDAÇÃO

Coco Bambu está 
contratando

O Coco Bambu, restau-
rante especializado em frutos 
do mar, está contratando 
profissionais para atuarem na 
unidade recém-inaugurada no 
Shopping Iguatemi São José 
do Rio Preto.

As vagas disponíveis são 
para as áreas de atendimento 
e operacional. Entre as posi-

ções disponíveis estão gar-
çom, cozinha, bar, recepção, 
auxiliar de serviços gerais, 
controle de acesso, almoxari-
fado, atendimento ao consu-
midor (SAC) e manutenção. 
Horários a combinar.

Os interessados por algu-
ma das vagas devem enviar 
currículo para o e-mail recru-
tamento.cbsjriopreto@gmail.
com.

Da REDAÇÃODivulgação

Divulgação



POLÍTICA A-3Jornal
São José do Rio Preto, quarta-feira
15 de setembro de 2021

Fim de taxa de religação e 
nome do cônjuge na conta 
para comprovar residência

Dois projetos que envol-
vem o Semae foram aprova-
dos em segunda discussão na 
sessão desta terça-feira (14).

O primeiro é do vereador 
Cabo Júlio Donizete que im-
pede a cobrança de taxa na 
religação da água em Rio 
Preto, no caso de corte de 
fornecimento, por atraso no 
pagamento do débito que ori-
ginou o corte. Segundo o texto 
do Projeto, a proibição da co-
brança da taxa não se aplica 
aos casos de interrupção de 
fornecimento de água quando 
requerido pelo consumidor.

“O fornecimento de água é 
serviço essencial, cuja fruição 
é inerente à dignidade da pes-
soa humana. O usuário, que 
já paga pelo serviço, não pode 
ser cobrado para ter acesso ao 
serviço, até porque efetuou o 
pagamento quando solicitou 
a ligação pela primeira vez. 
Assim, uma vez pago o débito 
pelo consumidor, é obrigação 
da empresa religar o forneci-
mento sem taxa adicional”, 
explica o autor.

O segundo Projeto é de 
autoria do vereador Odélio 
Chaves que prevê a opção 
do cônjuge ou convivente do 
consumidor de serviços pú-
blicos o direito de solicitar a 
inclusão do seu nome, não só 
na fatura mensal do Semae, 
como também de empresas 

concessionárias de telefonia, 
distribuição de energia elétrica 
e gás.

De acordo com o texto do 
Projeto, tal benefício se esten-
de às pessoas que convivem 
em união estável e o pedido 
de inclusão do parceiro deverá 
ser feito exclusivamente pelo 
titular da fatura.

O parlamentar ainda res-
salta no documento que, no 
caso do casal se divorciar, o 
titular deverá procurar à em-
presa ou autarquia competen-
te e apresentar o Mandado de 
Averbação do Divórcio ou da 
Dissolução de União Estável. 
Na hipótese de não haver 
nenhum documento que com-
prove o divórcio, será aceito 
uma simples Declaração es-
crita e assinada de próprio 
punho pelo titular.

“Muitos munícipes passam 
pelo constrangimento de não 
possuir em seu nome um 
comprovante de residência, 
em sua maioria, esposas de-
pendentes dos cônjuges. Isso 
acaba tornando demorado 
e burocrático o processo de 
atestar. Além disso, a inclu-
são do nome produz prova de 
União Estável, caso seja ne-
cessário, posteriormente, tal 
comprovação judicialmente”, 
concluir Odélio Chaves.

Os dois projetos segui-
rão agora para o Executivo, 
podendo ser sancionado ou 
vetado.

Andressa ZAFALON

SEMAE

CÂMARA
Saiba outro projetos da sessão de ontem

O vereador e presidente da 
Câmara de Rio Preto, Pedro 
Roberto, apresentou nesta 
terça-feira (14) um Projeto 
de Lei (PL) que proíbe man-
ter animais acorrentados ou 
atitudes semelhantes, que foi 
votado primeira discussão, e 
aprovado. O Projeto volta à 
pauta na próxima semana para 
ser votado no mérito.

Também aprovado em pri-
meira discussão o PL de au-
toria do Executivo, que cria o 
Fundo de Desenvolvimento do 
Esporte e Lazer de Rio Preto 
(FDEL), que tem o objetivo de 
capitar e gerir os recursos em 
benfeitoria deste setor.

Os vereadores Robson 
Ricci e João Paulo Rillo tinham 
na pauta, para ser votado em 
regime de urgência, ou seja, 
na legalidade e no mérito, um 
Projeto de Resolução (PR) que 
altera o regimento interno do 
legislativo fazendo com que o 
Expediente da sessão passe 
a ter duração de três horas e 
não mais duas horas, como 
está atualmente.

No entanto, Rillo, que 
subscreve o Projeto, pediu 
vistas com o objetivo de ana-
lisar as demandas recebidas 
sobre este assunto, após uma 
audiência pública realizada na 

semana passada. Os vereado-
res não concordaram com as 
vistas, mas, pelo fato do autor 
Ricci não estar presente no 
plenário, o Projeto não pôde 
ser votado, sendo prejudicado.

“O autor saiu para que o 
Projeto não fosse votado, nem 
discutido. Mas, regimental-
mente, semana que vem esse 
Projeto terá que ser votado, 
querendo ou não”, salientou 
Paulo Pauléra.

Cabo Júlio Donizete teria 
um PL votado, em primeira 
discussão, que trata do res-
sarcimento, por parte do Exe-
cutivo, aos proprietários que 
tiverem seus veículos na área 
de azul, porém, no momento da 
votação o autor estava ausente 
do plenário, sendo assim, o PL 
prejudicado, devendo retornar à 
pauta na próxima sessão.

Vetos - O PL de autoria 
do vereador Anderson Branco, 
que reconhece como atividades 
essenciais os serviços presta-
dos por academias, comércios 
varejistas, bares, restaurantes, 
salões de beleza, barbearias, 
shoppings e praças de alimen-
tação, foi vetado pelo Executivo 
e o veto mantido pelos verea-
dores.

O autor fez encaminhamen-
to para que a Casa fosse a favor 
do veto, alegando que “a parte 

Andressa ZAFALON

O Projeto de Lei (PL) é da 
vereadora Cláudia de Giuli e foi 
aprovado na legalidade e no 
mérito, nesta terça-feira (14), 
seguindo agora para sanção ou 
veto do Prefeito.

O objetivo do PL é obrigar as 
clínicas veterinárias, pet shops 
e estabelecimentos semelhan-
tes a comunicarem ao agente 
competente os casos em que 
forem constatados indícios de 
maus-tratos a animais.

Essa comunicação, através 
dos estabelecimentos, deverá 
conter nome e endereço da pes-
soa que estiver acompanhando 
o animal no momento do atendi-
mento; relatório do atendimento 
prestado, incluindo a espécie, a 
raça e as características físicas 
do animal, a descrição de sua 
situação de saúde no momento 
do atendimento e os procedi-
mentos adotados.

Segundo o texto do PL, em 
caso de não comunicação às 
autoridades competentes o 
estabelecimento poderá sofrer 

sanções que vão de advertência 
até a suspensão do alvará de 
funcionamento por 60 dias.

Na justificativa, a vereadora 
explica que as clínicas veteriná-
rias, os pet shops, bem como 
outros estabelecimentos asse-
melhados, possuem em seu 
convívio um número grande de 
animais, ou seja, em razão do 
ofício praticado esses estabe-
lecimentos possuem maiores 

iniba qualquer comportamento 
contrário”, comenta Cláudia.

A vereadora acredita que se 
implantar este PL vai reforçar 
a importância da realização de 
denúncias por parte das clínicas 
veterinárias, pet shops, bem 
como qualquer estabelecimento 
que se assemelhe a esses.

Complementar - Foi apro-
vado também o Projeto de Lei 
Complementar da vereadora que 
altera o inciso 105, do artigo 4, 
proibindo qualquer pessoa que 
tenha sido autuada em maus-
-tratos de ser dono ou respon-
sável de qualquer outro animal, 
durante cinco anos e sob pena 
de mula de 60 UFMs. Em caso 
de reincidência, será destituído 
do poder de adquirir um novo 
animal permanentemente.

Apesar da aprovação, alguns 
vereadores destacaram o fato 
de, no caso de reincidência, 
a penalidade ser permanente. 
“Não temos nem prisão per-
pétua no nosso país, porque 
teríamos uma penalidade?”, 
questionou o vereador Jean 
Charles, que votou a favor.

Andressa ZAFALON

oportunidades em se depara-
rem com casos de maus-tratos.

“A presente lei se trata da 
união do empreendimento par-
ticular com as políticas públicas 
municipais a fim de zelar e ga-
rantir, na medida do possível, a 
proteção do bem-estar animal. 
Ressalta-se que tal conduta 
já se mostra inerente desses 
profissionais, no entanto neces-
sário a imposição legal para que 
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VELOCIDADE 

Vereadora 
Cláudia 
de Giuli

pesada da pandemia já passou, 
as pessoas estão sendo vacina-
das, por isso, é melhor e mais 
responsável votarem a favor do 
veto”, disse Anderson Branco.

Outro veto que foi votado 
nesta terça, foi do PL do ve-
reador João Paulo Rillo, que 
institui o Programa Renda Bá-
sica de Cidadania Emergencial 
para pagamento de auxílio 
financeiro para enfrentamento 
da pobreza e extrema pobreza 
em decorrência da pandemia 
mundial da Covid-19. Rillo 
pediu vistas da votação, que 
foi aprovada pela maioria, 
contrariando apenas o vereador 

Divulgação

Odélio Chaves.
Foi derrubado o veto do 

Executivo para o PL do vere-
ador Cabo Júlio Donizete que 
determina que os bancos, nos 
terminais eletrônicos de auto-
atendimento, emitam compro-
vante quando a operação não 
for realizada por alguma falha 
ou qualquer outro motivo.

O autor encaminhou contra 
o veto, o que foi acatado por 
todos os vereadores, alegando 
que não enxerga invasão de 
poderes, conforme descreveu a 
Prefeitura. Com este resultado, 
o projeto passa a ser uma lei 
promulgada pela Câmara.

Divulgação

Prefeitura volta com radar móvel e Câmara 
aprova obrigação de avisar motorista

O vereador Anderson Branco 
teve aprovado na sessão desta 
terça-feira (14) o Projeto de Lei 
(PL) que obriga a sinalização 
vertical e horizontal antes de 
toda fiscalização de velocidade 
efetuada por meio de lombada 
eletrônica, radar móvel e radar 
fixo nas ruas de Rio Preto.

De acordo com o PL, a 
sinalização deverá ser feita 
por placas ficas e pintura de 
solo, observando a legislação 
nacional de trânsito e demais 
normas regulamentadoras. Já 
no caso dos radares móveis, a 
sinalização deverá ser móvel.

O texto do projeto ainda 
especifica os dizeres da sinali-
zação e a qual distância deverá 
ser colocado o aviso. Para ruas 

onde a velocidade máxima per-
mitida é de 30 ou 40km/h, a 
sinalização deverá ser colocada 
com, pelo menos, 50 metros 
de antecedência do radar ou da 
lombada, contendo os dizeres: 
“Atenção: radar a 50 metros”.

Nas vias onde a velocidade 
permitida é 50 ou 60km/h, a 
instalação do aviso deverá estar 
a 100 metros de distância, com 
os dizeres: “Atenção: radar a 
100 metros”.

Fica proibida a aplicação 
de multas por radar móvel, fixo 
ou lombada eletrônica que não 
estiverem sinalizados conforme 
o que está previsto no projeto.

“Trata-se de um projeto que 
com como objetivo orientar a 
população sobre a correta ve-
locidade permitida nas vias, já 
que, às vezes, na mesma via há 
mudança na velocidade permiti-

Andressa ZAFALON
redacao@dhoje.com.br da, causando dúvida e enorme 

embaraço ao munícipe”, explica 
o vereador.

Como o PL foi aprovado já 
no mérito, agora segue para a 
Prefeitura sancionar ou vetar.

Radares Móveis - 
Também nesta terça-feira (14) 
a Secretaria de Trânsito, Trans-
portes e Segurança de Rio Preto 
informou que a fiscalização 
por meio dos radares estáticos 
(móveis) em ruas e avenidas da 
cidade será retomada na próxi-
ma segunda-feira (20).

“Também terá início a fisca-
lização por meio das lombadas 
eletrônicas listadas abaixo, 
assim como duas novas localiza-
ções de radar fixo. A fiscalização 
por meio dos demais radares 
fixos segue normalmente”, co-
municou a Prefeitura.

Vereador 
Cabo Júlio 
Donizete 

Aprovado projeto que obriga Pet shop 
avisar maus-tratos às autoridades

Divulgação
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HOMICÍDIO Presos dois suspeitos de matar morador de rua

Dois homens foram presos 
em flagrante em Rio Preto, 
na tarde dessa segunda-feira 
(13), suspeitos de terem ma-
tado um morador de rua com 
golpes de um cabo de vassoura 
na nuca e ombro.

Eles confessaram o crime, e 
disseram que a briga começou 
porque o andarilho disse que 
portava drogas que não eram 
suas.

