
Radares móveis voltam e Rio Preto 
passa a ter 37 pontos de fiscalização
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Realidade Jovem 
entra em campo 
hoje após três 

derrotas seguidas
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APM alerta para prejuízos com Planos de Saúde
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Semae renegocia 
R$ 16 mi em 

dívidas e retoma 
cortes de água de 

inadimplentes
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O time feminino de Rio 
Preto que disputa o Cam-
peonato Paulista enfrenta 
hoje o São José após três 
derrotas consecutivas con-
tra Red Bull, Palmeiras e 
Corinthians.              

                         Pág.B1

GOLAÇO 
Com gol por 
cobertura do 
meio-campo. 
América ar-
ranca empate 
com Catandu-
va e soma um 
ponto.
Pág.B1

VÔLEI
Seleção femi-
nina é campeã 
pela 22ª vez 
do Sul-Ameri-
cana e Carol 
Gattaz mais 
uma vez é des-
taque do time. 
Pág.B1

A Secretaria de Trânsito 
vai utilizar um radar fixo e oito 
novas lombadas eletrônicas 
para multar. Somados aos 
radares fixos existentes e em 
uso atualmente, os aparelhos 
de fiscalização de avanço de 
sinal vermelho e excesso de 
velocidade passam de 26 para 
37 aparelhos. Ontem a prefei-
tura retomou o uso de radares 
móveis nas ruas e avenidas 
que estava suspenso desde o 
início da pandemia. Pág.A3

Bebê morre 
após cirurgia 
e mãe acusa 
erro médico
A Polícia Civil de Rio Preto 

investigará a morte de uma 
criança de onze meses após 
a mãe, uma dona de casa de 
39 anos, procurar a Central 
de Flagrantes às 15h40 do 
domingo (19) para relatar um 
erro cirúrgico cometido por um 
médico do Hospital da Criança 
e da Maternidade. O hospital 
divulgou nota lamentando o 
ocorrido.   Pág.A4

Empresas de 
saúde investem 

na expansão 
de startups

Cinco grandes empresas da 
área da saúde na região de Rio 
Preto (Unimed São José do Rio 
Preto, Braile Biomédica, Grupo 
Cene, Ultra-X Medicina Diag-
nóstica e Shift) se uniram para 
criar um programa de aceleração 
de startups da área de saúde, 
batizado de Health me Up.
O Programa conta com apoio do 
Parque Tecnológico.     Pág.B2

Temperaturas devem chegar 
a 41 graus nesta semana

RINHA Ambiental flagrou rinha de galos em Nova Aliança e aplicou R$ 300 mil em multas 
aos organizadores do evento; público fugiu a pé com a chegada da polícia.        Pág.A4

Saúde define 
atendimento 
em Unidades 

de Saúde 
A Secretaria de Saúde esta-

beleceu o cronograma de reto-
mada das atividades normais 
nas unidades básicas de saú-
de (UBS), após as mudanças 
provocadas pela prioridade 
no atendimento aos casos 
de covid-19.  O cronograma 
foi elaborado pelo Comitê de 
Enfrentamento ao coronavírus 
após seis semanas de estabi-
lidade  no número de casos e 
internações.     Pág.A5

Viveiro Municipal 
faz doação de 
mudas nesta 

terça e quinta em 
sistema drive thru

Pág. B1
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COMO USAR A SUA VOZ 
PARA COMPARTILHAR 

AS SUAS IDEIAS?
Você já se perguntou quantas 

palavras fala diariamente? Por 
incrível que pareça, uma pes-
quisa realizada, em 2006, pelo 
psicólogo Campbell Leaper, da 
Universidade da Califórnia (EUA), 
mostrou que as mulheres falam, 
em média, 20 mil palavras por 
dia, frente às 7 mil pronunciadas 
pelos homens. E como mulher, 
empreendedora e que se comu-
nica muito todos os dias, faço 
uma outra reflexão: como você 
está utilizando a sua voz para 
compartilhar as suas ideias?

Para que a sua mensagem 
seja entregue e compreendida 
com sucesso pelo seu principal público-alvo, é primordial que 
você perceba alguns pontos. Primeiro, a sua postura emite o 
melhor som que você pode? Nesse sentido, qual a ideia que 
você quer compartilhar com as pessoas ao seu redor? Perceber 
qual o seu lugar de fala e posição, pode ser uma das chaves 
para mensurar como e se a sua ideia está sendo compartilhada 
da melhor forma possível.

Além disso, mais do que transmitir, um passo antes: a im-
portância do conteúdo que você precisa produzir. Ao identificar 
para quem falar, pense em como criar e, assim, transformar a 
sua ideia em algo que realmente seja inovador, atrativo ao outro. 
Vivemos na era da tecnologia, do digital. Um momento em que 
tudo precisa ser muito ágil, “para ontem”.

Mas veja bem, ter que fazer algo em ritmo veloz e “para 
ontem” pode ter pontos negativos também. As falhas de comu-
nicação são os principais erros que uma pessoa pode cometer 
ao estruturar sua mensagem. Entenda quais são as principais 
falhas para uma pessoa, por exemplo, ao assistir seu conteú-
do, desligue de você e vá para outro conteúdo completamente 
diferente.

Se isto está ou estiver acontecendo com você, pense o se-
guinte: será mesmo que você está falando direito, com a melhor 
dicção e articulação? Viver em um cenário pandêmico, em que 
o mundo corporativo está, dia após dia, incorporando, principal-
mente, o sistema híbrido de trabalho, praticamente nos obriga 
a estar presente em uma série de reuniões virtuais diariamente.

Com isso, se você não souber se portar e transmitir sua 
mensagem, sua ideia, seu pensamento corretamente, tenha a 
certeza de que não estará cumprindo sua missão. E não só nesta 
rotina virtual “insana”, mas em todo lugar. Saber se comunicar é 
algo inerente ao ser humano. Do primeiro choro ao nascer de um 
bebê até um último suspiro de vida, estamos nos comunicando. 
O ser humano precisa disso para sobreviver.

Portanto, analise o momento que você está. Simplifique sua 
mensagem, peça feedbacks e pense como trazer valor às suas 
ideias. Pessoas que se manifestam de forma aliada umas às 
outras, alcançam mais sucesso ao final do processo. Não tenha 
vergonha de falar. Se exponha, conte para o mundo as suas 
ideias. Você já sabe o que precisa dizer. Pense nisso.

*Mônica Schimenes, é fundadora e CEO da MCM Brand 
Experience, grupo de comunicação integrada com atuação 
nacional e internacional, comprometido com a performance 
e responsável com a diversidade e inclusão

ARTIGO 

EMPREGO
Balcão abre semana 

com mais de 700 vagas

O Balcão de Empregos de 
Rio Preto nesta segunda-feira 
(20) está oferecendo 719 
oportunidades de trabalho. As 
principais delas são para ven-
dedor (79), atendente (52), 
entre outros. Há também 63 
oportunidades de estágio.

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.

Da REDAÇÃO
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Temperatura deve bater 
nos 41 graus na quarta

A primavera tem início na pró-
xima quarta-feira (22) no hemis-
fério sul e dura até o dia 21 de 
dezembro. Apesar da mudança 
de estação, o calor em Rio Preto 
deve persistir nos próximos dias.

Segundo a previsão do Ins-
tituto Nacional de Meteorologia 
(Inmet), a temperatura máxima 
prevista para essa terça-feira 
(21) é de 41ºC e a mínima de 
18ºC.  Já quarta-feira, início da 
Primavera, a temperatura terá 
um redução considerável com 
máxima de 33ºC, porém na quin-
ta-feira (23) o calor volta a subir 
chegando a 35ºC na máxima e 
a 37ºC na sexta.

Durante a toda semana, a 
previsão aponta sol com poucas 
nuvens. No entanto, no sábado 
(25) há a possibilidade de pan-
cadas de chuva durante a tarde 
e a noite.

O Inmet segue com alerta 
laranja para a região de Rio 
Preto para baixa umidade do ar, 
variando de 12% a 20%. Durante 
o período há riscos de incêndios 
florestais e riscos à saúde como 
ressecamento da pele e descon-
forto nos olhos, boca e nariz. As 
recomendações são beber bas-
tante líquido, utilizar hidrante e 
evitar exposição ao sol nas horas 
mais quentes do dia.

Vinicius LIMA   
redacao@dhoje.com.br

RIO PRETO
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SAIBA ONDE

Começam as vendas de tickets para MC Dia Feliz

A Funfarme iniciou a venda 
antecipada dos tickets da 33ª 
edição do McDia Feliz. A ação 
acontecerá no dia 23 de outu-
bro e o voucher  do sanduíche 
BigMac, no valor de R$ 17, já 
está disponível nos pontos de 
venda.

Neste ano o McDia Feliz 
vai beneficiar 67 projetos de 
56 instituições que atuam na 
oncologia pediátrica no Brasil, 
incluindo o Hospital de Base e 
o Hospital da Criança e Mater-
nidade em Rio Preto.

“Esta ação é extremamente 
importante, pois a contribui-
ção do Instituto viabilizará a 
aquisição de um aparelho de 
ultrassonografia portátil, que 
possibilitará diagnósticos mais 
rápidos, permitindo tratamento 
adequado, sem a necessidade 
de deslocamento das crianças 
para o setor de diagnóstico, 
para a realização de exames. 
Outro benefício, através deste 
novo aparelho, será possível a 
passagem de cateteres intra-
venosos com maior segurança, 
com punções guiadas e menos 
complicações”, explicou o dire-

tor administrativo HCM, Antônio 
Soares Souza

Esse será o segundo ano 
consecutivo que a Funfarme 
será contemplada com recursos 
das vendas do McDia Feliz. No 
ano passado, a ação rendeu R$ 
95.772,69.

O dinheiro foi utilizado no 
projeto “Adote um Leito” para 
custear o serviço de Transplan-
te de Medula Óssea Pediátrico 
(TMO) com instalações adequa-
das e capacidade para oferecer 

mas sim para quais fins estes 
valores são destinados”, afirmou 
Jorge Fares, diretor executivo da 
Funfarme.

“Toda a renda obtida com a 
venda de sanduíches Big Mac 
nas cidades de São José do Rio 
Preto, Catanduva, Fernandópolis 
e Votuporanga será destinada 
para o Hospital de Base (HB) 
e para o Hospital da Criança e 
Maternidade (HCM), entidades 
beneficiadas por meio da parce-
ria com o Instituto Ronald McDo-
nald”, informa Rubens Fragoso, 
franqueado McDonald’s.

PONOS DE VENDA
 Captação de Recursos da 

Funfarme (Ramal 5189); Caixa 
HCM (Localizada na Recepção 
da internação - Ramal 3207); 
World Games – Rio Preto Sho-
pping e Plaza Shopping; Centro 
de Pediatria - Plaza Shopping; 
Clínica de Vacinas Santa Cla-
ra - Shopping Iguatemi; Baby 
Clin Pediatria– (Rua Amadeu 
Segundo Cherubini, 505 - Vila 
São Manoel); Cristal Cosméticos 
(Rua Tiradentes, 2925 - Centro) 
e Clínica Pediátrica Dra. Ziló 
(Rua Rio Preto, 3258 - Vila 
Redentora).

Da REDAÇÃO

oito leitos para atendimento de 
pacientes que necessitam rea-
lizar transplante ou reinternação 
hospitalar pós-transplante.

“No ano passado o resultado 
da ação foi muito satisfatório. 
Nossa expectativa é contar mais 
uma vez com a solidariedade 
em prol destas duas causas tão 
importantes, que são a saúde e 
a educação. Destacamos que 
iniciativas de arrecadação de 
fundos são importantes, não 
meramente pela arrecadação, 

Divulgação

ECONOMIA
Alta do IOF já está valendo

As novas alíquotas do Im-
posto sobre Operações Finan-
ceiras (IOF), que começaram a 
valer ontem (20), aumentam o 
custo do crédito para empresas 
e famílias. O aumento, que é de 
36%, vai ser cobrado até o dia 
31 de dezembro de 2021 e in-
cidirá sobre operações de crédi-
to, câmbio e seguro ou relativas 
a títulos e valores mobiliários. 
O objetivo do governo é custear 
o Auxílio Brasil, programa que 
deve substituir o Bolsa Família.

O IOF é um imposto cobrado 
pelo governo em alguns tipos 
de transações financeiras. Ele 

é composto por duas alíquotas 
diferentes: a diária e a fixa que 
incidem sobre operações de 
crédito, câmbio (compra e na 
venda de moeda estrangeira, 
como o dólar), de seguro reali-
zadas por seguradoras, relativas 
a títulos ou valores mobiliários 
e também em operações com 
ouro.

Isto significa que, quando 
o imposto aumenta, mais caro 
fica o custo efetivo total de cada 
uma das operações.

No caso do decreto publi-
cado pelo governo no Diário 
Oficial da União, o aumento 
da alíquota do IOF vai incidir 
nas operações de operações 

de crédito (como empréstimo 
e financiamento). O aumento 
também será aplicado em 
operações de financiamento 
para aquisição de imóveis não 
residenciais, em que o mutuário 
seja pessoa física.

Para as pessoas físicas a alí-

quota passa de 3% ao ano (di-
ária de 0,0082%) para 4,08% 
ao ano (diária de 0,01118%). 
Já para as pessoas jurídicas, 
a alíquota anual passa de 
1,5% (atual alíquota diária de 
0,0041%) para 2,04% (diária 
de 0,00559%).

Agência BRASIL
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SEMAE 

PPI renegocia R$ 16 mi e 
cortes por inadimplência 

são retomados

O Programa de Pagamento 
Incentivado (PPI) do Semae, 
autarquia responsável pela 
água em Rio Preto, somou 
pouco mais de R$ 16 milhões 
com o recebimento de contas 
em atraso. Do total, R$ 4,3 
milhões foram através do pa-
gamento à vista. O programa 
atraiu 3.679 usuários com 
débitos.

“O resultado foi excelente. 
Nossa previsão era negociar R$ 
9 milhões em contas em atra-
so. Praticamente, dobramos a 
previsão inicial”, declarou Nica-
nor Batista Jr., superintendente 
da autarquia.

Para ele, as vantagens do 
PPI foram responsáveis pela 
grande adesão. O programa 
ofereceu desconto de até 
100% nos juros e multas no 
pagamento à vista de contas 
em atraso, vencidas até o dia 
31 de dezembro, ajuizadas 
ou não.

Além do pagamento à vista, 
os usuários do Semae pude-
ram pagar parcelado, com 
desconto de 70% nos juros 
e multas em até 24 vezes, 
com parcela mínima de R$ 
100. Já os pagamentos em 
48 vezes, tiveram desconto 
de 50% nos juros e multas, 
com parcela mínima de R$ 
500. O parcelamento em 60 
vezes teve desconto de 30% 

nos juros e multas, com parcela 
mínima de R$ 1.000. Também 
foi oferecido um desconto de 
30% sobre o saldo devedor de 
parcelamentos ativos e em dia.

CORTES - A partir desta 
segunda-feira dia 20,, o Semae 
retoma na sua totalidade o cor-
te de água por não-pagamento 
das contas. Foram emitidas 
926 supressões de água no ca-
valete. Segundo Viviam Begiora, 
coordenadora de faturamento 
do Semae, esse número está 
alto por causa do acúmulo de 
corte suspensos provocado 
pelo período do PPI, quando 
parte das supressões não foi 
realizada. Ainda segundo ela, 
mensalmente são emitidas, em 
média, 4 mil supressões, sendo 
que 2 mil são executadas.

Antes do corte, o Semae avi-
sa por telefone, SMS e aborda-
gem na própria conta, alertando 
o usuário de que há débitos a 
ser saldados e do risco do corte 
no abastecimento.

O corte de abastecimento 
de água é medida extrema que 
o Semae adota em casos de 
inadimplência, de consumos 
habitualmente excessivos ou 
em reiterado não-pagamento 
de contas. A interrupção do 
fornecimento de água por ina-
dimplência pelo Semae cumpre 
as diretrizes da Lei Federal 
11.445/07 (Diretrizes Nacio-
nais de Saneamento Básico).

Raphael FERRARI 

ELEIÇÕES 2022

SESSÃO

Câmara vota exigência de curso superior 
para assessores e outros projetos hoje

A Câmara de Rio Preto vota 
nesta terça-feira, dia 21, pro-
jeto de lei complementar que 
prevê uma espécie de reforma 
administrativa em cargos co-
missionados. De autoria dos 
vereadores membros da Mesa-
-Diretora, caso aprovado, todos 
os nomeados em funções de 
assessoria da presidência, che-
fes de gabinete e assessores 
de vereadores terão necessa-
riamente que ter curso superior.

Consta na justificativa que 
a obrigatoriedade da formação 
atende seguidos apontamentos 
pelo Tribunal de Contas do Es-
tado, amplamente seguido em 
Câmaras Municipais do Estado 
de São Paulo.

Outro projeto de lei comple-
mentar em urgência (quando le-
galidade e mérito são votados) 
é do presidente da Câmara, 
Pedro Roberto (Patriota), que 
propõe alterações no programa 
de melhorias habitacionais. A 
medida estabelece que seja 
levada em consideração, como 
requisito para ser beneficiado 
pelo programa, a área do imóvel 
como um todo, e não somente 
a área construída, como deter-
mina o texto atual.

O terceiro projeto em urgên-
cia é de resolução, de autoria 

de Robson Ricci (Republicanos) 
e João Paulo Rillo (Psol) que au-
menta em uma hora o tempo do 
expediente, momento da sessão 
em que são lidos as proposituras 
apresentadas e destinado ao uso 
da Tribuna Livre por munícipes.

Na sequência, os vereado-
res analisam os três vetos do 
prefeito Edinho Araújo (MDB) a 
projetos ou emendas aprovadas 
por vereadores. O veto parcial é 
referente a emenda apresentada 
pelo vereador João Paulo Rillo 
(Psol), que ampliava a parti-
cipação popular no Conselho 
Municipal de Acompanhamento 
e Controle Social do Fundo de 
Manutenção e Desenvolvimento 
da Educação Básica e da Valori-
zação dos Profissionais da Edu-
cação, o Conselho do Fundeb. 
Entre as alterações propostas 
por Rillo, está a participação de 
representantes de sindicatos e 
de trabalhadores terceirizados 
da Educação.

Os outros dois vetos são 
totais. Um ao projeto de Júlio 
Donizete (PSD), que obriga esco-
las a disponibilizar cadeiras em 
locais determinados nas salas de 
aula para alunos portadores de 
transtorno de Déficit de Atenção 
e Hiperatividade (TDHA) e outro 
ao projeto de Jorge Menezes 
(PSD), que isenta empresas do 
ramo de buffet e eventos do 

Raphael FERRARI 

CPI

pagamento de taxa de licença e 
funcionamento no período que 
vigorou a pandemia de Covid-19 
no município.

Os dois projetos de lei com-
plementar serão analisados em 
segunda discussão. Um de Elso 
Drigo Filho (Psol) que dispõe 
sobre a criação do regimento 
interno do Centro Integrado de 
Educação, Ciência e Cultura “Dr. 
Aziz Ab’Saber” (Ciecc). O outro 
projeto de lei complementar é 
de autoria de Jorge Menezes 
(PSD) e Anderson Branco (PL) 
e dispõe sobre a isenção do Im-
posto Predial e Territorial Urbano 
(IPTU), dos meses de março e 
abril, como medida excepcio-
nal de combate aos efeitos da 
pandemia gerada pela Covid-19.

Os vereadores votam ainda o 
mérito de projeto de lei de au-
toria do presidente da Câmara, 
vereador Pedro Roberto. A me-
dida dispõe sobre a proibição de 
manter animais acorrentados.

Já em primeiro turno será 
avaliada proposta de Bruno 
Moura (PSDB) que propõe o 
Programa de Integridade nas 
empresas contratadas pela ad-
ministração pública municipal, 
garantindo assim execução dos 
contratos em conformidade com 
a Lei. Também será apreciada a 
legalidade de matéria de autoria 
de Julio Donizete. Pela proposta, 
o poder Executivo fica obrigado a 
contratar apólice de seguro para 
ressarcir furto ou dano de veículo 
automotor de usuários de siste-
ma rotativo de estacionamento 
“Área Azul”.

Convocação - Na ses-
são, os vereadores votam tam-
bém requerimento de convo-
cação do secretário de Saúde, 
Aldenis Borim, proposta por 
Rillo. O vereador quer a presen-
ça do secretário para explicar 
o funcionamento de unidades 
básicas de saúde.

Divulgação
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Trânsito retorna com radares móveis e 
cidade terá 37 pontos de fiscalização

Depois de mais de um ano 
devido a pandemia os conheci-
dos radares estáticos, instala-
dos em tripés e que podem ser 
deslocados por vias da cidade, 
retornam à fiscalização nesta 
segunda-feira, dia 20.

Os motoristas, é claro, 
precisam redobrar a atenção, 
já que haverá fiscalização por 
meio de dois novos radares 
fixos na cidade, e utilização de 
lombadas eletrônicas.

A pasta de Trânsito também 
vai utilizar um radar fixo e oito 
novas lombadas eletrônicas 
para multar quem desrespeita 
a velocidade máxima permiti-
da. Somados aos radares fixos 
existentes e em uso atualmen-
te, os aparelhos de fiscalização 

de avanço de sinal vermelho e 
excesso de velocidade passam 
de 26 para 37 aparelhos.

Os radares estáticos, que 
retornam agora, estavam sem 
utilização devido a pandemia, 
com riscos de contaminação 
para os funcionários que ope-
ram este tipo de aparelho, já 
que precisam ser deslocados 
todos os dias e serem “vigia-
dos” pelos profissionais.

Com menos aparelhos fis-
calizando no ano passado 
houve queda de multas dos 
motoristas por excesso de ve-
locidade em relação a 2019. 
Ao todo foram 83.554 no ano 
passado contra 101.778 em 
2019.

Neste ano, de janeiro a 
agosto, 49.459 motoristas 
foram flagrados acima da ve-
locidade permitida.

Raphael FERRARI  
redacao@dhoje.com.br

Lombada - Duas lom-
badas eletrônicas serão ins-
taladas em trecho da avenida 
Ernani Pires Domingues onde 
existe desnível no asfalto, o 
que já provocou uma série de 
acidentes graves. Os veículos 
perdem o controle ao passar no 
trecho e muitos deles avançam 
a faixa de rolamento contrária. 
Na semana passada um mo-
tociclista perdeu o controle da 
moto e foi parar dentro do cór-
rego Piedade. Ele teve fraturas 
no fêmur e precisou ser levado 
pelo SAMU até uma unidade 
de saúde.

A Prefeitura havia colocado 
placas e sinalização para redu-
zir a velocidade no trecho de 
60 km/h pra 40 km/h. Agora, 
diante da repercussão negativa, 
decidiu interditar o trecho para 
realizar reparos no solo para 
acabar de vez com o problema.

Doria oficia nome para 
prévias do PSDB

O Governador de São Paulo, 
João Doria (PSDB), oficializou 
nesta segunda-feira, 20, seu 
nome para disputar as prévias 
do partido que vai definir, em 
novembro, o candidato tucano 
à Presidência da República. O 
ato ocorreu em reunião na sede 
do PSDB em Brasília.

Na ocasião, João Doria leu 
uma carta de duas páginas en-
tregue ao presidente nacional 
do PSDB, Bruno Araújo, presen-
te na solenidade, que deu como 

formalizada a pré-candidatura 
do tucano.

“Acredito no PSDB, o partido 
do Plano Real e da Vacina, e 
acredito no Brasil. No PSDB da 
vitória. Unidos venceremos a 
corrupção e a incompetência. 
Venceremos as trevas e o ne-
gacionismo. Vamos juntos unir 
o Brasil e os brasileiros”, disse 
Doria, afirmando também que 
entre os colegas tucanos “o 
espírito é de pacificação”, disse.