Policiais militares e uma 
equipe da Divisão Especializa-

da em Investigações Criminais 
(DEIC) foram acionados para 
comparecer ao local onde foi 
encontrado o corpo da vítima, 
que estava em uma calçada. 
No local os policiais encontra-
ram um segundo morador de 
rua com ferimentos.

O suspeito foi abordado e 
confessou que as lesões em 
seu supercílio e mão direita 
foram causadas durante a briga 
que ele teve com a vítima. Em 
seguida confessou que havia 
um terceiro homem que teria 
participado do assassinato.

Da REDAÇÃO Ele informou as caracterís-
ticas desse homem e a polícia 
encontrou o terceiro homem, 
que inicialmente negou o envol-
vimento no crime, mas depois 
confessou.

Os dois homens ainda ini-
ciaram outra briga, quando um 
deles apareceu armado com 
um galho de árvore. A dupla foi 
levada para o estabelecimento 
da DEIC, onde foi realizada a 
prisão em flagrante por homi-
cídio. 

(Colaborou – Bruna MAR-
QUES)

Polícia 
prendeu 
dois sus-
peitos de 
matar mo-
rador de 
rua em Rio 
Preto

Arquivo DHOJE

Saidinha temporária coloca 
1,7 mil detentos na rua

De hoje (14) até o dia 20 
de setembro, 1737 detentos 
de Rio Preto e região que cum-
prem pena em regime semi 
aberto serão beneficiados com 
a saída temporária. O benefí-
cio começa se estende até às 
18h do dia 20.

São reeducandos que já 
cumpriram um sexto da pena 
total, no caso de réu primário, 
ou um quarto, no caso de 
reincidentes. Para ter direito 
à saída temporária todos 
precisam apresentar bom 
comportamento.

Em Rio Preto, dos 1.615 
favorecidos 1.572 são ho-
mens que estão detidos no 
Centro de Progressão Peni-
tenciária e 43 são mulheres 
que estão detidas no Centro 
de Ressocialização Feminino.

Como a saída provisória é 
realizada em todo o Estado 
de São Paulo, municípios 
próximos de Rio Preto também 
estão beneficiando alguns de-
tentos, assim, na penitenciária 
de Riolândia 32 detentos são 
favorecidos, no Centro de De-

tenção Provisória de Riolândia 
são 49 detentos, do Centro de 
Detenção Provisória de Icém 
são 40 detentos e no Centro 
de Detenção Provisória de 
Paulo de Faria uma pessoa foi 
beneficiada.

Em entrevista ao jornal 
DHoje, o Juiz Evandro Pelarin, 
responsável pela saída tem-
porária na região, informou 
que dentre os detentos de Rio 
Preto 32 homens do CPP e 30 
mulheres do CRF estarão utili-
zando tornozeleiras eletrônicas.

Da REDAÇÃO   
redacao@dhoje.com.br

NA REGIÃO

“Todos devem cumprir a 
saída temporária dentro dos 
limites previstos do endereço 
que declinaram para o bene-
ficio. Caso forem flagrados 
cometendo crimes, a saída 
é imediatamente suspensa”, 
explicou o juiz.

Em nota a Polícia Militar 
informou que vai intensificar a 
fiscalização. “Em caso de saída 
temporária de detentos há um 
aumento significativo de efetivo 
operacional nas atividades de 
policiamento”, diz a nota da 

Polícia Militar.
As saídas temporárias é 

um benefício previsto na Lei 
de Execução Penal. As datas 
são determinadas no estado 
de São Paulo por meio da 
Portaria DEECRIM 02/2019, 
segundo informou a Secretaria 
da Administração Penitenciária 
(SAP). Os detentos que não 
retornarem aos centros de de-
tenção dentro do horário limite 
serão considerados foragidos. 

(Colaborou – Bruna 
MARQUES)

Divulgação

DISE

Polícia prende traficante 
com drogas sintéticas

Na manhã desta terça-feira 
(14) policiais civis da DISE/DEIC 
prenderam no bairro Jardim Ma-
ria Lucia um rapaz de 26 anos 
investigado por estar envolvido 
no tráfico de entorpecentes 
sintéticos.

De acordo com as informa-
ções da polícia, as investigações 
iniciaram em 2020 após po-
liciais interceptarem no bairro 
Vila Elmaz uma encomenda de 
drogas sintéticas que seriam 
entregues na residência de uma 

jovem de 20 anos. Naquela 
data os policiais apreenderam 
LSD, ecstasy e metanfetamina.

A jovem informou seu ende-
reço para uma terceira pessoa, 
o dono das drogas. Com isso as 
investigações foram voltadas 
para a identificação desta pes-
soa, chegando até o rapaz pre-
so essa semana. Na residência 
dele a polícia apreendeu um 
pote com maconha e selos de 
LSD subdivididos em dezenas 
de porções (micropontos) da 
droga. (Colaborou – Bruna 
MARQUES)

Da REDAÇÃO 
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Polícia prende traficante com drogas sintéticas

17 ANOS

Jovem é detida aplicando 
golpe no comércio com 

documento falso

Uma adolescente de 17 
anos foi detida nessa segunda-
-feira (13) pela Polícia Militar 
depois de ter sido reconhecida 
por um comerciante. Ela teria 
utilizado documentação falsa 
para realizar compras no esta-
belecimento dele, uma loja de 
móveis.

Segundo informações for-
necidas pelo comerciante aos 
policiais que atenderam a ocor-
rência, a adolescente utilizou, 
no dia 13 de julho, uma carteira 
de identidade e um holerite fal-
sificados para comprar móveis. 
A compra totalizou R$ 3.900. 
O comerciante percebeu a 
falsificação após a finalização 
das compras, porém não sabia 
quem era pessoa.

Dois meses depois, ele re-

conheceu a adolescente que 
estava em um estabelecimento 
comercial do centro da cidade. 
Ele abordou a menor e acionou 
a polícia.

Para a PM a garota confes-
sou a utilização de documenta-
ção falsa, dizendo que destruiu 
os documentos utilizados para 
a compra. Ela também delatou 
o falsificador, confessando 
que comprou seis identidades 
falsas.

A adolescente e o comer-
ciante foram levados para a 
Central de Flagrantes. A menor 
vai responder por estelionato, 
e foi liberada na companhia 
da mãe dela que foi chamada 
ao plantão policial para levar a 
filha. O caso foi encaminhado 
para o 1º Distrito Policial. 

(Colaborou – Bruna MAR-
QUES)

Da REDAÇÃO 

Arquivo DHOJE

SP 425

Acidente em rodovia deixa três 
feridos; um em estado grave

Três homens ficam feridos 
em capotamento na Assis Cha-
teaubriand

O capotamento de um carro 
na rodovia Assis Chateaubriand, 
na manhã de segunda-feira (13) 
deixou feridos um pedreiro de 
55 anos, e dois ajudantes, um 
de 38 e outro de 30 anos.

O condutor do carro disse à 
polícia que perdeu o controle do 
veículo provocando o capota-
mento depois que uma carreta 
mudou de faixa bruscamente. 

No local foram acionados a Po-
lícia Militar Rodoviária e viaturas 
do SAMU.

O motorista disse também 
não ter anotado a placa do 
caminhão.

Os três envolvidos foram le-
vados para o UPA Tangará, dois 
passam bem, e o homem de 
38 anos teve ferimentos graves.

O caso foi registrado como 
lesão corporal culposa em dire-
ção de veículo e capotamento, 
e encaminhado ao 3º Distrito 
Policial. (Colaborou – Bruna 
MARQUES)

Da REDAÇÃO 

Jovem é detida aplicando 

feridos; um em estado grave
em capotamento na Assis Cha-
teaubriand

na rodovia Assis Chateaubriand, 
na manhã de segunda-feira (13) 
deixou feridos um pedreiro de 
55 anos, e dois ajudantes, um 
de 38 e outro de 30 anos.

polícia que perdeu o controle do 
veículo provocando o capota-
mento depois que uma carreta 
mudou de faixa bruscamente. 

Da REDAÇÃO 

APÓS DENÚNCIA

PM apreende arma semi-
automática no Jardim Nunes

Um homem de 25 anos 
foi preso na madrugada desta 
terça-feira (14) por policiais 
militares da equipe do BAEP 
(Batalhão de Ações Especiais 
de Polícia). Ele escondia uma 
pistola semi-automática em 
sua residência, no bairro Jardim 
Nunes, em Rio Preto.

Os policiais receberam in-
formações de que um homem 
estaria guardando uma arma de 
fogo em sua própria residência.

No endereço os militares 
foram recebidos pelo suspeito, 
que ao ser questionado confes-
sou a posse da arma. Em se-
guida os policiais apreenderam 
dentro de um guarda-roupa uma 

pistola calibre 380, semi-au-
tomática, municiada com dez 
projéteis.

Em seu depoimento o ho-
mem disse ter adquirido a arma 
para defesa pessoal.

Ele foi levado para a Central 
de Flagrantes, onde foi preso e 
vai responder por posse irregu-
lar de arma de fogo. O caso foi 
encaminhado para o 4º Distrito 
Policial. (Colaborou – Bruna 
MARQUES)

Da REDAÇÃO 

Policiais receberam 
informações que um 
homem guardava 
uma arma de fogo 
em sua residência
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Algumas manifestações clínicas atuam como verdadeiros 
sinais de alerta em relação a nossa saúde. Umas delas seria a 
febre, um sinal indicativo de algo errado que está acontecendo 
e apontando para necessidade de buscar orientação médica, 
visando interpretar adequadamente tudo o que pode estar ocor-
rendo em nosso corpo. 

Nosso corpo produz calor de uma forma fisiológica e natural, 
a partir de alguns gatilhos, como nossa alimentação e também 
a prática de algum tipo de atividade física. Esta produção na-
tural de calor denomina-se termogênese, a qual não pode ser 
confundida com a febre.

Vamos entender melhor: quando nos alimentamos no dia a 
dia, para fins de sobrevivência e de suporte para nosso metabo-
lismo, estamos ingerindo nutrientes que, quando digeridos em 
nosso sistema digestivo, produzem energia e calor para nossas 
funções orgânicas. Quando praticamos alguma atividade física, 
induzimos uma ativação de nossa circulação sanguínea e maior 
velocidade das reações químicas orgânicas, gerando também 
calor. 

No caso específico da febre, a temperatura do corpo atinge 
valores crescentes (geralmente acima de 37,4 graus) e muitas 
vezes proporcionais à magnitude do processo patológico que 
está acometendo nosso organismo.

Tecnicamente a febre não é um sinal clínico derivado do con-
sumo alimentar, nem de uma prática esportiva saudável. Existe 
uma estrutura em nosso cérebro que, quando estimulada por 
um agente patológico, determina a elevação da temperatura, 
exatamente como uma forma de mostrar que existe algo acon-
tecendo que não é “normal”. 

Outro aspecto muito importante e interessante sobre a febre 
é que temos a tendência de achar que, quando alguém está 
febril, necessariamente existe algum germe (bactérias, vírus e 
fungos) em nosso corpo. Nem sempre isto acontece, porque um 
processo inflamatório, sem associação com germes, também é 
capaz de produzir febre.

Querem ver um exemplo clássico de febre sem associação 
com germes: o câncer. Alguns tipos de câncer, como os linfomas 
por exemplo, caracterizam-se por alguns sinais clínicos como a 
presença de nódulos em alguns pontos específicos do corpo e 
um quadro febril comumente mais perceptível no fim da tarde. 

Recentemente, o ex-jogador de futebol Caio Ribeiro, hoje 
comentarista da TV Globo, declarou estar enfrentando uma luta 
contra um certo tipo de linfoma, que apresenta este comporta-
mento febril.

Ao longo da vida, teremos de conviver com a febre, de tal 
forma que ela deve ser considerada como nossa aliada para 
instruir tanto a melhor precisão diagnóstica como o melhor 
direcionamento terapêutico. A febre pode se apresentar em si-
tuações corriqueiras como em alguns quadros mais complexos. 
Vejam adiante: 

Situação 1
A criança está em desenvolvimento e seus primeiros dentes 

começam a aparecer. 
Situação 2 
As crianças podem conviver com muitos episódios de infecção 

de garganta, devido a inflamação das amígdalas.
Situação 3 
Você vai passar um feriado na praia e come algum alimento 

contaminado com germes como Salmonella. Começa a apresen-
tar vários episódios de diarreia associados com febre. 

Situação 4
Você vai jogar futebol com os amigos e, durante uma disputa 

de bola, recebe um chute muito forte. O local atingido começa 
a ficar avermelhado e inchado, e você começa a apresentar 
episódios de febre. 

Situação 5 
Você está muito debilitado devido ao excesso de trabalho e 

estresse. Devido às mudanças climáticas, você fica gripado e 
começa a apresentar muita prostração e febre.

Situação 6 
Retomando o caso do ex-jogador Caio Ribeiro. Um certo dia 

você sente a presença de um nódulo estranho em seu corpo. 
Este nódulo, popularmente conhecido como “íngua” pode estar 
presente na região do pescoço, atrás da cabeça e nas virilhas. 
Associado ao nódulo, você nota um certo grau de prostração, 
inapetência e presença da chamada febre vespertina - presença 
de elevação da temperatura nos finais de tarde. 

Situação 7
Você é uma pessoa que pratica atividade física com muita 

intensidade e transpira de forma profusa. No entanto, você não 
se preocupa com a questão da hidratação e cada vez mais perde 
água e sais minerais pela transpiração excessiva. Este quadro 
de desidratação pode causar febre. 

Situação 8 
Uma pessoa portadora de doenças que causam deficiência 

das defesas orgânicas, como a Aids (síndrome da imunodefici-
ência adquirida), pode conviver com a queda acentuada de seus 
glóbulos brancos no sangue e episódios de febre.

Situação 9 
Em tempos de pandemia, você se contamina com o coro-

navírus e, alguns dias depois, começa a apresentar sinais de 
pneumonia, insuficiência respiratória e febre. Lembrando que o 
coronavírus pode ser considerado como um agente patológico 
“novo” e que ataca nossos pulmões inicialmente, a febre sem 
dúvida seria uma condição de alerta para este diagnóstico.

Situação 10
Ainda sobre a pandemia, você vai se vacinar contra o coro-

navírus. Algumas horas após ter sido vacinado(a), você começa 
a sentir mal-estar, prostração e febre. 

A popular “febre interna” 
Por fim, gostaria também de comentar sobre o conceito de 

“febre interna”. Embora seja um conceito mais popular, o que 
se chama de “febre interna” seria a sensação de calor no corpo, 
com sintomas associados, sem que haja a confirmação desta 
febre pelo termômetro.

Podemos dizer que a “febre interna” representaria a luta de 
nosso organismo contra algum agente inflamatório ou infeccioso, 
seria uma determinada etapa deste processo de luta, na qual 
a febre, do ponto de vista da mensuração no termômetro, não 
estaria estabelecida. Mas já existe um aumento da temperatura 
corpórea nitidamente perceptível por quem está apresentando 
este quadro. 

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
Qual a importância da febre 
para nossa saúde? Entenda 

por que ela é aliada

saude@dhoje.com.brSAÚDE CARDIO

As doenças do aparelho 
circulatório, que consiste no 
coração e vasos sanguíneos, 
são historicamente as prin-
cipais causas de mortes em 
São José do Rio Preto. Em 
2021, os óbitos por essas 
doenças estão menores que 
as fatalidades por Covid-19, 
mas os cuidados com a saú-
de do coração seguem sendo 
importantes.

Neste ano, a Secretaria de 
Saúde contabilizou 553 óbitos 
decorrentes de doenças no 
aparelho circulatório entre os 
meses de janeiro e agosto, 
sendo o menor índice do perí-
odo nos últimos cinco anos e 
3% a menos do que em 2020. 
O maior número alcançado no 
período foi em 2019, com 656 
fatalidades.

As causas determinan-
tes levantadas pela Saúde 
incluem: Infarto; Doenças 
cerebrovasculares; Doenças 
hipertensivas; Doenças isquê-
micas do coração; insuficiên-
cia cardíaca; Aneurisma e dis-
secção aorta; Miocardiopatias; 
Doença de circulação pulmo-
nar; Doença reumática crônica 
do coração; Ateroesclerose e 
outras causas relacionadas ao 
aparelho circulatório.

Um dos dados que mais 
chamou a atenção foi o au-
mento de óbitos por doenças 
hipertensivas. Em 2017 eram 
47 casos, número que saltou 
para 126 neste ano.

“As doenças cardiovascu-
lares são comuns no mundo 

Doenças no aparelho 
circulatório têm menor 

índice de mortes

todo e as chances de alguém 
sofrer desse mal aumentam 
com a idade. Na pandemia, 
os casos de hipertensão e 
obesidade aumentaram por 
conta de má alimentação, e 
isso gera fatores de riscos para 
o infarto”, afirmou o cardiolo-
gista do Instituto de Moléstias 
Cardiovasculares (IMC) de Rio 
Preto, Pedro Gazon.

Entre as recomendações 
do médico estão a prática de 
atividades físicas e precauções 
para evitar estresse. “O prin-
cipal é o paciente fazer uma 
avaliação cardiológica para que 
o médico consiga definir se é 
um paciente de alto risco, baixo 

Vinicius LIMA    
redacao@dhoje.com.br

EM 5 ANOS

risco ou de risco moderado”, 
comentou Gazon.

Outro dado que chamou 
a atenção foi que os infartos 
agudo do miocárdio, que sem-
pre foram as principais causas 
determinantes, diminuíram em 
2021 e foram superadas pelas 
doenças cerebrovasculares. 
Neste ano foram 93 casos de 
infarto e 149 de doenças cere-
brovasculares.

“São doenças que afetam 
os vasos sanguíneos e precisam 
ter uma maior conscientização 
da população. Acredito que 
como Rio Preto é referência 
no setor de cardiologia isso fez 
com que os números de infartos 

apresentasse uma redução, 
enquanto que o setor de neu-
rologia é relativamente novo no 
SUS, por exemplo”, explicou 
a neurologista e professora 
da Faceres, Jéssica Sainça 
Rodrigues.

O AVC é a doença cerebro-
vascular mais comum e por isso 
é importante que os sintomas 
sejam identificados o mais rápi-
do possível. “As primeiras horas 
após o paciente ter um AVC 
são essenciais. Os principais 
sintomas são alteração na fala, 
falar de forma enrolada ou com 
a boca torta e também dificul-
dade para engolir”, explicou a 
neurologista.

IMUNIZAÇÃO

Aplicação de Pfizer para agendados 
da 2ª dose de AstraZeneca continua

Nesta quarta-feira (15) Rio 
Preto continua a aplicação de 
doses da vacina Pfizer para 
completar a imunização dos 
agendados de segunda dose da 
vacina AstraZeneca. A vacina é 
destinada para os agendados de 
segunda dose entre os dias 1º e 
15 de setembro.

Nesta quarta-feira, as doses 
estarão disponíveis das 8h às 
14h nos seguintes locais: Swift 
(atendimento interno); Defesa 

Civil (Parque Industrial); CSE 
Estoril; UBS Jaguaré; Pinheirinho 
(Solo Sagrado) e Salão Paroquial  
da Igreja Nossa Senhora do Brasil 
(São Deocleciano). Nessas salas 
de vacina, a imunização será 
somente para segunda dose de 
Pfizer de quem recebeu a primei-
ra dose de AstraZeneca.

Para se vacinar, é necessário 
apresentar documento com foto 
e CPF, comprovante de residência 
de Rio Preto e comprovante de 
vacinação.

Para os adolescentes de 12 

a 17 anos e segunda dose de 
CoronaVac e Pfizer (para primeira 
dose Pfizer), as doses estarão 
disponíveis das 8h às 14h ape-
nas nas unidades de saúde Es-
toril, Jaguaré, Jardim Americano, 
Nova Esperança, São Francisco, 
Caic/Cristo Rei, Cidade Jardim, 
Engenheiro Schmitt, Talhado, Vila 
Toninho, Vila Mayor e Vetorazzo. 
As doses também estão dispo-
níveis no Projeto Viva Eldorado, 
Centro Esportivo Maria Lúcia, 
Shopping Cidade Norte, Defesa 
Civil e Salão Paroquial da Igreja 

Nossa Senhora do Brasil.
A dose adicional, destinada a 

idosos de 85 anos ou mais que 
tenham recebido a segunda dose 
há pelo menos seis meses, está 
disponível na Swift, apenas por 
sistema drive-thru, das 8h às 
16h, e em todas as outras uni-
dades de saúde e equipamentos 
públicos de Rio Preto, das 8h 
às 14h.

Todos os endereços das salas 
de vacina podem ser consulta-
dos em: www.riopreto.sp.gov.br/
mapavacinas.

Da REDAÇÃO

RIO PRETO PANDEMIA

Lista para vacinar 
acamados fecha hoje

A Secretaria de Saúde abriu 
nesta semana um cadastro de 
vacinação da dose adicional 
para acamados. O cadastro 
está disponível no site da 
Prefeitura de Rio Preto, no 
endereço: www.riopreto.sp.gov.
br/vacinacovid. O interessado 
deve informar nome, CPF, data 
de nascimento, telefone, ende-
reço, data da segunda dose e a 
limitação da mobilidade.

Aqueles que não possuem 
acesso à internet podem entrar 
em contato com a Ouvidoria 
da Secretaria de Saúde, pelo 
telefone 0800 770 5870, ou 
pelo Disque Saúde no tele-
fone 0800 771 7123, e se 
cadastrar.

Além dos acamados, a Se-
cretaria de Saúde também vai 
vacinar os idosos institucionali-
zados. A equipe de imunização 
já iniciou o contato com as 
Casas de Repouso e Institui-
ções de longa Permanência 

(ILPI) para receber os nomes 
dos idosos aptos para rece-
bimento da terceira dose. As 
listas devem ser enviadas até 
quarta-feira (15).

Segundo os dados do Va-
cinômetro, o município já 
aplicou 625.932 doses, sendo 
373.008 na primeira eta-
pa, 239.928 na segunda e 
1.445 na terceira. Além disso, 
11.551 pessoas foram imuni-
zadas com dose única.

Da REDAÇÃO

Saúde relata mais 25 
casos positivos

A Secretaria de Saúde de 
Rio Preto confirmou nesta ter-
ça-feira (14) mais 25 casos de 
Covid-19 no município, sendo 
todos diagnosticados por exa-
me PCR. No total são 96.634 
casos, com uma média de 58 
casos leves e um caso grave 
por dia.

Também foi confirmado mais 
um óbito, tendo sido notificado 
nesta terça-feira (14). Desde o 
início da pandemia são 2.757 
mortes, com uma taxa de leta-
lidade de 2,8%. Considerando 
apenas os dados de 2021 são 
61.871 casos e 1.835 óbitos.

Nas últimas 24 horas, 119 
pessoas foram consideradas 
recuperadas da doença, to-
talizando 92.478 curados, o 
equivalente a 95,6% dos ca-
sos. A cidade soma 319.420 
notificações de pacientes com 
sintomas gripais e 287.090 tes-
tes realizados. O coeficiente de 
incidência é de 20.782 casos a 
cada 100 mil habitantes.

Atualmente Rio Preto re-
gistra 242 pacientes com 
síndrome respiratória aguda 
grave (SRAG), com 127 na UTI 
e 115 na enfermaria, sendo 
129 residentes de Rio Preto 
e 113 de outras cidades da 
região. Dentre os casos confir-
mados com Covid-19 são 128 
internações, com 69 na UTI e 
59 na enfermaria. A taxa de 
ocupação de leitos de UTI na 
região é de 31,6%.

Vinicius LIMA Divulgação
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SOCIAL Jornal

BABIES

Tempo rada  p ro l í f e r a  na 
residência do casal, o médico 
Heitor Guimarães e Ana Cristina 
Jalles Guimarães. Nasceu dia 
9 de setembro a princesinha 
Alice, filha de Matheus e Ariel 
Caratori Jalles Guimarães. E 
está por nascer o terceiro 
filho do Heitor e Cibeli Jalles 
Guimarães, cuja revelation party 
para saber o sexo da criança 
aconteceu no feriado do dia 7 
de setembro. Será homem e 
receberá o nome de João.

São José do Rio Preto, quarta-feira 
15 de setembro de 2021

ALTA GASTRONOMIA

Sob a regência de Nelsinho Loes Oureiro, a Casa de España  
programou para o dia 2 de outubro, a quarta edição do Pucheo 
Campeón que, a julgar pelas edições anteriores,é de se comer 
de joelhos De fazer espanhol esquecer a castanhola.Apenas com 
retirada em drive thru, o prato que serve duas pessoas, custa R$ 
40,00 e deve ser retirado das 10 às 15h30. Se valer a opinião 
deste colunista, o puchero é imperdível. Infoticket: 99701-2282

RESTAURANT-PARTY
O novo enfant gaté da juventude que estava arranhando concreto 
com as unhas, esperando a hora de poder curtir uma balada, 
é o “Secret Garden”, um restaurante-boate de funcionamento 
temporário, montado em Engenheiro Schmitt, nos jardins do extinto 
buffet Manoel Carlos. Propriedade de três jovens empresários com 
experiência no setor de eventos: Fabricio Assunção, o Fafá; Arthur 
Ribeiro e Vitor Miranda. A proposta da casa é funcionar apenas 
aos sábados e domingos até 10 de outubro, com possibilidade de 
mais um mês de atuação, dependendo do sucesso de público. A 
atmosfera é de festa, mas não é para qualquer bolso. Uma mesa 
para quatro lugares custa R$ 2 mil, mas esse montante pode ser 
consumido em bebida. O mais barato é o estacionamento: R$ 
40,00. A atmosfera, porém, é uma delícia. 

HOTEL II 
O fundo de investimentos 
do hotel, tem entre seus 
participantes,o rio-pretense 
V icente  Conte  Neto  a 
quem caberá também a 
administração do hotel, 
uma vez que sua família 
tem vasta experiência no 
assunto através do Augustus 
Plaza Hotel, na mesma rua.
Sexta-feira passada, alguns 
secretár ios municipais, 
diretores da Acirp e pessoas 
l igadas às agências de 
turismo,foram recepcionados 
com um tour guidé e um 
café da manhã,por Vicente 
Conte Neto.Sua abertura 
será em soft openning a 
partir daquela data.