O governador reafirmou que 
o PSDB terá “o candidato da 
melhor via” e que o vencedor 
das prévias terá “legitimidade”.

Raphael FERRARI 

O presidente do Sindicato 
dos Empregados em Turismo 
e Hospitalidade de Rio Preto e 
Região (SETH), Sérgio Paranhos, 
prestou depoimento a CPI das 
Terceirizadas nesta segunda-fei-
ra, dia 20, que vem investigando 
o cumprimento de contratos 
de empresas prestadoras de 
serviços junto a Prefeitura de 
Rio Preto.

Um das empresas investiga-
das apresentada pelo presidente 
da CPI, vereador João Paulo Rillo 
(PSOL), é a Ergoqualit que conta 
com mais de 130 funcionários 
distribuídos em várias secreta-
rias municipais, em especial da 
Saúde, na limpeza de UPA’s e 
UBS’s do município.

Foram 21 denúncias sobre 
falta de pagamento de adicional 
de insalubridade aos trabalha-
dores que fazem a limpeza dos 
banheiros públicos.

Segundo Paranhos, o próprio 
sistema de licitação, em forma 
de pregão público, faz com 
que empresas sem recursos 
financeiros e compatíveis ao 
número de funcionários exigido 
pela Prefeitura, acabem não 
arcando com todos os direitos 
trabalhistas.

“Faz uma cláusula estimati-
va, mas no pregão é um leilão 
de cima para baixo e as em-
presas querem fazer dinheiro 
e pegam qualquer coisa. No 
começo vai bem, mas quando 
completa um ano, quando tem 
que pagar férias, 13º salário, 
começam atrasos no salário, no 
tíquete alimentação, por exem-
plo”, explica Paranhos.

Outra investigação apresen-
tada pelos membros da CPI foi 
em relação da empresa Barsotti. 
Segundo informaram trabalha-
dores a empresa quer alterar a 
escala de trabalho no esquema 
de 12 por 36 horas com uma 
hora de intervalo para 6 horas 

o Sindicato, já foi ingressada 
uma ação coletiva para garantir 
os direitos.

Já a Gold Care, com mais 
de 100 funcionários atuando 
na área da Educação, está 
exigindo a realização de um 
curso técnico na área, bancado 
pelos próprios trabalhadores, na 
maioria mulheres que atuam na 
atenção básica de crianças. Os 
salários são pouco superiores 
aos R$ 1 mil.

Para Paranhos, sem a ado-
ção de seguro-garantia por parte 
das empresas contratadas pela 
Prefeitura o problema deverá 
continuar. “As empresas não tem 
patrimônio, algumas vezes está 
em nome de laranja, aí ganha a 
empresa e toca o serviço com 
dinheiro público”, afirma.

O presidente da CPI João 
Paulo Rillo solicitou ao presi-
dente do Sindicato relação atu-
alizada dos contratos vigentes 
de empresas com a prefeitura, 
além de todas as denúncias já 
recebidas.

Nesta terça-feira, dia 21, a 
partir das 9 horas, quem presta 
depoimento a CPI será o repre-
sentante da empresa Barsotti, 
citada por funcionários em uma 
série de irregularidades.

Raphael FERRARI 

diárias, de segunda à sexta-fei-
ra. Outra irregularidade é a falta 
de pagamento de horas extras 
e tíquete alimentação de R$ 16 
por dia trabalhado.

“Alteração de horário é uma 
questão contratual. Não pode 
fazer deste modo. Estamos 
acompanhando esta situação”, 
disse Paranhos.

Infrações - Outras duas 
empresas também estão na 
mira da CPI das terceirizadas. 
A SMS que teve contrato en-
cerrado com a Prefeitura e não 
teria pago as verbas rescisórias 
dos funcionários que atuam no 
Trânsito da cidade. Segundo 

Divulgação

Presidente de sindicato confirma 
irregularidades em terceirizadas

Divulgação
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NA REGIÃO ARMA BRANCA

Um ajudante de 37 anos 
foi hospitalizado na madruga-
da desta segunda-feira (20) 
após um vigia do bairro Roma-
no Calil o encontrar às 2h35, 
do mesmo dia, embriagado 
com uma facada no ombro.

O vigia socorreu a vítima 
até o UPA Vila Toninho, onde 
os funcionários entraram em 
contato com a Polícia Militar.

No local os policiais obser-
varam que o ajudante ainda 
demonstrava estar alterado, 
porém informou que não sabe 
ao certo o que aconteceu ou 
a motivação da agressão, mas 
que uma pessoa desconheci-
da o golpeou com uma facada 
no ombro esquerdo.

Mais tarde os policiais re-
gistraram um boletim de ocor-
rência com natureza de lesão 
corporal que foi encaminhado 
ao 7º Distrito Policial. 

(Colaborou – Bruna 
MARQUES)

Vigia socorre 
homem 

embriagado com 
facada no ombro
Da REDAÇÃO

DEJAIR APARECIDO DE CAR-
VALHO, natural de Nova Aliança/SP, 
faleceu aos 62 anos de idade. Era 
divorciado e deixou seu fi lho Marlon 
Wellington. Foi sepultado no dia 
19/09/2021 às 14:00, saindo seu 
féretro do velório Capelas Prever 
Rio Preto para o cemitério Parque 
Jardim da Paz.

CLEUDEMIR DE JESUS DOS 
SANTOS, natural de Guapiaçu/SP, 
faleceu aos 58 anos de idade. Era 
casado com Tania Regina Pedro 
dos Santos. Foi sepultado no dia 
19/09/2021 às 16:00, saindo seu 
féretro do velório Capelas Prever 
Rio Preto para o cemitério São João 
Batista.

CESAR ABDALLA, natural de São 
José do Rio Preto/SP, faleceu aos 71 
anos de idade. Era casado com Elia-
na Miola Abdalla e deixou seus fi lhos 
Cesar Filho e Andressa (falecida). 
Foi sepultado no dia 19/09/2021 às 
17:00, saindo seu féretro do velório 
Capelas Prever Rio Preto para o 
cemitério São João Batista.

FRANCISCA DE CARVALHO, 
natural de São José do Rio Preto/
SP, faleceu aos 91 anos de idade. 
Era viúva e deixou seus fi lhos Oscar, 
Nilson e Marcia. Foi sepultada no dia 
18/09/2021 às 16:30, saindo seu 
féretro do velório Capelas Prever 
Rio Preto para o cemitério Parque 
Jardim da Paz.

MAURA MEDIDA DA SILVA,  
natural de Nova Granda/SP, faleceu 
aos 67 anos de idade. Era divorciada. 
Foi sepultada no dia 18/09/2021 às 
17:00, saindo seu féretro do velório 
Capelas Prever Rio Preto para o 
cemitério São João Batista.

  FALECIMENTOS

RELAÇÃO

Após ser agredido por 
seu ex-companheiro, um 
comerciante de 49 anos 
registrou no domingo (19) 
um boletim de ocorrência 
de lesão corporal e ame-
aça.

Para os policiais civis 
a vítima relatou que teve 
uma relação de três anos 
com o agressor e que em 
junho o comerciante foi 
agredido com um soco 
em seu rosto que causou 
a queda de dois de seus 
dentes.

Já neste domingo o 
agressor entrou em contato 
com a vítima suspeitando 
de que o comerciante teria 
falado algo para a sua atual 
esposa e por isso ele ame-
açou a vítima de morte.

O caso foi encaminhado 
ao 3º Distrito Policial. 

(Colaborou – Bruna 
MARQUES)

Comerciante 
registra queixa 

contra ex-
companheiro

Da REDAÇÃO

Polícia flagra rinha de galos e aplica R$ 300 mil em multas

A Polícia Militar Ambiental 
autuou na tarde do domingo 
(19) duas pessoas que organi-
zaram uma rinha de galos em 
uma propriedade rural em Nova 
Aliança. Os militares estavam 
em patrulhamento na realiza-
ção da Operação Divisa quando 
receberam a denúncia.

No local os policiais obser-
varam uma grande quantidade 
de veículos e de pessoas se 
dispersando e logo identificaram 
os dois organizadores que foram 
autuados no valor de R$150 
mil cada. Os criminosos ainda 
informaram que a rinha iniciou 

às 9h e encerrou às 15h.
Foram apreendidos no local 

quatro rebolos, uma balança, 
três cronômetros, 25 galos 
de combate com ferimentos 
decorrentes dos embates, 135 
esporas de nylon, 13 biqueiras 
de metal, nove luvas de escorva, 
cinco biqueiras de escorva, cinco 
tesouras cirúrgicas, duas pinças 
cirúrgicas, duas tesouras, cinco 
seringas, 15 frascos de produ-
tos veterinários e dois rádios 
HT possivelmente utilizados por 
olheiros.

Ainda na propriedade oito 
pessoas abandonaram seus ve-
ículos para fugir da polícia. (Co-
laborou – Bruna MARQUES)

Da REDAÇÃO
Divulgação

Bebê de 11 meses morre após 
cirurgia e mãe acusa erro médico

A Polícia Civil de Rio Preto 
investigará a morte de uma 
criança de onze meses após 
a mãe, uma dona de casa de 
39 anos, procurar a Central 
de Flagrantes às 15h40 do 
domingo (19) para relatar um 
erro cirúrgico cometido por um 
medico do Hospital da Criança 
e da Maternidade.

Segundo as informações 
fornecidas a vítima e a decla-
rante residem no Acre, porém 
viajaram para Rio Preto no dia 
14 de julho para realizar a ci-
rurgia cardíaca que foi adiada 
para o dia 19 de julho.

A cirurgia foi iniciada às 
12h30 e acabou por volta das 
20h30, quando o cirurgião 
cardíaco que realizou o pro-
cedimento procurou os pais 
da criança para informar que 
aquela tinha sido a cirurgia 
mais difícil da vida dele. A 
dona de casa acrescentou 
para os policiais que o pro-
fissional parecia cansado a 
ponto de ajoelhar no chão do 
hospital.

A criança permaneceu em 
observação na instituição por 
mais 15 dias, sendo que no dia 
3 de agosto ela foi submetida a 
uma segunda cirurgia cardíaca, 
na qual foi realizada pelo chefe 
do setor cardíaco do HCM.

Após a cirurgia o médico 
informou que foi necessário 
corrigir um erro cirúrgico da 
válvula que teria ficado em 
cima de um nervo e que es-
tava tampando o sangue que 
circulava no corpo da criança.

Já neste domingo às 11h19 
o pai da garota, que não esta-
va no hospital, recebeu uma 
ligação da assistencial social 
informando que sua filha es-
tava com uma parada cardíaca 
e mais tarde às 14h30 a dona 
de casa foi informada pela 
equipe da UTI que a criança 
não resistiu e faleceu.

A mãe procurou a polí-
cia para que o ocorrido seja 
devidamente investigado e 
por fim registrou um boletim 
de ocorrência com natureza 
de homicídio culposo que foi 
encaminhado ao 5º Distrito 
Policial. (Colaborou – Bruna 
MARQUES)

Da REDAÇÃO   
redacao@dhoje.com.br

CARDÍACA

O Hospital da Criança e Maternidade lamen-
ta profundamente o falecimento da paciente 
e informa que ofereceu aos familiares toda a 
assistência necessária.

O hospital compreende a dor da família, 
no entanto, sente-se na obrigação de informar 
que o todos os procedimentos foram realizados 
por profissionais especializados e altamente 
capacitados no atendimento e tratamento da 
patologia da paciente e que a equipe médica 
e multiprofissional adotou protocolos reco-
nhecidos nacional e internacionalmente e de 
acordo com as normas ONA Nível 2, da Orga-
nização Nacional de Acreditação e Segurança 
do Paciente.

O hospital esclarece que, em respeito à éti-
ca que rege a relação entre médico e paciente 
e em cumprimento à Lei Geral de Proteção de 
Dados (LGPD), não fornece informações sobre 
o atendimento, procedimentos realizados e o 
quadro clínico da paciente.

O hospital ressalta, no entanto, que, caso 
seja solicitado por autoridades públicas, irá 
colaborar para o esclarecimento dos fatos 
sobre o atendimento e tratamento da paciente.

O hospital faz questão de destacar, mais 
uma vez, que todos os seus profissionais ficam 
sempre consternados quando um paciente 
falece ou o caso clínico tem o desfecho que 
não é satisfatório.

É como toda a equipe que dedicou-se a 
cuidar da paciente sente-se neste momento.

Veja nota do Hospital da 
Criança e da Maternidade

Arquivo DHOJE

VIOLÊNCIA INSEGURANÇA

Casal impede roubo de 
carro no Duas Vendas

A Polícia Militar de Rio Preto 
prendeu no último domingo 
(19) um armador de 25 anos 
que às 19h tentou roubar o 
carro de um pedreiro de 52 
anos e uma auxiliar de limpeza 
de 54 anos que estava esta-
cionado em frente a residência 
das vítimas, no bairro Duas 
Vendas.

Ao sair do interior do imóvel 
o casal observou o homem 
tentando ligar o carro modelo 
Parati e ao se aproximar para 
perguntar o que estava aconte-
cendo o pedreiro foi ameaçado 
pelo armador, que em seguida 

deixou o carro e fugiu sentido 
o Shopping Norte.

As vítimas então acionaram 
a equipe militar que em diligên-
cia localizou um homem com 
as características semelhantes 
informadas pelo casal. O sus-
peito foi abordado e negou ser 
o autor do crime, sendo que 
em seguida ele foi levado até a 
casa das vítimas que afirmaram 
que era o criminoso.

O armador foi preso e enca-
minhado para a carceragem da 
DEIC e na Central de Flagrantes 
o caso foi registrado como 
roubo e encaminhado ao 4º 
Distrito Policial. (Colaborou – 
Bruna MARQUES)

Da REDAÇÃO

INTOLERÂNCIA

Ex não aceita fim da relação, agride 
enfermeira e novo companheiro

Na tarde do domingo (19) 
uma enfermeira de 47 anos pro-
curou a Central de Flagrantes e 
registrou uma queixa de agressão 
após seu ex-marido, um auxiliar 
administrativo, invadir às 11h30 
a sua casa, localizada no bairro 
Solo Sagrado, e agredir ela e seu 
novo companheiro, um torneiro 
mecânico de 48 anos.

A mulher relatou aos policiais 
que seu ex-marido não aceitou o 
término da relação.

No domingo o homem voltou 
a invadir o imóvel, golpeou a en-
fermeira com um tapa no rosto, 
a segurou pelos braços e tampou 
a sua boca dizendo para que ela 
não gritasse, momento em que a 
vítima conseguiu escapar e pedir 

ajuda de uma vizinha.
Ela também ligou para o tor-

neiro que ao chegar ao local foi 
quase atropelado pelo agressor 
que dirigia um carro modelo Palio. 
O homem conseguiu desviar do 
veículo ao voltou a montar em 
sua moto, mas acabou lesionando 
seu pé direito e em seguida fugiu 
para a casa de um amigo no bairro 
Cidadania.

Na delegacia o casal foi sub-
metido a exames de IML e a en-
fermeira foi orientada a procurar 
a Delegacia de Defesa da Mulher 
para que as devidas providências 
sejam tomadas.

Após o registrado do boletim 
de ocorrência com natureza de 
violência doméstica, lesão corporal 
e tentativa de homicídio simples 
foi instaurado um inquérito policial 
que será realizado pela DDM.

Da REDAÇÃO

Dona de casa corre risco de 
perder visão após roubo

Uma dona de casa de 46 
anos corre o risco de perder 
a visão de seu olho esquerdo 
após ter sido agredida e rouba-
da por uma mulher de 27 anos 
às 7h30 do último domingo 
(19) no bairro Vale do Sol.

De acordo com as infor-
mações do boletim de ocor-
rência policiais militares foram 
acionados para atender uma 
denúncia de agressão na qual 
a vítima já estava recebendo 

atendimento médico na Uni-
dade de Pronto Atendimento 
Norte.

No UPA os policiais tiveram 
que aguardar por alguns ins-
tantes até que a vítima recu-
perasse a consciência, sendo 
que ao acordar a dona de casa 
estava descontrolada e apenas 
conseguiu informar que foi 
agredida por uma mulher que 
reside no bairro Residencial 
Dignidade.

Ainda acrescentou que a 

agressora levou sua bolsa com 
documentos pessoais, dinheiro 
e celular.

A médica responsável que 
informou ter retirado do olho 
da vítima uma unha postiça e 
que ela corre o risco de perder 
a visão.

O caso foi registrado como 
roubo e encaminhado ao 4º 
Distrito Policial. 

(Colaborou – Bruna 
MARQUES)

Da REDAÇÃO

EM CASA
GCM prende casal por tráfico 

na Vila Anchieta

A Guarda Civil Municipal de 
Rio Preto prendeu na noite de 
domingo (19) um pizzaiolo de 
35 anos e uma lavadeira de 46 
anos que estavam guardando 
porções de crack na residência 
em que vivem juntos no bairro 
Vila Anchieta.

Os GCMs estavam em patru-
lhamento quando observaram 
um homem de 32 anos con-
duzindo uma moto que entrou 
em um corredor de um local de 
reciclagem.

Os agentes abordaram ele e 
o pizzaiolo já dentro da residên-
cia que fica no final do corredor. 
Nada de ilícito foi encontrado 
com eles, porém ao realizar uma 
busca pelo imóvel um dos guar-
das localizou em um cômodo a 
lavadeira segurando um tubo 
amarelo contendo 35 pedras 

de crack e na janela próxima 
uma porção maior do mesmo 
entorpecente.

A mulher foi questionada e 
confessou que é companheira 
de um dos abordados e que 
no quarto do filho do pizzaiolo 
estava escondida uma quantia 
de dinheiro. No local indicado os 
policiais apreenderam R$1.300.

Mais porções fragmentadas 
de crack foram localizadas no 
imóvel, totalizando a quantidade 
de e 49 porções, e no meio do 
reciclado estavam escondias 
duas balanças.

Os agentes também questio-
naram os homens, sendo que o 
pízzaiolo informou que o local 
era de sua propriedade e que 
era usuário de drogas. Foi per-
guntado se havia mais porções 
de entorpecentes escondidas 
e ele confessou ter escondido 
uma porção média de crack na 

Da REDAÇÃO

casa de sua mãe.
A última porção mencionada 

foi entregue aos policiais pela 
mãe do suspeito e em seguida 
o casal foi levado para a Central 
de Flagrantes, onde eles foram 
presos e encaminhados para a 
carceragem da DEIC. (Colabo-
rou – Bruna MARQUES)

Divulgação
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Nevralgia do Trigêmio

*O que é?
A Nevralgia do Trigêmio é uma disfunção do nervo trigê-

mio (nervo craniano V), o qual transmite as informações da 
sensibilidade da face ao cérebro. A causa da disfunção do 
nervo trigêmio é geralmente desconhecida. A neuralgia produz 
episódios de dor intensa e lancinante, os quais duram alguns 
segundos a minutos.

Embora não existam exames específicos para a identifica-
ção da neuralgia do trigêmio, o diagnóstico é feito por um neu-
rologista que descarta a possibilidade de serem outras lesões.

*Ação do Laser 
O laser atua bioestimulando a regeneração do tecido ner-

voso lesionado, estabilizando os potenciais de ação da célula 
nervosa, e também sua ação analgésica traz grande beneficio 
ao paciente.

*Qual a vantagem quando comparado ao tratamento 
convencional?

A laserterapia consegue diminuir os episódios de dor, in-
tensidade da dor além do paciente gradativamente conseguir 
ficar sem medicação. Em alguns casos cura total é alcançada.

A laserterapia se feita frequentemente faz com que não seja 
necessário o uso de medicamentos, além de não ter efeitos 
colaterais e ser uma técnica indolor e rápida (aproximadamente 
30 minutos cada sessão).

Como os episódios de dor são curtos e recorrentes, as 
medicações analgésicas típicas não são eficazes, mas outros 
medicamentos podem alivia-los, especialmente certos remé-
dios anticonvulsivantes (carbamazepina, fenitoína, baclofeno). 
No entanto não é raro estes medicamentos pararem de fazer 
efeito. Ainda, a laserterapia pode evitar que técnicas cirúrgicas 
como balão, radiofrequência, entre outros tratamentos que 
visam interromper o funcionamento do nervo sejam realizados. 
Estes procedimentos podem deixar graves sequelas e por isso 
o ideal é que sejam evitados.

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

Divulgação

APM critica planos de saúde e 
alerta para prejuízos futuros
A Associação Paulista de 

Medicina (APM) de Rio Preto 
mandou um comunicado à 
imprensa na manhã de sábado 
(18) alertando para possíveis 
prejuízos futuros na saúde, 
em relação aos atuais planos 
ofertados aos pacientes.

“O sistema de saúde su-
plementar em nossa região se 
encontra em um ponto crucial 
da sua história. A excelência 
da assistência médica aqui 
praticada nos transformou 
em um polo de competência 
reconhecido nacionalmente, 
porém todas essas conquistas 
coletivas estão a perigo nesse 
momento”, destaca a Asso-
ciação.

De acordo com o comuni-
cado, os planos predadores 
são mal avaliados tanto pelos 
usuários quanto pelos médicos 
e médicas, praticando rotineira-
mente o cerceamento do pleno 
ato médico e prejudicando a 
qualidade do atendimento aos 
pacientes.

“Importante ressaltar que a 
autonomia do médico é a base 
da boa assistência. Quando 
afrontada e aviltada, o ônus é 
uma prática aquém das me-
lhores possibilidades clínicas e 
terapêuticas. As consequências 
são diretas e imediatas: prejuí-
zo ao paciente e à qualidade do 
atendimento em saúde”, diz a 
Associação.

Na nota, que representa 

a opinião dos médicos asso-
ciados, é comentado sobre o 
descontentamento destes pro-
fissionais.

“Planos de saúde vertica-
lizados trazem descontenta-
mento aos médicos em geral. 
Criam dificuldades para inter-
nar pacientes, interferem em 
condutas, tentam subjugar os 
médicos, não pagando os pro-
cedimentos ou ameaçando-os 
de descredenciamento, glosas 
e restrição à solicitação de 
exames e, logicamente, baixos 
honorários. Esses abusos redun-
dam em graves consequências 
para o usuário que já paga altas 
mensalidades para dispor de um 

Da REDAÇÃO     
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plano de saúde como opção ao 
Sistema Único de Saúde, mas 
que, ao precisar, vê negado seu 
direito de assistência”.

A Agência Nacional de Saúde 
possui um indicador chamado 
Índice de Desempenho da Saú-
de Suplementar (IDSS), facil-
mente consultado no endereço 
eletrônico https://www.gov.br/
ans/pt-br/assuntos/informaco-
es-e-avaliacoes-de-operadoras/
qualificacao-ans. Segundo a As-
sociação, esse indicador, quan-
do comparado com operadoras 
de saúde tradicionais da nossa 
cidade, demonstra a inferiorida-
de da assistência ofertada pelos 
agentes que agora pleiteiam 

aumentar suas participações.
“Assim, como entidade médi-

ca, alertamos de que apesar dos 
valores envolvidos e diferenças 
no montante final ofertado, os 
acionistas devem se posicionar 
contra planos que historicamen-
te tem causado transtornos em 
outras cidades. Em um exercício 
simplório, a diferença no valor 
oferecido será diluída em anos, 
facilmente sobreposta por 10 
consultas semanais. Claramente 
há um “menos ruim” de imedia-
to e esperamos contar com o 
bom senso da maioria dos co-
legas para um melhor futuro da 
saúde da nossa região”, conclui 
a Associação por nota.

MIRASSOL

UBS do Jardim Renascença abre sala de vacinação

A Prefeitura de Mirassol, 
por meio do Departamento 
Municipal de Saúde (DMS), 
informou que a Unidade Bá-
sica de Saúde do Jardim 
Renascença já está com a 
sala de vacinação aberta para 
o atendimento ao público de 

segunda à sexta-feira, das 
7h às 12 horas e das 13 às 
15h45.