FÔLEGO
A Diretoria Nadim Cury/ Paulo /
Voltarelli está correndo com três 
obras no clube de campo, para 
ver se termina em novembro, a 
tempo de inaugurá-las durante 
as comemorações do aniversário 
da entidade. Uma delas, a maior, 
é o bar e restaurante da piscina, 
um imenso espaço de 1.494 m2 
capaz de acomodar em torno de 
1 mil pessoas. A outra é uma 
brinquedoteca de 159 m2, ao 
lado do restaurante, para que 
as crianças se divirtam e deem 
sossego aos pais que estão no 
bar e restaurante. A terceira, 
próxima da brinquedoteca, é a 
sala de judô e jiu-jitsu, de 255 
m2. Que tal?

RÉVEILLON V 
A d i re to r i a  Nad im Cu ry / 
Paulo Voltarelli está apenas 
aguardando o desenrolar do 
Plano São Paulo para resolver se 
haverá e como será o réveillon do 
Clube Monte Líbano. Exigentes, 
Nadim e Paulo querem imprimir 
à festão que puder ser feito de 
melhor, mas tudo absolutamente 
dentro do protocolo. Afinal, o 
presidente, além de médico é 
provedor da nossa Santa Casa 
de Misericórdia. 

RÉVEILLON II

E se as pessoas quiserem 
economizar, fazendo a festa 
em casa, dificilmente terão 
escapatória: os preços da 
alimentação, das bebidas, 
as tradicionais três pagas – 
pagamento nessas noites para 
profissionais como garçons, 
cozinheiras, copeiras, músicos, 
Djs, três vezes mais do que se 
paga em época normal, deverão 
elevar muito o orçamento. Sem 
contar, é claro, com a limpeza 
posterior para deixar a casa 
como era antes da festa.

RÉVEILLON III 
Pelo andar da carruagem, o 
nosso mais privé dos clubes, 
o  Harmonia, poderá ter seu 
réveillon. Mas com o desenho 
obedecendo o novo normal: 
uma comidinha especial, mas 
sem grandes arroubos, grandes 
mesas familiares desde as 
crianças, reunidas em longas 
conversas, gostosa música e 
aquela atmosfera afetuosa, 
com vinhos e scotch levados 
pelos convidados. O trio de 
diretoras sociais do Harmonia 
Tênis Clube – Bruna Spotti 
de Almeida, Fátima Pinho 
Maia Von Gal e Tetê Lorga De 
Jorge- acaba de ser convidado 
para continuar no comando 
do Departamento Social pelo 
futuro presidente da entidade, 
o advogado Eduardo (Toquinho) 
Lemos Prado de Carvalho. Não 
é para menos, elas andam 
arrasando. Aliás, as eleições 
serão dia 3 de outubro, mas 
Toquinho é candidato único e 
apoiado pela situação. 

RÉVEILLON IV  
O Casa Ammici Quinta do Golfe, 
como é chamado agora, o salão 
de festas do Varanda do Golfe, 
já contratou alguns profissionais 
para o seu réveillon, como o 
projeto de decoração de Thalita 
Cunha, o Dj Cassinho, o Maurizio 
Zacharias, (blues e jazz). Por 
enquanto.

HAPPY HOURS  
Já que, com o avanço da 
vacinação e a sensível queda 
dos casos de Covid, o Protocolo 
São Paulo começou a botar as 
manguinhas de fora, o trinômio 
Mona Husseini Mozaquattro, 
Gabi Melo e Márcio Vidotti, 
comandante do Terraço Ammici, 
do Quinta do Golfe, já programou 
a partir de amanhã, o Terraço 
Acústico para acontecer todas 
as quintas-feiras a partir das 18 
horas. Amanhã, se apresentam 
Esdras Luiz no teclado e Maurício 
Zacharias no trombone de vara. 
Parceria com a cerveja corona 
e double gin até às 20 horas.

NOVA EMISSORA
Toda a região de Catanduva conta, a partir de hoje, com a Clube 
FM, na faixa 106.9, que até recentemente era ocupada pela 
transmissão da Rádio CBN. No comando o empresário Marcelo 
Fernandes e Dra. Nathália Kassis Fernandes, também proprietários 
da revista TOP, que realizaram um cuidadoso trabalho de pesquisa 
para detectar o que o público daquela cidade queria ouvir. A Clube 
FM, sediada em Brasília, geradora com retransmissoras em 36 
cidades espalhadas por todo o Brasil, inclusive em Rio Preto, com 
uma linha de programação extremamente versátil, priorizando os 
sucessos do momento, com instalações de qualidade igual ao da 
co-irmã da Capital Federal, incluindo a parte técnica, artística e 
administrativa, com uma automação completa e transmissão por 
ondes e via internet.

CEGONHA 
Rafael e Adriana Helu Hawilla 
ganham em outubro seu terceiro 
filho que receberá o nome de 
Bento e virá fazer companhia para 
os irmãos Olívia e Zequinha. O 
garoto é neto do saudoso J.Hawilla 
e Eliane Menezes Hawilla.

ALMOÇO

Bom de forno e fogão, o 
engenheiro Silvinho Andreoli, 
hoje radicado em Bauru onde, 
além de sua empresa de 
engenharia, comanda uma 
casa noturna de espetáculos, 
assinou domingo, ao lado da 
mulher, Gerlândia, o churrasco 
do almoço no sítio Periquito, em 
Bady Bassitt, de propriedade 
de sua mãe, Célia Raduan 
Andreoli. Como sempre, os 
íntimos de oliveira desfrutaram 
de um dia maravilhoso. Tudo 
estava irretocável com direito 
a beach tennis & piscina. 

LEILÃO
A d i reção do HB Saúde, 
operadora de saúde com quase 
130 mil afiliados, convocou 
para o próximo dia 23 de 
setembro assembleia com 
os 500 cotistas rio-pretenses 
para decidir sobre as ofertas 
de compra apresentadas pela 
SulAmérica e pela HapVida, 
uma vez que todos têm direito 
a voto, conforme informou o 
médico Francisco Parra, diretor-
presidente do HB Saúde. Essas 
ofertas que foram transformadas 
num verdadeiro leilão, poderão 
chegar a R$ 500 milhões.

ANIVERSÁRIO 

Participei sábado do almoço 
de aniversário de Ivanzinho 
Rollemberg, festa caprichada, 
como sempre, em sua casa 
no Condominio Santa Helena, 
preparada pela advogada Marly 
Felix, esposa do aniversariante. 
Paella no cardápio assinada 
pelo chef Zezão, do Restaurante 
Farol. Muito festejados, Oscar 
Hansen e Joana Purin, Ivanzinho 
Rollemberg e Julia Claumann, 
que estavam chegando de 
viagem a Dubai e Maldivas que 
haviam feito com Carol Célico e 
Danilo Elena. 

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

INAUGURAÇÃO

A médica oftalmologista e 
cirurgiã plástica especializada 
em pálpebra, Nathalia Kassis 
Fernandes, de Catanduva, 
esposa do empresário Marcelo 
Fernandes, inaugura na próxima 
quarta-feira, sua belíssima 
e suntuosa clínica no centro 
daquela cidade, com um evento 
que se inicia às 15 horas e 
termina às 20, reunindo a 
crème de la crème do high 
de lá.

HOTEL I 

A inauguração do Arts Hotel, 
na Voluntários de São Paulo, 
quase esquina com a Rubião 
Jr, que estava marcada para 
o dia 15 de novembro, deverá 
ser antecipada para o final 
de setembro para que, a 
partir do dia 1º.de outubro, 
esteja em funcionamento com 
hospedagem, café da manhã e 
bar. O restaurante, no rooftop, 
ainda sem nome, deverá 
entrar em funcionamento 
numa etapa posterior.

A-6

Foi tão satisfatório o resultado do jantar do consórcio de 
Reinaldo Lobanco, feito  no Castellana em julho por Carlão 

Ravelli, que o anfitrião de setembro, Poty Peloso Jorge 
resolveu fazer lá o seu jantar. Marcou para quinta-feira da 

próxima semana. 

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

VOLTANDO

O bar Aperitivo do Automóvel 
Clube, está voltando a ser 
ponto de encontro nos finais de 
semana. Sábado e domingo já 
registrou um grande número de 
associados desfrutando de seus 
almoços e sua boate de casais 
na noite de sábado. Neste finde, 
promete pegar fogo com Bozó no 
palco. Ney Maia se apresenta 
na noite de sábado, na boate 
e no domingo, o trombonista e 
pianista Maurício será a atração.

RÉVEILLON I  
Quem quiser participar das festas 
de réveillon e não pretende 
gastar, pode tirar o cavalinho 
da chuva. Os tickets  individuais 
não custarão menos do que                
R$ 700 a R$ 850.Tratando-se 
é claro, de festas com ceia, 
scotch e vinho incluídos, além 
da ornamentação, Dj e música 
ao vivo.

Um foco de luz sobre a empresária Rose Guarnieri, cuja 
loja Trimach está fazendo grande sucesso no setor de 

móveis para empresas.

Nadim Cury, 
presidente do 
Clube Monte 
Líbano, acele-
ra nas obras 
que quer 
entregar na 
semana do 
aniversário do 
Clube Monte 
Líbano. 

Marta Mazzotta com sua netinha, Carolina
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BEZINHA

América enfrenta o Inter hoje 
fora tentando deixar a lanterna

O América entra em 
campo nesta quar-
ta-feira (15) em 
situação delicada 

na Segunda Divisão do Campe-
onato Paulista (Bezinha). Com 
apenas um ponto somado em 
seis jogos, o Rubro pode ser 
matematicamente eliminado 
caso não vença a Inter de Be-
bedouro fora de casa. Mesmo 
se ganhar, o clube rio-pretense 
terá que torcer por uma com-
binação de resultados.

Se a classificação parece 
ser uma missão difícil, o Améri-
ca tem como motivação tentar 
sair da lanterna do grupo 1. 
Uma vitória diante da Inter e 
um derrota do Fernandópolis 

diante da Matonense tiram o 
Rubro da última posição. Na 
classificação geral o América 
está na 29ª posição, a frente 
apenas do Atlético Mogi que 
perdeu todos os jogos na com-
petição.

No último jogo, o América 
foi superado em casa por um a 
zero diante da Matonense. “Eu 
acho que nós jogamos de igual 
para igual e tivemos chances 
de sair na frente e até de virar 
o jogo, mas infelizmente fomos 
penalizados na única chance 
que eles criaram”, afirmou o 
técnico Marcio Ribeiro, que fez 
sua estreia no fim de semana.

Expulso contra a Matonen-
se, João Vitor terá que cumprir 
suspensão nesta rodada. Já o 
meia Cristoffer, que saiu ma-
chucado nos primeiros minutos 

Vinicius LIMA 
redacao@dhoje.com.br

da última partida, está em 
recuperação e é dúvida. Já o 
atacante contratado recente-
mente Pablo poderá fazer sua 
estreia com a camisa do Rubro.

“Estamos com dificuldades 
por conta dos desfalques, mas 
esperamos fazer um bom jogo 
contra a Inter de Bebedouro”, 
comentou o treinador.

INTER DE BEBEDOURO X AMÉ-
RICA
SEGUNDA DIVISÃO DO CAM-
PEONATO PAULISTA (BEZINHA)
DIA: 15/09
HORÁRIO: 15H
LOCAL: ESTÁDIO SÓCRATES 
STAMATO (BEBEDOURO)
TRANSMISSÃO: PAULISTÃO 
PLAY E ELEVEN

Ficha técnica

Cumprindo uma 
decisão da Jus-
tiça, o América 

realizou na noite des-
ta segunda-feira (13) 
as eleições do triênio 
2017-2020 no Teixei-
rão. A chapa “Sempre 
América”, encabeçada 
pelo atual presidente 
Luiz Donizette Prieto, o 
Italiano, acabou levando 
a melhor com 65% dos 
votos.

O edital publicado 
pelo América previa que 
a primeira chamada fos-
se feita às 18h30. Po-
rém, como os portões da 
sede do clube estavam 
fechados, os associados 
tiveram que aguardar do 
lado de fora. Depois de 
um tempo, os portões 
foram abertos e a vota-
ção teve início por volta 
das 19h30.

Segundo o balanço, 
153 associados assi-
naram a lista, mas ape-
nas 152 cédulas foram 
depositadas na urna. 
Na contagem, a chapa 
“Sempre América” re-
cebeu 99 votos contra 
52 votos da chapa de 
oposição “Novo Améri-
ca”. Além disso, um dos 
votos foi em branco.

Após o resultado, 
Italiano afirmou que es-
pera que o resultado en-
cerre as brigas políticas 
no Rubro. “Inclusive os 
presentes aqui eu até 
convoquei para ajudar 
no América, porque o 
América é de todos. Não 
é o clube do Italiano, 
o América é o time da 
cidade, dos associados, 
dos conselheiros, então 
eu proponho acabar 
com essas brigas e fa-
zer um América grande 
com todo mundo unido, 
é isso o que eu desejo 
para todos”, afirmou.