A moradora do Renas-
cença, Aparecida Ferreira 
Pessoa, foi uma das primeiras 
a utilizar os serviços da nova 
sala de vacina. Ela foi até a 
UBS receber a dose da vacina 
da Gripe. “Agora ficou mais 

fácil para quem mora aqui na 
região”, afirmou Aparecida, 
após se imunizar contra o 
Influenza.

O diretor do DMS, Frank 
Hulder de Oliveira, lembra que 
a vacinação contra Covid-19 
continua de forma exclusiva 
em dois pontos do município. 
“Contra a Covid estamos va-

cinando no Centro de Saúde, 
também conhecido como 
Postão, das 8 às 19 horas, e 
na UBS da Cohab II, das 8 às 
16 horas”, explicou o diretor.

A UBS do Renascença fica 
localizada na rua Miguel Alves 
da Costa, nº 2515, no Jardim 
Renascença. O telefone de 
contato é 3253-6103.

Da REDAÇÃO 

COVID PÓS-PANDEMIA

Rio Preto tem mais 10 
casos positivos e 5 mortes

A Secretaria de Saúde de 
Rio Preto confirmou nesta se-
gunda-feira (20) mais dez ca-
sos de Covid-19 no município, 
sendo oito diagnosticados por 
exame PCR e dois por TR so-
rológico. No total são 96.858 
casos, com uma média móvel 
de 40 casos leves e dois casos 
graves por dia.

Também foram registrados 
mais cinco óbitos, sendo um 
notificado no dia 10/09, dois 
no domingo (19) e dois nesta 
segunda. Desde o início da 
pandemia são 2.775 mortes, 
com uma taxa de letalidade de 
2,8%. Considerando apenas os 
dados de 2021 são 62.095 
casos e 1.853 óbitos.

O número de curados che-
gou a 93.232, o equivalente 
a 96,2% dos casos. A cidade 
soma 320.443 notificações de 
pacientes com sintomas gripais 
e 288.094 testes realizados. O 
coeficiente de incidência é de 
20.830 casos a cada 100 mil 
habitantes.

Atualmente Rio Preto regis-
tra 224 pacientes internados 
com síndrome respiratória 
aguda grave (SRAG), com 113 
na UTI e 111 na enfermaria, 
sendo 115 residentes de Rio 
Preto e 109 de outros municí-
pios da região. Dentre os casos 
já confirmados com Covid-19 
são 114 internações, com 65 
na UTI e 49 na enfermaria. A 
taxa de ocupação de leitos de 
UTI na região é de 29,1%.

Vinicius LIMA
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Saúde define datas para retomada 
do atendimento nas UBSs

A Secretaria de Saúde es-
tabeleceu o cronograma de 
retomada das atividades nor-
mais nas unidades básicas de 
saúde (UBS), após as mudan-
ças provocadas pela prioridade 
no atendimento aos casos de 
covid-19.  

O cronograma foi elaborado 
pelo Comitê de Enfrentamento 
ao coronavírus após seis sema-
nas de estabilidade  no número 
de casos e internações. Os ín-
dices foram acompanhados de 
forma até permitir a aplicação 
das mudanças. O planejamen-
to foi apresentado pelo secre-
tário de Saúde Aldenis Borim 
ao prefeito Edinho Araújo, 
durante audiência na manhã 
desta segunda-feira (20).

“As mudanças serão execu-
tadas de forma gradual porque 
a reabertura de uma unidade 
requer logística complexa, que 
vai da realocação de recursos 
humanos, limpeza terminal , 
mudanças de equipamentos 
e outros fatores”, explicou o 
secretário.  Já foram abertas 
para atendimento não covid 
as unidades do Vetorazzo, Vila 
Mayor e São Francisco.

A proposta apresentada 
pelo secretário Aldenis ao pre-
feito Edinho prevê a retomada 
da unidade do Lealdade a partir 
de quinta-feira (23) como uni-
dade não respiratória. Nesta 
terça (21) e quarta-feira (22), 
o prédio estará fechado para 
limpeza e reorganização.

A unidade de internação 
do Anchieta vai funcionar até 
28 de setembro, com limpeza 
e reorganização nos dias 29 e 
30 e reabertura como não res-
piratória no dia 1º de outubro. 

Já a unidade do Solo Sagra-
do reduzirá a partir de 1º de ou-
tubro o horário do atendimento 
noturno, recebendo pacientes 
até as 22 horas para atendi-
mento até meia-noite. Receberá 
pacientes com demandas respi-
ratórias até o dia 25 de outubro. 
Depois, estará fechada nos dias 
seguintes para reabrir a partir de 
3 de novembro como unidade 
não respiratória.

Os intervalos previstos no 
planejamento são necessários 
para reorganizar as equipes de 
trabalho, bem como os equipa-
mentos para o bom funciona-
mento das unidades. As equi-
pes de vacinação continuarão 
ativas, acompanhando sempre 
o calendário de imunização 
estabelecido pelas autoridades 
sanitárias.

O cronograma poderá ser 
alterado durante a execução, 
de acordo com a necessidade  
de logística, dependendo do 
comportamento da pandemia 
nos próximos dias.

Da REDAÇÃO 

As demais unidades seguirão as seguintes datas:
- UBS Rio Preto I e UBS Vila Elvira: 6 de outubro;
- UBS Cidadania e UBS Gonzaga de Campos: 18 de outubro;
- UBS Santo Antônio e UBS Jardim Gabriela: 25 de outubro;
- UBS Central: 3 de novembro.

Divulgação
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O EMPRESÁRIO Hilton Ja-
mal recepciona amigos e con-
vidados nesta terça-feira, dia 
21, a partir das 19 horas, para 
inauguração do seu USINA 
BAR, na marginal Arthur No-
nato, da rodovia W.L. 

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

O JOVEM RICARDO Gres-
pan está dividindo os negócios 
da empresa de sua família, 
em Rio Preto, e nos fi nais de 
semana, ele, zarpa para a Fa-
zenda Estância Pé De Breque 
em Capitólio (MG), onde está 
criando ovelhas da raça DOR-
PER, e mini cabras. Ricardo 
Grespan está vendendo mini 
cabras para PET. Inclusive, vi-
rou moda nos Estados Unidos, 
os americanos estão criando 
mini cabras fi lhotes em casa e 
alimentando com mamadeira.

PROVEDOR DA SANTA 
Casa de Rio Preto, Dr. Nadim 
Cury, e, Presidente do Clube 
Monte Líbano, agendou para 
o dia 27 de novembro, o tradi-
cional baile de aniversário do 
Monte Líbano, com showzaço 
do cantor Daniel, no imenso 
salão climatizado no clube 
campo.

O REENCONTRO tem data 
marcada a 52ª Festa do Peão 
da vizinha cidade de Bálsamo 
será de 15 à 18 de junho de 
2022, com uma grande de 
shows de primeira, com os 
portões abertos.

QUER SE CUIDAR sem sair 
de casa? LUZK – leva o salão 
de beleza até você.   Tenha 
acesso a serviços de manicure, 
depilação, cabeleireiro, este-
ticista... Baixe o App LUZK e 
agenda o dia, hora e local que 
deseja ser atendida (o).

Detalhes
não tão pequenos...

Amigo de infância
Carlos Tebar levou um susto, 
mas não tem do que reclamar. 
Ao passar por alguns exames 
coronarianos no Hospital 
Beneficência Portuguesa, foi 
alertado pelos médicos que 
suas veias estavam precisando 
de uma faxina geral e não teve 
outra saída. Ficou internado 
para desobstrução de algumas 
artérias, levou um susto, mas já 
está em casa pronto para voltar 
a ativa. O espanhol é forte!

Tel. (17) 3233-4888

Feito por 
encomenda
Há quem aposte que os muitos 
cartazes com a inscrição “Volta 
Temer” que foram vistos na 
manifestação do dia 12 teriam o 
dedo do marqueteiro de origem 
rio-pretense e amigo do ex-
presidente Edinho Mouco, que 
gostaria de ver Michel Temer 
de volta ao Planalto e resolveu 
homenagear o amigo. Associado 
à imagem de “pacificador”, 
Temer saiu da reclusão em que 
estava para dar o ar da graça 
no cenário nacional. Disputar 
mesmo, nada.

DiáriodoBob
Tempo e temperatura. Olho para o céu e só vejo nuvens 

passageiras. Chuva que é bom NADA. Proibido estacionar. 
Amaury Hernandes, Secretário de Trânsito de Rio Preto foi 
sabatinado ontem no Show do Roberto, pelos ouvintes e 
pelo próprio apresentador. Não deixou de responder nenhuma 
perguntar sequer, além de expor os futuros problemas do setor, 
como: numero de veículos em trânsito (em torno de 400 mil), 
o barulho das motos aceleradas, estacionamentos, itinerário 
dos ônibus com necessidade de maior numero de assentos 
para usuários, velocidade  e uma mudança radical, mas bem 
analisada, nas avenidas Andaló e Bady Bassitt, tornando as 
duas pistas de mão única. Mas, tudo isso, são estudos embrio-
nários. Conforto climático. Uma metamorfose no complexo 
sistema de ar condicionado do Automóvel Clube, acaba de ser 
autorizada pelo presidente Jesus Martins, para tornar viável 
a realização de grandes eventos, shows e bailes, congressos, 
reuniões sociais e empresariais, festas de todas origens e, quem 
sabe, o REVEILLON deste ano ainda. Aproveite para ficar sócios 
ou reativar o seu título para desfrutar já do complexo social e 
esportivo com quadra coberta de Beach Tênis, sauna, piscinas 
e do restaurante  panorâmico, prestes a ser reinaugurado pela 
grife DON LEON com culinária direcionada ao olho, à boca, ao 
nariz, ao ouvido, a todos os sentidos e espírito. Inauguração 
prevista para antes de terminar a Primavera. É o que se espera. 
O Palestra é nosso. Valdomiro Alcaine, presidente em exercício 
do Palestra Esporte Clube, participa hoje de uma reunião deci-
siva para tirar a limpo uma negociação confusa com a empresa 
Succespar,  que comprou toda estrutura da sede central por 
R$ 60 milhões, mas ainda sem conclusão. Enquanto isso, os 
poucos sócios na ativa enfrentam o calor de  uma fogueira de 
vaidades e irresponsabilidades dos compradores e vislumbram 
sem nenhuma garantia possível de melar o negócio. Pedido 
feito e não aceito. O prefeito Edinho Araújo, com a humil-
dade que lhe é peculiar pediu publicamente ao presidente da 
Câmara Pedro Roberto, no final da semana passada, apoio 
do legislativo para autorizar a contratar operação de crédito de 
financiamento com instituições financeiras. Na lista 42 obras 
que pretende realizar para melhorar a vida dos rio-pretenses. O 
financiamento é na ordem de R$300 milhões, mas, recebeu 
um sonoro não 24 horas depois. O evento, no salão nobre da 
prefeitura, entre os convidados, a Câmara municipal estava 
representada por um terço dos 17 vereadores, entre muitos 
convidados. A justificativa é que o valor é alto demais para 
ser autorizado de repente, não mais que de repente.  Ponto 
e basta!

VALE Á 
PENA 
Conhecer o lindo 
espaço Bodega 
Km 06 - Empório 
& Hortifruti, onde 
você encontra 
uma variedade 
de produtos 
frutas, legumes. 
No mesmo 
local, um bonito 
Espaço Café com 
muitas delícias! 
Além de peças 
de mesa posta, 
para decoração, 
porcelanas.    

henriforne@gmail.com

Espaço maior MYR
O jovem Diego Nunes Mir, 
empresário da moda, está 
ampliando o espaço de sua 
bonita loja MYR, masculina, 
shorts, camisetas, camisas 
de linho e sapatos, na rua 
Bernardinmo de Campos, no 
coração da Redentora. E no 
próximo dia 07 de outubro, a 
partir das 19 horas, Diego Mir 
recepciona amigos e convidados 
vips para um happy hour e 
muita música em frente da nova 
loja. Merci pelo convite.  