“A gente acompa-
nhou do início ao fim e 
acredito que hoje foi um 
dia importante. Nunca 
nos últimos anos tive-
mos tanta gente parti-
cipando de uma eleição 
e nós como oposição, 
de certa forma, esta-
mos fazendo com que 
o América cresça, pois 
nós somos uma oposi-
ção ativa. A partir desta 
terça nós vamos nos 
reunir e definir qual o 
rumo que vamos tomar. 
O importante é que o 
América saia vencedor”, 
afirmou Marcos Cézar 
Vilella, representante da 
chapa “Novo América”.

Italiano 
vence 

eleições
Vinicius LIMA

Divulgação

MIRASSOL

Ciclismo tem dois atletas entre os dez 
melhores na 1ª etapa da Copa ABD

A equipe de ciclismo de 
Mirassol, formada por 
cinco atletas e que 

conta com o apoio do Depar-
tamento Municipal de Esportes 
e Lazer, conquistou resultados 
importantes na 1ª etapa da 
20ª Copa ABD, disputada nes-
te fim de semana, na cidade de 
Tupi Paulista. O mirassolense 
Rafael Femini foi 9º colocado 
na categoria elite, mesma co-
locação de Rodrigo Femini na 
categoria 40 a 45 anos.

Com os dois atletas clas-
sificados, ele disputarão a 2ª 
etapa, que vai acontecer em 
24 de outubro (um domingo) 
na cidade de Brasilândia-MS. 
Já a 3ª etapa está marcada 
para 5 de dezembro (também 
no domingo) e será realizada 
na cidade de Dracena.

Da REDAÇÃO

Ciclismo tem dois entre os dez melhores na 1ª etapa da Copa ABD

LIGA DOS CAMPEÕES SERIE C

Messi e Neymar são 
relacionados para estreia

O argentino Lionel Messi 
e o brasileiro Neymar foram 
relacionados pelo PSG (França) 
para o confronto com o Club 
Brugge (Bélgica) pela Liga dos 
Campeões nesta quarta-feira 
(15), após ficarem fora da par-
tida do último final de semana 
pelo Campeonato Francês 
depois de retornarem de com-
promissos com as seleções de 
seus países.

Messi e Neymar entraram 
em campo pelas Eliminató-
rias para a Copa do Mundo 
na última quinta-feira (9) e 
retornaram a Paris na noite 
seguinte. No sábado (11), o 
PSG derrotou o Clermont por 4 

a 0 sem a presença de ambos.
O argentino Ángel Di Maria 

não está na relação de 22 
jogadores para a estreia no 
torneio continental, já que o 
meia-atacante recebeu uma 
suspensão de três jogos da 
Uefa por pisar em Fernandi-
nho na semifinal da Liga dos 
Campeões da temporada pas-
sada contra o Manchester City 
(Inglaterra).

A estreia do zagueiro Sergio 
Ramos voltou a ser adiada, já 
que o espanhol ainda não se 
recuperou de uma lesão na 
coxa, e o meio-campista Marco 
Verratti também foi descartado 
por culpa de uma lesão no 
joelho sofrida enquanto atuava 
com a Itália.

Agência BRASIL

Divulgação

Baptista diz que permanência 
deixa time mais experiente

No último fim de semana, 
o Mirassol bateu o Paraná por 
um a zero e afastou qualquer 
possibilidade rebaixamento 
na Série C do Campeonato 
Brasileiro. Embora não tenha 
conseguido avançar para a 
segunda fase, o técnico Edu-
ardo Baptista acredita que a 
manutenção na terceira divisão 
deu experiência para o clube 
na disputa do ano que vem.

“O nosso grupo acho que 
foi o mais difícil dos últimos 
anos na Série C e a permanên-
cia acaba sendo positiva e nos 
dando bastante experiência 
para montagem do elenco no 
ano que vem. Poderemos fazer 
um trabalho mais a longo prazo 
para que a gente consiga o 
acesso. A manutenção é po-
sitiva pois será mais um ano 
em que o Mirassol terá um 
calendário nacional”, disse o 
técnico.

Segundo Baptista, o des-
manche entre o final do Paulis-
tão e início da Série C acabou 
sendo o fator mais prejudicial 
na campanha da equipe. Ele 
também fez um balanço do 

ano de 2021. “O trabalho 
tem que ser avaliado no ano 
como um todo. A gente teve 
um 2021 brilhante, tendo um 
acesso, um título brasileiro 
inédito e um Paulistão dentro 
das nossas expectativas. Na 
Série C sofremos um desman-
che muito forte, a gente 
perdeu 11 titulares e 
isso atrapalhou bastan-
te. Não foi a Série C 
que queríamos fazer, 
mas a permanência 
foi um objetivo impor-
tante alcançado”, co-
mentou o treinador.

O Leão ainda não 
confirmou oficialmen-
te, mas a TS Rádio de Mirassol 
divulgou que dois jogadores 
já deixaram o elenco: o meia 
Neto Moura e o atacante 
Murilo. Baptista ainda disse 
que espera concluir os jogos 
finais contra Criciúma e No-
vorizontino antes de definir 
outros jogadores que podem 
deixar o elenco e quem deve 
permanecer.

“Nós temos dois jogos im-
portantes. Contra o Criciúma 
podemos fazer a diferença na 
classificação de um time ou 

Vinicius LIMA

outro, então é uma respon-
sabilidade muito grande, além 
de acabar bem a competição. 
Já observamos algumas coi-
sas para após o jogo contra o 
Novorizontino nós sentarmos 
e fazermos uma avaliação 
de quem pode ou não ficar”, 
afirmou.

Sem jogos nos meses de 
outubro, novembro e dezem-
bro, a comissão técnica do 
Mirassol deverá acompanhar 
o time Sub-20 que faz boa 
campanha no Paulistão, além 
de estudar contratações.

ano de 2021. “O trabalho 
tem que ser avaliado no ano 
como um todo. A gente teve 
um 2021 brilhante, tendo um 
acesso, um título brasileiro 
inédito e um Paulistão dentro 
das nossas expectativas. Na 
Série C sofremos um desman-
che muito forte, a gente 
perdeu 11 titulares e 
isso atrapalhou bastan-
te. Não foi a Série C 
que queríamos fazer, 
mas a permanência 
foi um objetivo impor-
tante alcançado”, co-

O Leão ainda não 
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FESTIVAL TELONA

Veja a programação 
da sua Netflix

A plataforma de strea-
ming Netflix disponi-
bilizará nesta semana 

oito produções nacionais. Tem 
comédia, animação, drama, 
suspense e muito mais, tudo 
feito em terras tupiniquins. O 
destaque é ‘Ilhados’, lançado 
em maio passado e protago-
nizado por influencers como 
Ingrid Ohara, Pietro Guedes, 
Gabriel Peixinho, Vivi Wan-
derley, Gregory Kessey, Luiza 
Parente e Priscila Caliari. 

A semana também conta 
com a estreia de uma nova 
versão de “Brincando com 
Fogo” para os amantes de rea-
lity. O documentário de um dos 
maiores atletas de Formula 1 
Schumacher que retrata a vida 
do ícone da Fórmula 1 com 
entrevistas raras e arquivos 
de filmagens inéditas, que tra-
çam um retrato muito sensível 
e crítico do heptacampeão 
mundial, também estará dis-
ponível nesta semana dentro 
da plataforma.

Confira a programação:

Quinta-feira – 16/09
O Regresso
Filme (2h 36min) | Drama 

| Ação | Ano de produção: 
2015 (EUA)

Em 1822, um grupo de ca-
çadores vai ao Oeste america-
no para conseguir peles. Hugh 
Glass (Leonardo DiCaprio) 
é um deles e, ao ser feroz-
mente atacado por um urso, 
é deixado para trás por sua 
equipe. Ele luta para sobreviver 
enfrentando os desafios que 
a natureza o impõe enquanto 
também quer voltar e se vingar.

Meus  He ró i s  E ram 
Cowboys

Filme (22min) | Docu-
mentário | Biografia | Ano de 
produção: 2021 (EUA)

Com uma infância difícil, 
Robin Wiltshire encontrou 
refúgio nos filmes de faroes-
te. Agora ele vive a vida dos 
sonhos treinando os cavalos 
que tanto ama para as telas.

He-Man e os Mestres do 
Universo

Série (10 episódios) | Ani-
mação | Aventura | Ano de 
produção: 2021 (EUA)

O jovem Adam e seus ami-
gos descobrem o lendário 
poder de Grayskull e aceitam 
a missão de defender Eternia 
do temível Esqueleto.

Final Space (Temporada 
3)

Série (13 episódios) | Ani-
mação | Aventura | Ano de 
produção: 2021 (EUA)

Um humano prisioneiro no 
espaço e um incrível alienígena 
destruidor de planetas partem 
em uma aventura interestelar 
para salvar o universo.

Grande Tubarão Branco
Filme (1h 31min) | Sus-

pense | Horror | Ano de pro-
dução: 2021 (Austrália)

Cinco passageiros preci-
sam chegar até a costa após a 
queda do seu hidroavião, mas 
para isso deverão enfrentar 
dois grandes tubarões brancos 
que estão à espreita.

Depois de Tudo
Filme (1h 51min) | Drama 

| Ano de produção: 2015 
(Brasil)

Dois amigos se reencon-
tram depois de muitos anos 
e relembram o passado e os 
motivos de seu distanciamen-
to. Baseado na peça “”No 
Retrovisor””, de Marcelo Ru-
bens Paiva.

Dona das Finanças
Série (13 episódios) | Dra-

ma | Ano de produção: 2020 
(Nigéria)

Cinco mulheres glamorosas 
em busca de sucesso tentam 
conciliar carreira, dinheiro, 
amores e amizades. Baseado 
no best-seller de 2016 da es-
critora Arese Ugwu.

Sexta-feira – 17/09
O Pai que Move Monta-

nhas
Filme (1h 48min) | Drama 

| Ano de produção: 2021 
(Romênia)

Depois que o filho desa-
parece em um passeio pelas 
montanhas, um oficial da re-
serva não se detém por nada 
e arrisca tudo para encontrá-lo.

BAC Nord: Sob Pressão
Filme (1h 45min) | Ação | 

Suspense | Ano de produção: 
2020 (França)

Cansados da mesmice de 
sempre, três policiais têm a 
chance de desmantelar uma 
grande rede de tráfico. Mas as 
coisas se complicam quando 
uma informante faz um pedido.

Sex Education (Tempo-
rada 3)

Série (8 episódios) | Comé-
dia | Drama | Ano de produ-
ção: 2021 (EUA)

O inseguro Otis manja tudo 
quando o negócio é aconse-
lhamento sexual, graças à sua 
mãe sexóloga. E aí a rebelde 
Maeve propõe criar uma clínica 
de terapia sexual na escola.

Três Histórias de Amor
Filme (1h 50min) | Drama 

| Romance | Ano de produção: 
2021 (Índia)

Na correria da cidade gran-
de, pessoas solitárias encon-
tram fontes de conexão e com-
panhia onde menos esperam 
nestas três histórias de amor, 
perda e desejo.

A Tia é Top
Série (8 episódios) | Ani-

mação | Comédia | Ano de 
produção: 2021 (EUA)

Com talento para evitar a 
vida adulta, a idolatrada Diane 
gosta de festa, confusão – e 
especialmente do sobrinho 
introspectivo.

Keeping Up with the Kar-
dashians (Temporada 6)

Série (16 episódios) | Re-
ality Show | Ano de produção: 
2011 (EUA)

As Kardashians colocam a 
família em primeiro lugar nes-
te reality sobre fama, grandes 
impérios e o mundo dos ricos 
e famosos.

Round 6
Série (9 episódios) | Ação 

| Aventura | Ano de produção: 
2021 (Coreia do Sul)

Centenas de jogadores fa-
lidos aceitam um estranho 
convite para um jogo de sobre-
vivência. Um prêmio milionário 
aguarda, mas as apostas são 
altas e mortais.

Domingo – 19/09
Boa Sorte
Filme (1h 30min) | Drama | 

Ano de produção: 2014 (Brasil)
Um adolescente com pro-

blemas de comportamento é 
internado em uma clínica psi-
quiátrica, onde vive um amor 
intenso com uma mulher que 
não tem muito tempo de vida.

Jay & Silent Bob Reboot
Filme (1h 45min) | Aventu-

ra | Comédia | Ano de produ-
ção: 2019 (EUA)

Jay e Silent Bob cruzam 
o país para sabotar uma pro-
dução de Hollywood inspirada 
neles nesta sequência repleta 
de participações especiais

Da REPORTAGEM
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FestFIM recebe 
inscrições até dia 19

A 3ª edição do Festival 
de Artes do Fim do 
Mundo está com 
inscrições abertas 

para artistas e grupos de todo 
o estado de São Paulo em qual-
quer categoria artística até o 
dia 19 de setembro. O evento, 
100% online, é realizado por 
meio de recursos do ProAc LAB 
60/2020. 

O FestFIM é um festival 
internacional, não-competitivo, 
que trará para o público mais 
de 100 horas de programação 
contendo apresentações virtu-
ais gratuitas, além de oficinas 
e workshops, entre os dias 7 a 
14 de novembro. 

“A ideia de fomentar a pro-
dução artística brasileira, em 
tempo de pandemia, deu tão 
certo que já na primeira edição, 
em agosto de 2020, o FestFIM 
foi considerado o maior festival 
on-line de artes integradas do 
estado de São Paulo. Na última 
edição, o FestFIM bateu recor-
de de inscritos, contando com 
676 participantes de 83 cida-
des, além de ter sido a primeira 
edição internacional. Para esta 
edição nossas expectativas 
estão ainda maiores”, ressalta 
Lawrence Garcia, idealizador do 
projeto e um dos fundadores da 
Cia Apocalíptica de São José do 
Rio Preto. 

Nesta terceira edição serão 
selecionados, no mínimo, 20 
projetos para fazer parte da 
programação. Na categoria Es-
treia, serão selecionadas obras 
inéditas de grupos e artistas 

solo sobre a temática “Arte no 
Fim do Mundo”. Também serão 
escolhidos espetáculos pré-gra-
vados, curtas, além de projetos 
que se apresentarão ao vivo, 
por meio de lives. O público 
terá oportunidade, também, de 
conferir reprises dos seis espe-
táculos mais vistos na história 
do FestFIM.  

Para se ter um panorama 
da produção mundial da arte 
digital, haverá apresentações 
de companhias internacionais 
convidadas pelo festival. “Na 
edição anterior contamos com 

a participação de Angola, Mo-
çambique, Portugal, Áustria, 
China, Argentina e Bolívia. Toda 
essa integração promove um 
entendimento maior sobre a 
situação que todos estamos 
passando em diferentes partes 
do globo”, diz Lawrence.

O FestFIM terá 30 horas de 
atividades distribuídas entre 
workshops, oficinas, minicursos, 
debates, leituras dramáticas, 
bate-papos em reuniões on-line 
e lives, posteriormente dispo-
nibilizados nas plataformas do 
festival. “Com isso, o FestFIM 

Da REPORTAGEM
redacao@dhoje.com.br

pretende ter uma grade de 
programação robusta e ecléti-
ca atendendo a demanda de 
diferentes públicos, que terão 
cerca de 100 horas de ativi-
dades artísticas de qualidade 
para acompanhar”, completa 
Lawrence. 

Para a transmissão dessas 
obras, a Cia. Apocalíptica uti-
lizará sua própria plataforma 
digital dentro de seu site, além 
de suas redes sociais (YouTube, 
Facebook, Instagram) a fim de 
atingir o maior público possível. 

Como se inscrever
Podem participar artistas e 

grupos de desenvolvam suas 
atividades dentro do estado de 
São Paulo e que tenham ou não 
experiência na disponibilização 
de suas obras para o formato 
digital. 

Cada artista ou grupo poderá 
inscrever uma atividade por ca-
tegoria e dessas somente uma 
poderá ser selecionada.

No momento da inscrição, os 
artistas ou grupos também indi-
carão o valor da remuneração 
para a sua participação, dentro 
dos parâmetros descritos no 
regulamento do festival. 

A seleção será feita por 
uma comissão composta por 
integrantes da Cia. Apocalíp-
tica. Os selecionados para as 
estreias serão anunciados no 
dia 26 de setembro e os das 
demais modalidades no dia 10 
de outubro em lives no insta-
gram da Cia. Apocalíptica (@
cia.apocaliptica).

As informações e o regula-
mento do 3º FestFIM estarão 
disponíveis no link www.ciaapo-
caliptica.com/festfim3. 

Divulgação

A FAZENDA 13

Astrologia prevê romances e até 
“troca de casais” nesta edição

Ontem, mais precisamen-
te às 22h45, todos os olhos 
estarão voltados para a 13ª 
edição de “A Fazenda”. O 
reality movimenta as redes 
sociais e o meio publicitário. 
Ricardo Muri, astrólogo das 
celebridades, avalia o que os 
astros revelam sobre o progra-
ma. “A energia estará muito à 
flor da pele, muito intensa”, diz 
o profissional que afirma que 
os romances vão incendiar a 
edição:.

Se a paquera pode ser o 
estopim dos conflitos dentro 
de “A Fazenda”, quando o 
assunto são as tarefas cole-
tivas, a paz deve reinar. “Os 
participantes estarão muito 
mais focados nas missões que 
cada um tem que fazer. Eles 
estarão mais harmoniosos e 
com foco total”, o que segundo 
o astrólogo pode ser positivo 
para a emissora:

“Veremos um crescimento 
mais sólido do programa, que 
tende a ganhar uma proporção 
fora do Brasil. Será a mais for-
te de todas as edições, além 
disso, a imagem que o público 
terá do reality será mais leve, 
muito vão rever o conceito que 
tinham”, anuncia o astrólo-
go que também enxerga um 
momento de renovação de “A 
Fazenda”.

“A edição vai trazer a luz da 
consciência de mais bondade, 
mais espiritualidade. As pesso-
as vão ter um novo norte”.

Outro ponto que Ricardo 
Muri pontua é sobre um novo 
horizonte profissional que pode 
se abrir aos participantes do 
reality. “Após essa edição, 
muitos participantes vão ter 
oportunidades na Europa, na 
Ásia, a visibilidade internacio-
nal será uma realidade para 
muitos dos “fazendeiros”. É a 
edição para quem quer mudar 
de país”, finaliza.

Da REDAÇÃO Astrólogo 
Ricardo 
Muri
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“troca de casais” nesta edição
Astrólogo 
Ricardo 
Muri
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LANÇAMENTO
Amazon estreia filme de Suzane Von Richthofen 

No dia 24 de setembro a 
plataforma streaming Amazon 
Prime lança o filme ‘A menina 
que matou os mais/ O menino 
que matou meus pais’, o lon-
ga conta a história da jovem 
Suzane von Richthofen (Carla 
Dias), junto de seu namorado 
Daniel Cravinhos (Leonardo 
Bittencourt), se declara culpada 
pelo assassinato de seus pais, 

Manfred (Leonardo Medeiros) e 
Marísia von Richhthofen (Vera 
Zimmerman). 

A plataforma também dis-
ponibilizará novos episódios 
de ‘Nove Desconhecidos’ nos 
dias 8,15 e 22 de setembro. 
A  série acompanha um grupo 
de nove pessoas que são esco-
lhidas a dedo para passar 10 
dias no paradisíaco centro de 
bem-estar Tranquillum. Mas a 
promessa de uma experiência 
transformadora logo se desfaz, 
dando lugar a uma sequência 
de eventos bizarros e muito 
suspeitos. (Colaborou Maria 
Paula Andrade)

Da REDAÇÃO

Carla Dias é a 
protagonista do 
filme 
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RODOBENS S.A.
CNPJ Nº 59.981.829/0001-65- NIRE 35.300.005.007

EXTRATO ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Data: 01.09.2021. Horário: 11 horas. Local: Avenida Murchid Homsi, nº 1404, Bloco A, 3º Andar, Vila Diniz, CEP 
15013-000, São José do Rio Preto-SP. Presença: reuniram-se os acionistas representando a totalidade do capital 
social. Deliberações: (1) a eleição do Sr. Sergio Murilo Bahdur Vieira, brasileiro, casado sob o regime da 
comunhão parcial de bens, engenheiro e administrador de empresas, (RG nº 8.448.342-8/SSP-SP e CPF nº 
094.438.958-97), residente e domiciliado na cidade de São Paulo/SP, na Rua Monte Alegre, nº 1240, 
Apartamento 101, Perdizes, CEP 05014-001, como membro independente do Conselho de Administração da 
Companhia; e (2) a autorização da Diretoria para tomar todas as providências e praticar todos os atos 
necessários à realização da deliberação acima, incluindo a assinatura de quaisquer documentos necessários e a 
ratificação dos atos anteriormente praticados. Registro JUCESP nº 437.904/21-0, em sessão de 09.09.2021.

Rodobens Veículos Comerciais Cirasa S.A.
CNPJ Nº 59.970.624/0001-84 - NIRE 35.300.066.529

Extrato da Ata da Assembleia Geral Extraordinária
Data: 29.07.2021. Horário: 09 horas. Local: Avenida Mario Andreazza, 867, Parte B, Jardim São Marcos, CEP 
15.081-490, São José do Rio Preto-SP. Presença: reuniram-se os acionistas representando a totalidade do capital 
social. Mesa: Waldemar Verdi Junior – Presidente; Marcio Anisio Haddad – Secretário. Deliberações: a alteração 
do objeto social da Companhia, a fi m de incluir a atividade de comércio por atacado de reboques e semirreboques 
novos e usados. Além do estabelecimento sede, as fi liais a seguir também serão afetadas pela alteração do objeto 
social da Companhia, quais sejam: (i) Ananindeua/PA; (ii) Araguaína/TO; (iii) Cuiabá; (iv) Fernandópolis/SP; (v) 
Imperatriz/MA; (vi) Jataí/GO; (vii) Macapá/AP; (viii) Marabá/PA; (ix) Rio Verde/GO; (x) Rondonópolis/MT; (xi) 
Santarém/PA; (xii) São José do Rio Preto/SP; (xiii) Sinop/MT; e (xiv) Tangará da Serra/MT. Registro JUCESP: nº 
435.506/21-3, em sessão de 08.09.2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BADY BASSITT

Pregão Presencial nº 021/2021 - Registro de Preços
Órgão Licitante: Município de Bady Bassitt. Modalidade: 
Pregão Presencial nº 021/2021, do tipo “menor preço glo-
bal”. Objeto: Registro de Preços para realização de exames 
laboratoriais, para atender as necessidades do Município 
de Bady Bassitt/SP. Sessão: 09h00 do dia 28/09/2021, na 
sede da Biblioteca Municipal, na Rua Camilo de Moraes, 
58. Edital retifi cado e maiores informações poderão ser 
obtidas através do site www.badybassitt.sp.gov.br ou pelo 
e-mail licitacoes@badybassitt.sp.gov.br. Bady Bassitt, 14 de 
setembro de 2021. LUIZ ANTONIO TOBARDINI - Prefeito 
Municipal

TOMADA DE PREÇO Nº. 003/2021 - PROCESSO LICI-
TATÓRIO Nº 038/2021 - TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO
Tendo em vista a decisão da Comissão Julgadora de Licita-
ções, HOMOLOGO, o procedimento e ADJUDICO o objeto 
da presente Licitação referente à CONTRATAÇÃO DE EM-
PRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO 
MUNICIPAL DE BADY BASSITT – SP, LOCALIZADO NA 
RUA JOSÉ LÚCIO DE ALÉCIO, JARDIM SÃO LOURENÇO, 
EM BADY BASSITT - SP, em prol da empresa DIATELLI 
CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA LTDA-ME, inscrita no 
CNPJ/MF sob o nº 17.141.313/0001-62, pelo valor global de 
R$119.009,82 (cento e dezenove mil, nove reais e oitenta e 
dois centavos), nos termos e condições da proposta apre-
sentada, lavrando-se se for o caso, competente contrato 
com as cláusulas de estilo. Prefeitura Municipal de Bady 
Bassitt - SP, 29 de julho de 2021. LUIZ ANTONIO TOBAR-
DINI - PREFEITO MUNICIPAL

TOMADA DE PREÇO Nº. 003/2021 - PROCESSO LICITA-
TÓRIO Nº 038/2021 – EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RE-
FORMA E AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL DE 
BADY BASSITT – SP, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ LÚ-
CIO DE ALÉCIO, JARDIM SÃO LOURENÇO, EM BADY 
BASSITT – SP. CONTRATADA: DIATELLI CONSTRUÇÃO 
E ENGENHARIA LTDA-ME, inscrita no CNPJ/MF sob o 
nº 17.141.313/0001-62. VALOR: R$119.009,82 (cento e 
dezenove mil, nove reais e oitenta e dois centavos). ASSI-
NATURA: 29 de julho de 2021. LUIZ ANTONIO TOBARDINI 
- PREFEITO MUNICIPAL

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

PREGÃO  Nº: 064/2021   PROCESSO Nº: 1062021
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: aquisição de matérias de higiene pessoal, limpe-
za, descartáveis e utilidades domestica, com entrega parce-
lada, pelo período de 12 (doze) meses,
ENTREGA DOS ENVELOPES: até 8h30min  do dia 
28/09/2021. 
Edital completo poderá ser retirado na Prefeitura Municipal 
ou pelo e-mail licitacao@potirendaba. sp.gov.br. Outras 
informações (17) 3827-9206.
Potirendaba, 14 de setembro de 2021. Gislaine Montanari 
Franzotti – Prefeita Municipal

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

Renata Comunale Aleixo
Oficial

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

__________________________________________________________________________________
EDITAL DE PROCLAMAS

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

CARLOS MENDONÇA MENDES e IRIS LAYSE RIBEIRO DA SILVA. Ele, brasileiro, natural de 
São Luís, Estado do Maranhão, nascido aos nove (09) de setembro de um mil novecentos e noventa e um (1991), 
com trinta (30) anos de idade, ajudante de baste estaca, solteiro, filho de de dona EUZEBIA DA CONCEIÇÃO 
MENDONÇA MENDES. Ela, brasileira, natural de Penalva, Estado do Maranhão, nascida aos  dezenove (19) de 
janeiro de um mil novecentos e noventa e três (1993), com vinte  e oito (28) anos de idade, manicure, solteira, 
filha de JOSÉ ANTONIO RIBEIRO DA SILVA e de dona MARIA DIVINA SILVA.