VENDA E MANUTENÇO DE ROÇADEIRAS, 
SOPRADORES, MOTOSSERRAS, MOTOPODAS E 
PULVERIZADORES, ALÉM DA VENDA DE EPIS

(EQUIPAMENTO DE PROTEÇO INDIVIDUAL,/
SINALIZAÇO E FERRAMENTAS

            Seguimentos industriais  -  construção civil  -   florestas e jardins 
Avenida Governador Adhemar Pereira de Barros, 1370/ Mançor Daud (fone 3238-3359)

Restam poucas mesas
Os jovens, Fred Tonelli, da Allianza Eventos & Shows, Victor Miranda 
e Hugo Pastel, mandam avisar que restam poucas mesas, para o 
almoço e show da famosa dupla sertaneja Jorge & Matheus, no dia 
12 de dezembro, um domingo (no formato mesas para 6 pessoas), 
no Villa Conte Buffet.  Mais informações, @victorhcmiranda.

C/ Luizinho BUENO 

 A ex-BBB Ivy Moraes e Larissa Viana 
em almoço de lançamento de produtos 

La`Brizza Cosmetics, em Cedral

VICINAL DE SCHMITT

Pérola do Dia
Você nota que sua saúde não está tão boa quando na porta da 

geladeira ao invés de receita de bolo tem um monte de receita médica 
e na prateleira do guarda roupas tem mais remédios do que perfumes. 

Sorria, beba muita água e seja feliz!

SPOTlight

O empresário Diego Nunes Mir e sua noiva, 
a empresária Victória Tavares, no embalo 

da Secret Garden. Foto Luizinho Bueno
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BEZINHA

Com golaço do meio-campo, América 
arranca empate contra o Catanduva

Com um golaço do 
meio-campo e um 
gol nos acréscimos 
do segundo tempo, 

o América empatou em dois a 
dois com o Catanduva neste 
domingo (19) no Teixeirão. 
Com o resultado, o Rubro 
chega a dois pontos na compe-
tição e permanece na lanterna 
do grupo 1. Já para o Catan-
duva, o tropeço fez com que a 
equipe saísse do G3.

O jogo começou equilibrado 
com as duas equipes buscan-
do o ataque. Logo aos quatro 
minutos, Vagalume recebeu e 
girou na área chutando a bola 
em cima do goleiro Luís Felipe. 
Bryam respondeu para os visi-

tantes chutando rasteiro para a 
defesa de Luccas. Aos 37 minu-
tos, Dudu roubou a bola e viu o 
goleiro Luís Felipe adiantado. O 
jogador do América chutou de 
trás da linha do meio-campo e 
encobriu o arqueiro para marcar 
um golaço.

O Rubro teve chance de 
ampliar com Marcão Fortaleza 
chutando com perigo para fora 
e João Vitor Balan aparecen-
do livre no segundo pau após 
cobrança de escanteio para 
obrigar Luís Felipe a espalmar. O 
Catanduva quase marcou com 
Matheus Iacovelli que chutou 
na marca do pênalti e parou na 
defesa de Luccas.

No início do segundo tempo, 
Pablo recebeu na cara do gol e 
quase fez o segundo do Amé-
rica, mas parou na defesa do 

Vinicius LIMA 
redacao@dhoje.com.br

goleiro. O Catanduva empatou 
aos 17 minutos com David 
pegando de primeira um cruza-
mento que veio da direita e fa-
zendo mais um golaço no jogo. 
Aos 24 minutos, os visitantes 
viraram o jogo. Depois de um 
chute na trave, a bola voltou no 
pé de Matheus Iacovelli para 
empurrar para o fundo da rede.

Depois do gol, o América 
passou a arriscar chutes de fora 
da área, mas sem sucesso. Aos 
48 minutos, o defensor Lucas 
de Moraes errou ao tentar 
cortar um lançamento para a 
área e rebateu a bola no pé 
de Vagalume, que fuzilou para 
decretar o empate no Teixeirão.

Na quarta-feira (22) o Amé-
rica enfrenta o Taquaritinga fora 
de casa. Já o Catanduva recebe 
a Matonense no mesmo dia.

Sócios e ex-conse-
lheiros homenageiam 
ídolos do time como 
Ronaldão

Com golaço do 
meio-campo, 
América arranca 
empate contra o 
Catanduva

COPA DO MUNDO

Brasil vai pegar Japão nas oitavas de final no futsal
O Brasil conheceu nesta 

segunda-feira (20) o adver-
sário nas oitavas de final da 
Copa do Mundo de futsal 
masculino, que é disputada 
na Lituânia. A seleção coman-
dada por Marquinhos Xavier 
terá o Japão como rival nesta 
quinta-feira (23), às 14h (ho-
rário de Brasília), na cidade 
de Kaunas.

Na primeira fase, os brasi-
leiros encerraram o Grupo D 
na liderança, com três vitórias 
em três jogos. No domingo 
(19), o escrete canarinho 
venceu o Panamá por 5 a 1, 
em Klaipeda. Os pivôs Rocha e 
Pito e os alas Arthur, Leozinho 
e Gadeia fizeram os gols do 
Brasil. Nas partidas anteriores, 
os triunfos foram por 9 a 1 
sobre o Vietnã e 4 a 0 diante 
da República Tcheca.

Os japoneses se classifi-

caram como um dos melhores 
terceiros colocados da primeira 
fase. A seleção asiática ocupou 
o terceiro posto do Grupo E, 
atrás de Espanha e Paraguai. 
Nesta segunda, o Japão foi 
derrotado por 2 a 1 pelos pa-
raguaios, em confronto direto 

ter a posse de bola, com um 
trabalho de passe mais rápido 
e envolvente. Conta com três 
brasileiros [o goleiro Higor 
Pires, o ala Rafael Henmi e 
o fixo Arthur Oliveira]. Vamos 
trabalhar a parte de análise em 
vídeo e transportar as informa-
ções aos atletas, para estar-
mos ainda mais preparados”, 
afirmou Rodrigo Carlet, analista 
de desempenho da seleção, 
à assessoria de imprensa da 
Confederação Brasileira de 
Futebol (CBF).

Eliminado pelo Irã nas oi-
tavas de final da última edição 
do torneio, o Brasil busca o 
sétimo título mundial na his-
tória, sendo o quinto desde 
que a competição passou a 
ser organizada pela Federação 
Internacional de Futebol (Fifa). 
A última conquista brasileira 
foi em 2012, na Tailândia. A 
Argentina é a atual campeã 
do mundo.

Agência BRASIL

pelo segundo lugar. Antes, ba-
teu Angola por 8 a 4 e perdeu 
dos espanhóis por 4 a 2.

“Pudemos observar os três 
jogos do Japão na primeira 
fase, sendo dois presencial-
mente. É uma equipe bastante 
qualificada, que procura man-

Thais MAGALHÃES

UCHÔA

PAULISTA FEMININO

Copa de Futsal termina 
com River Plate campeão

Na noite do último domin-
go (19), no Ginásio de 
Esportes, o time River 

Plate venceu o Ituano de 4x3 na 
final da Copa Uchoa de Futsal. O 
jogo foi disputado desde o início 
e foi decidido nos momentos 
finais, com a vitória de virada do 
River Plate.

Antes do jogo final aconteceu 
a cerimônia de encerramento com 
a entrada dos times que disparam 
a final do campeonato. Na ocasião 
o Prefeito José Cláudio Martins 
agradeceu a presença de todos e 
enfatizou a importância da prática 

esportiva “Independente do resul-
tado final, todos são vencedores 
por estarem participando da 
competição” destacou.

Logo em seguida teve a dis-
puta pelo terceiro lugar. Com o 
resultado de 8x2 o time do União 
Uchoa conquistou o 3º lugar da 
competição.

A entrega dos troféus foi rea-
lizada pelo Prefeito José Cláudio 
Martins, a vereadora e primeira-
-dama Marilda Martins, e o Pre-
sidente da Comissão de Esportes 
Marco Vinicius. Os vereadores 
André Barrios e o Alexandre 
Rodrigues também prestigiaram 
o encerramento da competição.

Da REDAÇÃO

Realidade Jovem recebe o 
São José nesta terça-feira 

Depois de uma semana 
sem rodada no Campe-
onato Paulista Feminino, 

o Realidade Jovem volta a campo 
nesta terça-feira (20) para enca-
rar o São José em casa. A equipe 
rio-pretense tenta quebrar uma 
sequência de três derrotas conse-
cutivas contra Palmeiras, Red Bull 
Bragantino e Corinthians.

O duelo é um confronto di-
reto pela disputa de uma vaga 
na Copa Paulista. Atualmente 
o Realidade Jovem é o oitavo 
colocado na classificação geral, 
ficando na última vaga que dá 
direito a disputar o título da com-
petição. O São José, que vem de 

derrota para o Santos na última 
partida, está em 9º e pode tomar 
a posição do time de Rio Preto 
caso vença.

Para o confronto, o Realidade 
Jovem contará com força máxi-
ma. “Não temos desfalques para 
esse jogo e vamos tentar ganhar. 
É tudo o que a gente precisa”, 
afirmou Doroteia Inojo, diretora 
da equipe.

Atualmente o Corinthians 
lidera o Paulistão Feminino, se-
guido por Santos, São Paulo e 
Palmeiras. Os quatro primeiros 
colocados avançam para semi-
final em formato de mata-mata. 
Já os times do 5º ao 8º lugar 
fazem uma disputa pelo título 
da Copa Paulista.

Vinicius LIMA 

VÔLEI

REALIDADE JOVEM X SÃO JOSÉ
CAMPEONATO PAULISTA FE-
MININO
DIA: 21/09
HORÁRIO: 15H
LOCAL: JOÃO MENDES ATHAY-
DE, CAMPO 2 DO DISTRITO 
INDUSTRIAL (SÃO JOSÉ DO 
RIO PRETO)
TRANSMISSÃO: PAULISTÃO 
PLAY E ELEVEN

Ficha técnica

Seleção feminina conquista Sul-Americano 
e Carol Gattaz é novamente destaque

A seleção brasileira fe-
minina de vôlei foi 
campeã sul-ameri-

cana pela 22ª vez na noite 
deste domingo (19). O Brasil 
foi superado pela Colômbia 
por 3 sets a 1 (25/19, 25/23, 
24/26, 25/23), no ginásio 
Luís Francisco Castellanos, 
em Barrancabermeja, na Co-
lômbia. Apesar da derrota, o 
set vencido pela equipe de Zé 
Roberto Guimarães garantiu 
a conquista nos critérios de 
desempate.

Com o resultado, Brasil e 
Colômbia garantiram vagas no 
Mundial adulto de 2022 que 
será disputado na Holanda e 
na Polônia. A seleção terminou 
a competição com três vitórias 
e uma derrota.

A rio-pretense Carol Gattaz 
foi eleita a melhor central e 
integra a seleção sul-america-
na. Esse foi o terceiro prêmio 
individual da atleta com sele-
ção feminina na temporada, 
tendo já conquistado o prêmio 
Liga das Nações e nos Jogos 
Olímpicos.

“Foi um ano incrível para o 
nosso grupo e o mais impor-

tante é que fomos campeãs. 
Fico feliz também de ver que as 
equipes sul-americanas estão 
melhorando. Hoje a Colômbia 
mereceu a vitória, elas jogaram 
muito bem. Temos que come-
morar e estamos felizes com 
mais essa conquista para o 
Brasil”, analisou Carol Gattaz.

Outras duas brasileiras fo-
ram premiadas. A atacante Ana 
Cristina ficou com o prêmio de 
melhor oposta. Já a ponteira 
Gabi, que marcou 18 pontos 
no duelo contra a Colômbia, 
foi eleita a melhor jogadora da 
competição. Ao final da pre-
miação, a atacante comentou 
sobre a conquista do título 
sul-americano.