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 setembro 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. MARCIO LUIS TESSARO e CLAUDIA FERREI-
RA SALSA, sendo ELE fi lho de MOACIR FRANCISCO 
TESSARO e de MARIA NEUZA SOBRINHA e ELA fi lha de 
FRANCISCO FERREIRA SALSA e de MATILDE DELAMURA 
SALSA;

2. CLAUDEMIR SQUIZATO JÚNIOR e NATÁLIA 
OLIVEIRA DAS NEVES, sendo ELE fi lho de CLAUDEMIR 
SQUIZATO e de JUSCENI SANTOS DE FREITAS SQUI-
ZATO e ELA fi lha de ANTONIO CARLOS DAS NEVES e de 
CLAUDENICE DE OLIVEIRA;

3. LUCAS BIAZOTO GASPARINO e JÉSSICA THAY-
NARA DE MELO STANLEY, sendo ELE fi lho de WILSON 
LUIZ MARTINS GASPARINO e de ILDETE ALESSANDRA 
BIAZOTTO GASPARINO e ELA fi lha de MARCOS SERGIO 
STANLEY e JUERLENE VIEIRA DE MELO;

4. THALLYSON DYEGO LOPES ALCÂNTARA e 
VITÓRIA DE MAURA REIS LEME, sendo ELE fi lho de 
OSMILTON DONIZETE ALCÂNTARA e de EDNALVA LOPES 
NASCIMENTO e ELA fi lha de ALEX LEME FIRMINO e de 
MELISSA DE MAURA REIS;
; brasileiros, residentes neste 3º subdistrito. Se alguém sou-
ber de algum impedimento, oponha-o em Cartório (R. São 
Paulo, 2200 – Tel: 3202-9090). 14/09/2021.

Hora:

Folha:

13/09/2021Emissão:

0001
Número livro: 0001

Empresa:

17:45

CONQUISTA SERVICOS E SOLUCOES EIRELI
C.N.P.J.: 32.829.560/0001-40

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

RECEITA BRUTA

78.000,0078.000,00RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA

(6.390,01)(6.390,01)(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS

71.609,99RECEITA LÍQUIDA

                                        

71.609,99LUCRO BRUTO

                                        

(12.534,00)DESPESAS OPERACIONAIS

                                        

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

(12.534,00)(12.534,00)DESPESAS COM PESSOAL

59.075,99RESULTADO OPERACIONAL

                                        

59.075,99RESULTADO ANTES DO IR E CSL

                                        

59.075,99LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

Sistema licenciado para ESSENCIAL ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Hora:

Folha:

13/09/2021Emissão:

0001
Número livro: 0001

Empresa:

17:45

CONQUISTA SERVICOS E SOLUCOES EIRELI
C.N.P.J.: 32.829.560/0001-40

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

RECEITA BRUTA

78.000,0078.000,00RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA

(6.390,01)(6.390,01)(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS

71.609,99RECEITA LÍQUIDA

                                        

71.609,99LUCRO BRUTO

                                        

(12.534,00)DESPESAS OPERACIONAIS

                                        

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

(12.534,00)(12.534,00)DESPESAS COM PESSOAL

59.075,99RESULTADO OPERACIONAL

                                        

59.075,99RESULTADO ANTES DO IR E CSL

                                        

59.075,99LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

Sistema licenciado para ESSENCIAL ASSESSORIA CONTABIL LTDA
Empresa: CONQUISTA SERVICOS E SOLUCOES EIRELI  Folha: 0001 
C.N.P.J.: 32.829.560/0001-40  Emissão: 13/09/2021 
Balanço encerrado em: 31/12/2020  Hora: 17:38:34 
 BALANÇO PATRIMONIAL   

Descrição   Saldo Atual 
 

ATIVO 
ATIVO CIRCULANTE 

DISPONÍVEL 
CAIXA 

CAIXA GERAL 

   
177.774,79D 
177.774,79D 
177.774,79D 
177.774,79D 
177.774,79D 

PASSIVO 
PASSIVO CIRCULANTE 

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER 

SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 

  
177.774,79C 
    8.698,80C 
    6.390,01C 
    6.390,01C 
    6.390,01C 

OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA 
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL 

PRÓ-LABORE A PAGAR 

  
    2.308,79C 
       930,05C 
       930,05C 

OBRIGAÇÕES SOCIAIS 
INSS A RECOLHER 

 

 

  
     1.378,74C 
     1.378,74C 

PATRIMÔNIO LÍQUIDO 

CAPITAL SOCIAL 

 CAPITAL SUBSCRITO 

  CAPITAL SOCIAL 

 
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS 

LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS 
LUCROS ACUMULADOS 

  
  169.075,99C 

 
  110.000,00C 
  110.000,00C 
  110.000,00C 

 
    59.075,99C 
    59.075,99C 
    59.075,99C 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ______________________________     ____________________ 
 EMPRESARIO       CONTABILISTA  
                                    THYAGO DE SOUZA PEREIRA DURTE     ADRIANO DE MORAIS 
                                    CPF: 224.355.678-20      CRC: 1SP268563 



B-4 Jornal
São José do Rio Preto, quarta-feira
15 de setembro de 2021

Balcão de Empregos 
701 vagas nesta terça

 
O Balcão de Empregos de Rio Preto desta terça-feira (14) 
está oferecendo 701 oportunidades de trabalho. As princi-
pais delas são para merendeira escolar (50), soldador (24), 
empacotador (20), consultor de vendas (17), motorista de 
transporte escolar (15), garçom (14), auxiliar de produção 

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

as vagas oferecidas enviando os currículos.Filtros:  Relatório diário do dia 14/09/2021. Apenas vagas ativas (novas e reativadas).

Relatório de VagasBalcão de Empregos

CARGO QTDE. VAGAS SEXO TIPO
  ASSISTENTE DE RH TEMPORÁRIAFEMININO1
ACABADOR DE MÁRMORES E GRANITOS PERMANENTEMASCULINO1
AÇOUGUEIRO PERMANENTEINDIFERENTE1
AÇOUGUEIRO COMPLETO PERMANENTEINDIFERENTE1
AGENTE DE COBRANÇA PERMANENTEINDIFERENTE7
AGENTE DE HIGIENE E LIMPEZA PERMANENTEFEMININO1
AGENTE DE LIMPEZA PERMANENTEFEMININO1
AGENTE DE LIMPEZA PERMANENTEFEMININO1
AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA PERMANENTEMASCULINO2
AJUDANTE DE MARCENEIRO/ MEIO OFICIAL PERMANENTEMASCULINO1
AJUDANTE DE MARCENEIRO/ MEIO OFICIAL PERMANENTEMASCULINO1
AJUDANTE DE MARCENEIRO/ MEIO OFICIAL PERMANENTEMASCULINO1
AJUDANTE DE MARCENEIRO/ MEIO OFICIAL PERMANENTEMASCULINO1
AJUDANTE DE PRODUÇÃO PERMANENTEMASCULINO4
AJUDANTE DE PRODUÇÃO PERMANENTEMASCULINO1
AJUDANTE GERAL PERMANENTEMASCULINO1
AJUDANTE GERAL (MECÂNICA/ELÉTRICA) PERMANENTEINDIFERENTE4
AJUDANTE GERAL PONTE ROLANTE E EMPILHADEIRA- MORA EM MIRASSOL PERMANENTEINDIFERENTE1
AJUDANTE SERVIÇOS GERAIS PERMANENTEINDIFERENTE1
AJUDANTE TRANSPORTE PERMANENTEMASCULINO2
ALMOXARIFE PERMANENTEINDIFERENTE2
ALMOXARIFE PERMANENTEINDIFERENTE1
ANALISTA CONTÁBIL SENIOR PERMANENTEINDIFERENTE1
ANALISTA DE CONTROLADORIA SENIOR PERMANENTEINDIFERENTE1
ANALISTA DE CRIAÇÃO PLENO PERMANENTEINDIFERENTE1
ANALISTA TRIBUTÁRIO PERMANENTEINDIFERENTE1
APLICADORA DE LASER PERMANENTEFEMININO1
ASSISTENTE DE COMPRAS PERMANENTEMASCULINO1
ASSISTENTE DE COZINHA PERMANENTEINDIFERENTE3
ASSISTENTE DE DESENHO PERMANENTEINDIFERENTE1
ASSISTENTE DE TI PERMANENTEINDIFERENTE1
ASSISTENTE DE TI TEMPORÁRIAMASCULINO1
ASSISTENTE FATURAMENTO PERMANENTEMASCULINO1
ASSISTENTE FINANCEIRO PERMANENTEINDIFERENTE1
ASSISTENTE FISCAL PERMANENTEFEMININO1
ASSISTENTE RECURSOS HUMANOS TEMPORÁRIAFEMININO1
ATENDENTE PERMANENTEINDIFERENTE5
ATENDENTE PERMANENTEINDIFERENTE2
ATENDENTE PERMANENTEINDIFERENTE8
ATENDENTE - SETOR ALIMENTAÇÃO PERMANENTEINDIFERENTE3
ATENDENTE BALCONISTA PERMANENTEFEMININO2
ATENDENTE BAR E CAIXA PERMANENTEINDIFERENTE2
ATENDENTE COMERCIAL PERMANENTEINDIFERENTE1
ATENDENTE DE DELIVERY PERMANENTEINDIFERENTE2
ATENDENTE DE DELIVERY PERMANENTEFEMININO1
ATENDENTE DE PADARIA PERMANENTEFEMININO1
ATENDENTE DE SHOPPING/ÁREA ALIMENTAÇÃO PERMANENTEINDIFERENTE1
ATENDENTE E COZINHA CAFÉTERIA PERMANENTEFEMININO1
ATENDENTE PCD (PESSOA COM DEFICIÊNCIA) PERMANENTEINDIFERENTE1
ATENDENTE PRAÇA ALIMENTAÇÃO IGUATEMI PERMANENTEINDIFERENTE1
AUX. DE COZINHA PERMANENTEINDIFERENTE1
AUX. DE GARÇOM PERMANENTEINDIFERENTE2
AUX DE SUSHIMAN PERMANENTEINDIFERENTE2
AUX. EXPEDIÇÃO PERMANENTEMASCULINO5
AUXILIAR ADMINISTRATIVO PERMANENTEMASCULINO1
AUXILIAR DE COZINHA PERMANENTEFEMININO1
AUXILIAR DE COZINHA PERMANENTEINDIFERENTE1
AUXILIAR DE COZINHA PERMANENTEINDIFERENTE2
AUXILIAR DE COZINHA PERMANENTEFEMININO1