“Foi mais um título impor-
tante para o Brasil. Temos que 
parabenizar também a Colôm-
bia que fez uma grande partida 
e nos pressionou o tempo todo. 
Vamos comemorar esse título 
e toda a temporada que foi 
muito especial para o nosso 
grupo. Passamos por muitos 
momentos difíceis e terminar o 
Sul-Americano com esse título 
e a vaga do Mundial foi uma 
conquista. Encerramos felizes 
e já pensando no próximo ciclo 
que é Paris”, afirmou Gabi.

Da REDAÇÃO
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MUNICIPAL

Viveiro faz doação de mudas
O Viveiro Municipal de 

Rio Preto vai reali-
zar nesta terça-feira 
(21) e na quinta-fei-

ra (23), das 8h30 às 11h30, 
em sua sede, o 2º Drive Thru de 
Doação de Mudas. A ação será 
feita em comemoração ao Dia 
da Árvore (21/9) e à chegada 
da Primavera (22/9) e tem o 
objetivo de facilitar o acesso dos 
munícipes à retirada gratuita de 
mudas.

A pandemia fez com que a 
distribuição de mudas diminuís-
se no município. Em 2019 foram 
entregues 23.063 mudas contra 
14.053, uma redução de 39%. 
Até este mês de setembro, o 
Viveiro entregou 10.392 mudas 
em 2021.

“Nós ficamos fechados du-
rante o período de lockdown e 
estamos fazendo atendimentos 
escalonados para evitar aglome-
rações, com isso o número de 
pessoas que atendemos por dia 
é menor. Isso já está mudando, 

já que os últimos dois meses 
foram bem movimentados com 
bastante aumento na procura”, 
afirmou Fernando Kataki, chefe 
do setor de produção de mudas.

Os tipos de mudas mais pro-
curados neste ano são: Resedá 
de Jardim (970), Aroeira Pimen-
teira (658), Quaresmeira (600) 
e Neve da Montanha (541). 
“Resedá Jardim é uma árvores 
de pequeno porte, geralmente 
utilizada para plantar na calçada 
ou no quintal. Já a Aroeira é de 
médio porte, dá bastante sombra 
e serve para ser plantada em 
locais sem fiação. São as duas 
que mais produzimos”, comentou 
Fernando.

Na primeira edição do drive-
-thru foram distribuídas cerca de 
2.400 mudas e a expectativa é 
doar o mesmo número durante 
os dois dias. O 2º Drive Thru de 
Doação de Mudas será realizado 
na sede do Viveiro Municipal, 
localizado na Av. Sabino Cardoso 
Filho, 2850 - Vila Elvira.

Os munícipes interessados 
devem levar documento com foto 
e um comprovante de residência 

Vinicius LIMA 
redacao@dhoje.com.br

de Rio Preto. Cada participante 
poderá obter até cinco mudas, 
escolhidas na hora e retiradas 
gratuitamente. Lembrando que a 
doação de mudas é por endereço, 
ou seja, serão doadas até cinco 
mudas para cada residência/lo-
gradouro, independentemente do 
número de pessoas que vivam ali.

Um cardápio de mudas, com 
as opções de pequeno, médio 
e grande porte, entre exóticas, 
nativas e frutíferas será ofereci-
do para a escolha. Além disso, 
serão distribuídos envelopes com 
sementes de flor leopardo, uma 
planta ornamental muito usada 
por paisagistas em composições 
de jardins.

Dentre as mudas à dispo-
sição, estão: as de pequeno 
porte, flamboyant de jardim, 
resedá de jardim, ipê de jardim 
e neve da montanha; de médio 
porte, magnólia amarela, resedá 
specioso, quaresmeira e aroeira 
salsa; de grande porte, ipês 
amarelo e branco, mirindiba rosa 
e dedaleiro; e entre as frutíferas, 
jambo amarelo, pitanga, goiaba 
vermelha e acerola.

Divulgação

APOIO

Empresas da região criam programa de 
aceleração de startups na área da saúde 

Cinco grandes empre-
sas da área da saú-
de na região de Rio 

Preto (Unimed São José do 
Rio Preto, Braile Biomédica, 
Grupo Cene, Ultra-X Medicina 
Diagnóstica e Shift) se uniram 
para criar um programa de 
aceleração de startups da 
área de saúde, batizado de 
Health me Up.

O Programa, que conta 
com apoio do Parque Tecno-
lógico e Apeti e será operado 
pela QuikDev, uma corporate 
venture builder, será lançado 
oficialmente no próximo dia 
23 de setembro, às 10h, no 
Parque Tecnológico. Serão 
selecionadas até 12 startups 
para viver uma imersão du-
rante quatro meses dentro 
do Parque Tecnológico junto 
com especialistas nas áreas 
de saúde, estratégia, gestão, 
negócios, marketing, vendas 
e tecnologia.

Além das oficinas e acom-
panhamento especializado, 
os participantes do programa 
contarão com a mentoria 
de executivos das empresas 

realizadoras, que ajudarão os 
empreendedores a colocar 
seus produtos no mercado. 
Ao final desta imersão, as 
startups terão a oportunidade 
de captar até R$ 500 mil em 
investimento para alavancar 
seu negócio.

“Rio Preto é um polo nacio-

prefeitura, traz essa vocação 
em Saúde. Por isso, nós da 
Unimed Rio Preto estaremos 
juntos realizando este projeto. 
Nada mais coerente do que 
incentivar o desenvolvimento 
de soluções nessa área. Inova-
ções que, no futuro, poderão 
estar disponíveis aos nossos 
clientes para melhorar ainda 
mais a qualidade de vida”, 
explicou o diretor Geral da Uni-
med Rio Preto, Sergio Maciel.

Para mais informações 
sobre o Health me Up, basta 
acessar https://healthmeup.
com.br/, e para participar do 
evento de lançamento, é preci-
so se inscrever por meio do site 
https://bit.ly/lancamento-hmu. 
As vagas são limitadas.

Os empreendedores inte-
ressados em participar do pro-
grama Health me Up precisam 
estar desenvolvendo uma solu-
ção na área da saúde, possuir 
disponibilidade e tempo para 
se dedicarem ao negócio, além 
de competências necessárias 
para o desenvolvimento do 
projeto. As inscrições para o 
1º ciclo terão início no dia do 
evento, dia 23/09 e se encer-
rarão no dia 7 de novembro.

Da REPORTAGEM
Divulgação 

BARRETOS

Thermas tem 60 vagas de trabalho

Depois de anunciar um 
investimento de R$ 
250 milhões na am-

pliação da capacidade hoteleira 
e das atrações, o Barretos Cou-
ntry Thermas Park está com um 
processo seletivo aberto para 
o preenchimento de 60 novos 
postos de trabalho. As oportuni-
dades são para as áreas de Ali-
mentos e Bebidas, Governança, 
Lazer, Segurança, entre outras.

As vagas são para início 
imediato, tanto na modalidade 
intermitente, em que os cola-
boradores prestam serviços por 
determinado número de dias e 
horas previamente acordados, 
quanto na modalidade fixa. Os 
contratados terão direito a vale-
-alimentação, vale-transporte e 
assistência odontológica como 
benefícios.

Os interessados deverão 
enviar currículo para o e-mail 
recrutamento@barretoscountry.
com.br até dia 30 de setembro. 
Um dos requisitos para as vagas 
é ter a disponibilidade de horário 
para trabalho aos finais de se-
mana. O processo seletivo será 

em etapas, começando pela 
triagem de currículos, entre-
vista com recursos humanos, 
teste prático e entrevista com 
gestor da área.

“As ações de combate à 
pandemia estão permitindo ao 
turismo a retomada de suas 
atividades, mantendo, claro, 
todos os protocolos sanitários 
para garantir diversão e lazer 
com segurança. E por isso 
já estamos nos preparando, 
contratando e qualificando 
nosso time para atender a 
alta demanda que certamente 
teremos na temporada de ve-
rão”, explicou Filipe Rezende, 
vice-presidente do GR Group, 
responsável pelo complexo de 
Barretos.

As vagas são para: Açou-
gueiro; Analista de Recursos 
Humanos SR; Assistente de 
Cozinha; Assistente de Higiene; 
Assistente Fiscal; Atendente; 
Camareira; Confeiteiro; Con-
sultor de Vendas; Eletricista; 
Líder de Atendimento; Líder 
de Higiene; Maitre; Pedreiro; 
Pizzaiolo; Recreador; Roupeiro; 
Salva-Vidas e Subchefe.

Da REPORTAGEM
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nal de Saúde que conta com 
medicina de ponta, uma das 
maiores redes hospitalares, 
clínicas, laboratórios, centros 
de ensino e pesquisa como 
a Famerp, entre outros. Nos-
so Parque Tecnológico é um 
dos primeiros do estado de 
São Paulo que, com apoio da 

LBV Solidariedade que ajuda 
mais de cem famíliasNesse momento 

desafiador que 
a gente vem 

passando devido 
a pandemia 
mesmo não 

tendo atividade 
presencial, a 
LBV não nos 
abandonou e 

continua dando 
assistência para 
todas as crianças 

e as famílias

A Legião da Boa Vonta-
de (LBV) realizou em 
Rio Preto na última 

quarta-feira (15) mais uma 
entrega de benefícios. Mais de 
100 famílias em situação de 
vulnerabilidade social atendi-
das pela Instituição receberam 
cestas de alimentos, incluindo 
o leite, cestas verdes (frutas, 
verduras e legumes), kits de 
higiene e de limpeza.

Também foram entregues 
o kit lúdico e atividades im-
pressas para as crianças e 
os adolescentes atendidos 
no serviço Criança: Futuro no 
Presente! A iniciativa faz parte 
da ação emergencial realizada 
pela LBV dentro da campanha 
de combate à fome.

“Nesse momento desafia-
dor que a gente vem passando 
devido a pandemia mesmo não 
tendo atividade presencial, 
a LBV não nos abandonou e 

continua dando assistência 
para todas as crianças e as 
famílias. Hoje estou recebendo 
novamente essa cesta de ali-
mentos, essa cesta de verdura, 
leite e esse kit de higiene e lim-
peza, que veio água sanitária, 
detergente e sabão, e todos 
são produtos muito bons”, des-
tacou Maria Selma de Oliveira, 
que é avó de Robert Santos de 
Oliveira, de 12 anos que parti-
cipa do serviço Criança: Futuro 
no Presente!, na Instituição em 
Rio Preto.

Linda Inês Islomp de Barros 
é mãe de Gabrielly Lorrany de 
Barros Loures, 8 anos, que 
também participa das ativi-
dades no Centro Comunitário 
de Assistência Social da Ins-
tituição.

“Minha filha gosta muito de 
vir para a LBV e nesse tempo 
de pandemia está sendo difí-
cil, sem poder participar das 
atividades [presenciais]. Ela 

está sentindo muita falta dos 
educadores e colegas. Antes 
de participar do programa ela 
era bem tímida, hoje mudou 
bastante e se soltou, conversa 
mais com as amigas e família, 
foi uma melhora muito boa”, 
comentou.

Vale ressaltar que em razão 
da pandemia do novo coronaví-
rus e seguindo as orientações 
as autoridades de saúde, as 
doações foram entregues em 
horários alternados para evitar 
aglomerações.

Interessados em colaborar 
podem faze uma doação via 
PIX pelo e-mail: pix@lbv.org.
br ou acesse www.lbv.org.br 
e doe a quantidade de cestas 
que puder. Em São José do Rio 
Preto/SP, o Centro Comunitário 
de Assistência Social da LBV 
está localizado na Rua Dom 
Pedro l, 2776 – Jd. Canaã. 
Para outras informações tel.: 
(17) 3235-1811.