Vagas Ativas

USUÁRIO: RNSANTOS - DATA EMISSÃO: 14/09/2021 07:41

CARGO QTDE. VAGAS SEXO TIPO
AUXILIAR DE COZINHA PERMANENTEFEMININO2
AUXILIAR DE ENFERMAGEM PERMANENTEFEMININO2
AUXILIAR DE ESTOQUE PERMANENTEMASCULINO1
AUXILIAR DE ESTOQUE PERMANENTEMASCULINO1
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO PERMANENTEMASCULINO2
AUXILIAR DE INSTALAÇÃO PERMANENTEMASCULINO1
AUXILIAR DE LAVANDERIA PERMANENTEMASCULINO1
AUXILIAR DE LIMPEZA PERMANENTEINDIFERENTE2
AUXILIAR DE LIMPEZA PERMANENTEFEMININO1
AUXILIAR DE LIMPEZA PERMANENTEFEMININO4
AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PERMANENTEMASCULINO1
AUXILIAR DE MANUTENÇÃO (CONTRATADO) PERMANENTEMASCULINO1
AUXILIAR DE MONITORAMENTO JR. PERMANENTEINDIFERENTE1
AUXILIAR DE PADARIA PERMANENTEINDIFERENTE5
AUXILIAR DE PESQUISA DE MERCADORIAS PERMANENTEMASCULINO1
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (REMOLDADORA DE PNEUS) PERMANENTEMASCULINO5
AUXILIAR DE PROJETOS METALURGICO PERMANENTEMASCULINO1
AUXILIAR DE RH - COM CONHECIMENTO EM E-SOCIAL PERMANENTEFEMININO1
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PERMANENTEINDIFERENTE2
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PERMANENTEMASCULINO3
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PERMANENTEMASCULINO5
AUXILIAR DE SERVIÇOS OPERACIONAIS (CONFERENTE) TEMPORÁRIAINDIFERENTE10
AUXILIAR DE TRANSPORTE PERMANENTEMASCULINO1
AUXILIAR DE VENDAS PERMANENTEINDIFERENTE1
AUXILIAR DE VENDAS INTERNO PERMANENTEMASCULINO2
AUXILIAR FINANCEIRO CONTAS A RECEBER PERMANENTEFEMININO1
AUXILIAR GERAL / ATENDENTE PERMANENTEINDIFERENTE2
AUXILIAR MECANICO TEMPORÁRIAMASCULINO1
AUXILIAR MECANICO MOTO PERMANENTEMASCULINO1
AUXILIAR OPERACIONAL - CARGA E DESCARGA PERMANENTEMASCULINO1
AUXILIAR SERVICOS GERAIS PERMANENTEMASCULINO1
AZULEIJISTA PERMANENTEMASCULINO5
BABÁ PERMANENTEFEMININO1
BARMAN PERMANENTEMASCULINO1
BIOMEDICA(O) ESTETA PERMANENTEINDIFERENTE1
BORRACHEIRO PARA LINHA PESADA PERMANENTEMASCULINO2
CAIXA PERMANENTEFEMININO2
CAIXA PERMANENTEINDIFERENTE1
CAIXA ATENDENTE PERMANENTEINDIFERENTE2
CARPINTEIRO PERMANENTEMASCULINO2
CONSULTOR (A) EXTERNO PAP PERMANENTEINDIFERENTE1
CONSULTOR DE VENDAS PERMANENTEINDIFERENTE7
CONSULTOR DE VENDAS PERMANENTEINDIFERENTE4
CONSULTOR DE VENDAS PERMANENTEINDIFERENTE1
CONSULTOR DE VENDAS PERMANENTEINDIFERENTE5
CONSULTOR DE VENDAS - RIO PRETO PERMANENTEINDIFERENTE5
CONSULTOR DE VENDAS INTERNO PERMANENTEINDIFERENTE1
CONSULTOR TELEMARKETING PERMANENTEINDIFERENTE3
CONSULTORA COMERCIAL JR PERMANENTEFEMININO1
CONTROLADOR DE ACESSO PERMANENTEINDIFERENTE2
CONTROLADORA DE ACESSO PERMANENTEFEMININO1
COPA PERMANENTEFEMININO1
COPEIRO (AUXILIAR DE BAR) PERMANENTEINDIFERENTE5
CORRETOR DE IMÓVEIS PERMANENTEINDIFERENTE1
COSTUREIRA PERMANENTEINDIFERENTE1
COZINHEIRA PERMANENTEINDIFERENTE1
COZINHEIRA PERMANENTEINDIFERENTE2
COZINHEIRA PERMANENTEFEMININO1
COZINHEIRA PERMANENTEFEMININO1
COZINHEIRO PERMANENTEINDIFERENTE5
CUIDADOR DE IDOSOS PERMANENTEINDIFERENTE3
CUIDADOR INFANTIL PERMANENTEFEMININO1
DESENHISTA CADISTA MORA EM MIRASSOL PERMANENTEMASCULINO1
DOBRADOR PERMANENTEINDIFERENTE3
DOMÉSTICA PERMANENTEINDIFERENTE1
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CARGO QTDE. VAGAS SEXO TIPO
ELETRECISTA DE MANUTENÇÃO PARA METALURGICA PERMANENTEMASCULINO1
ELETRICISTA PERMANENTEMASCULINO3
ELETRICISTA / ENCANADOR /AJUDANTE GERAL PERMANENTEMASCULINO4
ELETRICISTA INDUSTRIAL PERMANENTEMASCULINO1
ELETRICISTA RESIDENCIAL E PREDIAL / CONSTRUÇÃO CIVIL PERMANENTEMASCULINO3
EMPACOTADOR PERMANENTEINDIFERENTE20
EMPREGADA DOMESTICA PERMANENTEFEMININO1
EMPREGADA DOMÉSTICA PERMANENTEFEMININO1
ENCANADOR PERMANENTEMASCULINO2
ENCANADOR RESIDENCIAL E PREDIAL / CONSTRUÇÃO CIVIL PERMANENTEMASCULINO3
ENTREGADOR TEMPORÁRIAINDIFERENTE5
ENTREGADOR PERMANENTEMASCULINO1
ESTAGIÁRIA - ADMINISTRATIVA TEMPORÁRIAFEMININO1
ESTAGIÁRIO DE ENGENHARIA CIVIL PERMANENTEINDIFERENTE5
ESTÁGIO - CIÊNCIAS CONTÁBEIS TEMPORÁRIAINDIFERENTE1
ESTÁGIO - FINANCEIRO TEMPORÁRIAINDIFERENTE1
ESTÁGIO ADM. TEMPORÁRIAFEMININO1
ESTAGIO CIENCIAS CONTABEIS PERMANENTEFEMININO2
ESTÁGIO CIÊNCIAS CONTÁBEIS TEMPORÁRIAINDIFERENTE3
ESTÁGIO DESIGNER GRÁFICO PERMANENTEINDIFERENTE1
ESTÁGIO EM ATENDIMENTO PERMANENTEFEMININO9
ESTÁGIO EM RH TEMPORÁRIAMASCULINO1
ESTÁGIO ENGENHARIA  ELÉTRICA TEMPORÁRIAINDIFERENTE2
ESTÁGIO ENGENHARIA  ELÉTRICA TEMPORÁRIAINDIFERENTE2
ESTÁGIO ENGENHARIA CIVIL E ELÉTRICA TEMPORÁRIAINDIFERENTE3
ESTÁGIO ENGENHARIA (SETOR PRODUÇÃO) TEMPORÁRIAINDIFERENTE1
ESTAGIO ENSINO MEDIO PERMANENTEINDIFERENTE7
ESTÁGIO ENSINO MÉDIO TEMPORÁRIAINDIFERENTE1
ESTÁGIO ESTUDANTES A PARTIR 3º PERÍODO DE MED. VETERINÁRIA
,AGRONOMIA OU ZOOTECNIA

TEMPORÁRIAINDIFERENTE2

ESTÁGIO PEDAGOGIA TEMPORÁRIAINDIFERENTE1
ESTÁGIO PUBLICIDADE / DESIGN GRÁFICO TEMPORÁRIAINDIFERENTE1
ESTÁGIO RH OU ADM PERMANENTEINDIFERENTE1
ESTÁGIO SETOR DE SEGURANÇA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE PERMANENTEINDIFERENTE1
ESTÁGIO TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO TEMPORÁRIAINDIFERENTE1
ESTOQUISTA (EXCLUSIVA PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA) PERMANENTEMASCULINO1
EXECUTIVO DE VENDAS PERMANENTEFEMININO2
FARMACEUTICA(O) ESTETA PERMANENTEINDIFERENTE1
FEITOR DE MECÂNICA PESADA PERMANENTEMASCULINO2
FOTOGRAFO PERMANENTEINDIFERENTE1
GARÇOM PERMANENTEINDIFERENTE2
GARÇOM PERMANENTEINDIFERENTE10
GARÇOM PERMANENTEINDIFERENTE2
GERENTE ADMINISTRATIVO GERAL PERMANENTEINDIFERENTE1
GERENTE DE PRODUCAO INDUSTRIA METALURGICA LAMINADORES PERMANENTEMASCULINO1
GREIDISTA PERMANENTEMASCULINO1
HIGIENE E LIMPEZA MEIO PERÍODO PERMANENTEFEMININO1
HOSTESS / RECEPCIONISTA DE EVENTOS TEMPORÁRIAFEMININO1
IMPRESSOR FLEXO PERMANENTEINDIFERENTE1
INSTALADOR DE SISTEMAS DE SEGURANÇA PERMANENTEINDIFERENTE1
JARDINEIRO PERMANENTEMASCULINO1
JARDINEIRO PERMANENTEMASCULINO1
LAVADOR PERMANENTEMASCULINO2
LAVADOR HIGIENIZADOR AUTOMOTIVO PERMANENTEINDIFERENTE4
LIDER DE LOJA PERMANENTEFEMININO1
LIMPADOR DE VIDROS PERMANENTEMASCULINO1
MANICURE PERMANENTEFEMININO1
MANICURE (MEI) PERMANENTEFEMININO1
MECÂNICA LEVE AUTOS PERMANENTEINDIFERENTE1
MECÂNICO PERMANENTEMASCULINO1
MECÂNICO DE AR CONDICIONADO/REFRIGERAÇÃO PERMANENTEMASCULINO1
MECÂNICO DE MÁQUINAS PESADAS PERMANENTEMASCULINO3
MECÂNICO DE SUSPENSÃO LINHA LEVE PERMANENTEINDIFERENTE4
MERENDEIRA ESCOLAR PERMANENTEINDIFERENTE50
MONTADOR DE AUTOMOVEIS PERMANENTEINDIFERENTE1
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CARGO QTDE. VAGAS SEXO TIPO
MONTADOR ESTRUTURA METÁLICA PERMANENTEMASCULINO3
MOTORISTA PERMANENTEMASCULINO1
MOTORISTA AJUDANTE MORA EM MIRASSOL - PONTE ROLANTE E
EMPILHADEIRA

PERMANENTEINDIFERENTE1

MOTORISTA DE ÔNIBUS PERMANENTEMASCULINO2
MOTORISTA DE PIPA PERMANENTEMASCULINO2
OPERADOR CORTE E DOBRA CHAPA GROSSA PERMANENTEINDIFERENTE1
OPERADOR DE  CAIXA PERMANENTEFEMININO3
OPERADOR DE CAIXA PERMANENTEINDIFERENTE1
OPERADOR DE CENTRO DE USINAGEM E TORNO CNC PERMANENTEMASCULINO1
OPERADOR DE COMPUTADOR PERMANENTEINDIFERENTE1
OPERADOR DE ESPARGIDOR PERMANENTEMASCULINO1
OPERADOR DE ESTACIONAMENTO PERMANENTEMASCULINO2
OPERADOR DE MÁQUINAS PERMANENTEMASCULINO1
OPERADOR DE MÁQUINAS NO SETOR DE PISOS INDUSTRIAIS PERMANENTEMASCULINO5
OPERADOR DE MOTO SERRA PERMANENTEMASCULINO2
OPERADOR DE MOTONIVELADORA PERMANENTEMASCULINO1
OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA PERMANENTEMASCULINO1
OPERADOR DE PERFILADOS PERMANENTEMASCULINO1
OPERADOR DE TELEMARKETING PERMANENTEINDIFERENTE4
OPERADOR DE TELEVENDAS PERMANENTEINDIFERENTE2
OPERADOR DE TORNO MECÂNICO PERMANENTEINDIFERENTE1
OPERADOR DE TRATOR ESTEIRA PERMANENTEMASCULINO1
OPERADOR DE USINA DE ASFALTO OU SOLO PERMANENTEMASCULINO1
OPERADOR DO COMÉRCIO (EXCLUSIVO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA) PERMANENTEMASCULINO1
OPERADOR OXICORTE - MAÇARICO PERMANENTEINDIFERENTE1
ORÇAMENTISTA PERMANENTEMASCULINO1
ORIENTADOR DE ESTACIONAMENTO PERMANENTEMASCULINO1
PCD - PORTEIRO PERMANENTEINDIFERENTE3
PCP (CONTROLE DE ESTOQUE) PERMANENTEINDIFERENTE1
PEDREIRO PERMANENTEMASCULINO5
PEDREIRO PERMANENTEMASCULINO10
PINTOR A PÓ PERMANENTEINDIFERENTE1
PINTOR/PREPARADOR DE PINTURA AUTOMOTIVA PERMANENTEINDIFERENTE1
POLIDOR DE AUTOS PERMANENTEINDIFERENTE1
PORTEIRO PERMANENTEMASCULINO1
PRIMEIRO EMPREGO PERMANENTEINDIFERENTE10
PROFESSOR DE DIREITO PARA CONCURSOS PÚBLICOS PERMANENTEINDIFERENTE3
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA PERMANENTEINDIFERENTE2
PROFESSOR DE INFORMÁTICA PARA CONCURSOS PERMANENTEINDIFERENTE2
PROFESSOR DE MATEMÁTICA PARA CONCURSOS PERMANENTEINDIFERENTE2
PROFESSOR DE PILATES PERMANENTEINDIFERENTE2
PROFESSOR DE PILATES PERMANENTEINDIFERENTE2
PROFESSOR DE PORTUGUÊS PARA CONCURSOS PERMANENTEINDIFERENTE1
PROFESSOR(A) DE GEOGRAFIA PERMANENTEINDIFERENTE1
PROFESSORA DE MUSCULAÇÃO E FUNCIONAL PERMANENTEFEMININO2
PROFISSIONAL DE RH - PJ PERMANENTEINDIFERENTE1
PROFISSIONAL DE TI (MEI) PERMANENTEINDIFERENTE1
PROJETISTA PERMANENTEINDIFERENTE1
PROMOTOR DE VENDAS TEMPORÁRIAINDIFERENTE1
RECEPCIONISTA PERMANENTEINDIFERENTE1
SECRETARIA PERMANENTEFEMININO1
SECRETÁRIA PERMANENTEFEMININO1
SECRETÁRIA CLINICA MÉDICA PERMANENTEFEMININO1
SERRALHEIRO PERMANENTEMASCULINO1
SERRALHEIRO PERMANENTEMASCULINO1
SERRALHEIRO DE ALUMINIO PERMANENTEMASCULINO1
SERVENTE DE OBRAS PERMANENTEMASCULINO1
SERVENTE DE PEDREIRO ( PARA FABRICAÇÃO DE POSTE DE ALAMBRADO PERMANENTEMASCULINO1
SERVIÇOS GERAIS PERMANENTEFEMININO1
SOLDADOR PERMANENTEINDIFERENTE10
SOLDADOR PERMANENTEMASCULINO2
SOLDADOR PERMANENTEINDIFERENTE10
SOLDADOR PERMANENTEINDIFERENTE2
SOLDADOR ESTRUTURA METÁLICA PERMANENTEMASCULINO3
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