Da REPORTAGEM
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Prefeitura Municipal de
MONTE APRAZÍVEL

Editais de
PROCLAMAS

Câmara Municipal de
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Prefeitura Municipal de
TANABI

B-3Jornal
São José do Rio Preto, terça-feira
21 de setembro de 2021

35ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO 
RIO PRETO 

21 DE SETEMBRO DE 2021 – TERÇA-FEIRA – 15:00 HORAS 
 

ORDEM DO DIA 
 
VETOS: 
01 –Veto Parcial  nº 23/21, ao Autógrafo nº 15.207/2021, originado do Projeto de 
Lei nº 005/2021, de autoria do Executivo, que dispõe sobre a criação do Conselho 
Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da 
Educação – Conselho FUNDEB. (QUÓRUM: MAIORIA ABSOLUTA)  
 
02 – Veto Total nº 38/21, ao autógrafo nº 15.335/21, originado do Projeto de Lei nº 
11/2021, do Ver. Júlio Donizete, que as Escolas Públicas e Privadas, devem 
disponibilizar cadeiras em locais determinados nas salas de aulas aos portadores de 
transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade – TDAH no Município de São 
José do Rio Preto, e dá outras providências. (QUÓRUM: MAIORIA 
ABSOLUTA)  
 
03 – Veto Total nº 41/21, ao autógrafo nº 15.343/21, originado do Projeto de Lei  
Complementar nº 06/21, do Ver. Jorge Menezes, que dispõe sobre a isenção da taxa 
de licença e funcionamento às empresas do ramo de eventos e buffet durante o 
período de Pandemia Covid-19 (Coronavírus) . (QUÓRUM: MAIORIA 
ABSOLUTA)  
 
PROJETOS DE LEI COMPLEMENTAR 
04 – 20/21 – VER. ELSO DRIGO FILHO – 2ª DISC./VOT 
Dispõe sobre o Centro Integrado de Educação, Ciência e Cultura "Dr. Aziz 
Ab’Saber" – CIECC e dá outras disposições. (QUÓRUM: MAIORIA 
ABSOLUTA)  
 
05 – 04/21 – VER. JORGE MENEZES E ANDERSON BRANCO – 2ª 
DISC./VOT 
Dispõe sobre a isenção do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), dos meses 
de março e abril, como medida excepcional de combate aos efeitos da pandemia 
gerada pela Covid-19 e pelo Decreto de Lockdown nº 18.861/2021. (QUÓRUM 
MAIORIA ABSOLUTA) 

 
 
PROJETOS DE LEI 
06 – 176/21 – VER. PEDRO ROBERTO GOMES – 2ª DISC./VOT 
Dispõe sobre a proibição de manter animais acorrentados no âmbito do município de 
São José do Rio Preto e dá outras providencias. (QUÓRUM: MAIORIA 
SIMPLES)  
 
07 – 57/21 – VER. BRUNO MOURA – 1ª DISC./VOT 
Dispõe sobre a instituição do Programa de Integridade nas empresas contratadas 
pela administração pública do município e dá outras providencias. (QUÓRUM: 
MAIORIA SIMPLES)  
 
08 - 242/21 – VER. JÚLIO DONIZETE – 1ª DISC./VOT 
Dispõe sobre a obrigatoriedade de o Poder Executivo contratar apólice de seguro 
contra furto de veículos automotores, para ressarcimento de munícipes usuários do 
sistema rotativo de estacionamento "Área Azul", que tiverem seu bem furtado ou 
danificado durante sua utilização. (QUÓRUM: MAIORIA SIMPLES)  
 
III – EXPLICAÇÃO PESSOAL  

                                                                                                     
                                                                                                         Ver. PEDRO 

ROBERTO GOMES 
 Presidente da Câmara - 

17/09/2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CERTIDÃO DE URGÊNCIA ESPECIAL Nº 22/2021 
(35ª Sessão Ordinária –  21/09/2021) 

      Certificamos, em cumprimento às Resoluções 715/91, 802 e 810/94, 
826 e 835/95, 851/96 e 1027/05, e as demais determinações do Regimento 
Interno/Câmara, que foram protocolizados os requerimentos de Urgência 
Especial descritos na sequência abaixo, para deliberação da propositura a 
que se referem em 1 e 2ª discussão e votação – legalidade/mérito - na 35ª 
Sessão Ordinária, a realizar-se no dia 21/09/2021. 

Item/Reqtos.              Proponente                 Projeto – Nº -               

Autoria-Assunto  

01 – 1521/2021           11(onze)Ver        Projeto de Resolução  nº 12/21            
VER. ROBSON RICCI, que altera o parágrafo único do artigo 111, da 
Resolução n.º 712, de 13 de dezembro de 1990 - Regimento Interno da 
Câmara Municipal de São José do Rio Preto. (VOTAÇÃO: MAIORIA 
ABSOLUTA) 

 
02 – 1552/2021           16(dezesseis)Ver       Projeto de Lei Complementar  
nº 25/21    VER. PEDRO ROBERTO,  que altera o inciso IV e revoga o 
inciso VI, do parágrafo único, do art. 5º. da Lei Complementar nº 564, de 7 
de junho de 2018, que institui o Programa Municipal de Habitação de 
Interesse Social. (VOTAÇÃO: MAIORIA ABSOLUTA) 

 
03 – 1569/2021           10(dez)Ver                    Projeto de Lei 
Complementar  nº 26/21      DA MESA DIRETORA, que dispõe sobre a 
reestruturação administrativa da Câmara Municipal de São José do Rio 
Preto, mediante alterações à Lei Complementar nº 156, de 30 de dezembro 
de 2002. (VOTAÇÃO: MAIORIA ABSOLUTA) 

 
Diretoria Legislativa 

17 de setembro de 2021  
 

MARCOS CARDOSO DA SILVA 
Diretor Legislativo 

 

 

 

Prefeitura do Município de Tanabi. 

Tomada de Preços n° 09/2021. Objeto: Reforma da quadra 
com execução de cobertura metálica de 775 m2, localizada 
na Rua Capitão Jeronimo Fortunato nº 981, esquina com a 
Rua José Siriani (Convênio 762/2019 – Secretaria do Desen-
volvimento Regional do Estado de São Paulo), fi cando desig-
nada para o dia 07 de outubro de 2021, às 09h15min, para 
a entrega dos envelopes, e,  às 09h30min a sessão creden-
ciamento e abertura dos envelopes do mesmo dia. O edital 
poderá ser adquirido na Prefeitura do Município de Tanabi, 
sito à Rua Dr. Cunha Jr. nº 242 –Centro– todos os dias úteis, 
das 09h00 as 15h00 ou mediante solicitação, com todos os 
dados da solicitante, no email: licitacao@tanabi.sp.gov.br 
ou ainda pelo site www.tanabi.sp.gov.br, 20 de setembro de 
2021. João Paulo da Silveira. Técnico de Licitação. Norair 
Cassiano da Silveira.  Prefeito do Município.

GOVERNO DE MONTE APRAZÍVEL-SP
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL: 57/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 83/2021
REGISTRO DE PREÇOS: 43/2021
OBJETO: Aquisição de uniformes escolares e máscaras de 
proteção destinados a distribuição dos alunos da rede muni-
cipal de ensino.
Data da realização da Sessão Pública: 07/10/2021
Horário: 09h30min.
Local da Abertura dos envelopes: Prefeitura de Monte Apra-
zível - Setor Municipal de Licitação, localizado na Praça São 
João, 117, Centro.
O edital na integra deverá ser acessado através do site 
www.monteaprazivel.sp.gov.br
Fundamentação legal: Leis Federais: 10.520/02 e 8.666/93.
Monte Aprazível, 20 de setembro de 2021.
Marcio Luiz Miguel – Prefeito Municipal
Diego Santos Rossini – Pregoeiro Ofi cial

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 48/2021
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº21/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 78/2021
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MONTE APRAZÍVEL
CONTRATADA: KARLA PRISCILLA FERREIRA
CNPJ sob nº 30.017.071/0001-68
OBJETO Contratação de empresa especializada para pres-
tação de serviços de treinamento técnico e pedagógico aos 
professores da rede municipal de ensino para implantação 
de workspace for education.
VIGÊNCIA: O presente terá vigência de 05 meses, ou seja 
até 09/02/2022
VALOR GLOBAL: R$9.200,00 (nove mil e duzentos reais)
Monte Aprazível, 09 de setembro de 2021.
MARCIO LUIZ MIGUEL – Prefeito Municipal

GOVERNO DE MONTE APRAZÍVEL-SP
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL: 56/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 82/2021
REGISTRO DE PREÇOS: 42/2021
OBJETO: Aquisição de material escolar e material de escri-
tório para suprimento de diversos setores da municipalidade.
Data da realização da Sessão Pública: 06/10/2021
Horário: 09h00min.
Local da Abertura dos envelopes: Prefeitura de Monte Apra-
zível - Setor Municipal de Licitação, localizado na Praça São 
João, 117, Centro.
O edital na integra deverá ser acessado através do site 
www.monteaprazivel.sp.gov.br
Fundamentação legal: Leis Federais: 10.520/02 e 8.666/93.
Monte Aprazível, 20 de setembro de 2021.
Marcio Luiz Miguel – Prefeito Municipal
Diego Santos Rossini – Pregoeiro Ofi cial

 

 

EDITAL DE LEILÃO DE TÍTULOS PATRIMONIAIS 
 

O CLUBE MONTE LÍBANO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, nos termos do Art. 
15º, parágrafos 1º e 2º e artigo 112, parágrafo único do Estatuto Social, comunica a 
quem possa interessar, que em 27/09/2021, segunda-feira, às 17:00 horas, na sede 
social da cidade na Rua Siqueira Campos, nº 2943, Centro, estará promovendo leilão 
dos títulos patrimoniais, série A, a seguir especificados: 

 
Títulos objeto do art. 15º, parágrafos 1º e 2º, e art. 112, parágrafo único: 
 

0750 0764 0816 0823 0978 1018 1116 1165 1208 1240 

1290 1321 1355 1396 1417 1453 1481 1496 1533 1563 

1566 1572 1574 1607 1611 1675 1699 1780 1831 1867 

1879 1898 1922 1944 1949 2005 2061 2064 2126 2130 

 
Os interessados na compra deverão apresentar proposta, por escrito, em 

envelope lacrado, endereçado ao Clube Monte Líbano, com o nome do remetente, até o 
dia 27/09/2021, às 17:00 horas, na secretaria do clube na Rua Siqueira Campos, 
nº 2943, centro, ou através do e-mail: secretaria@montelibanoriopreto.com.br, que 
serão abertas e classificadas em seguida. 

 
O valor mínimo para o lance será de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos 

reais), à vista, já incluso o valor da taxa estatutária de transferência. Será adotado 
critério de sorteio para desempate, ficando a cargo do comprador o pagamento da taxa 
de custeio e outras contribuições devidas ao clube a partir de 01 de outubro de 2.021, 
independente da aprovação da proposta de associado pela Diretoria, com vencimento 
no dia 10/10/2.021. 

 
Nos termos do disposto no artigo 21, parágrafo 5º do Estatuto Social, não 

serão aceitas propostas de pessoas que tenham passivo com a associação. 
 
O clube reserva-se o direito de não aceitar propostas que não consultem os 

seus interesses. 
 

  São José do Rio Preto, 13 de setembro de 2021. 

 
 

José Nadim Cury      Luiz Geraldo Mazzoni Junior 
     Presidente                        Diretor Secretário 
 
 
Paulo Cesar Caetano Castro    Manoel Francisco da Silveira 
 Diretor de Assuntos Jurídicos               Diretor Financeiro 

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. FRANCISCO TIAGO ALVES e MARYLYM DOS 
SANTOS GARCIA, sendo ELE fi lho de ROSENIR MARIA 
ALVES e ELA fi lha de DELSO GARCIA PONCE e de AN-
DREA DOS SANTOS BEZERRA;

2. MARCELO MARAIA e FLAVIA ANDREA SILVA, 
sendo ELE fi lho de VALDEMAR MARAIA e de SHIRLEY PE-
REIRA DE MIELO MARAIA e ELA fi lha de ADALTO SÉRGIO 
SILVA e de NOEMIA APARECIDA DA SILVA;

3. PAULO HENRIQUE MARQUES e DIANA CARO-
LINA SERENI DOS SANTOS, sendo ELE fi lho de DEJAIR 
DONIZETE MARQUES e de MARIA APARECIDA DA SILVA 
MARQUES e ELA fi lha de SILVANA SERENI DOS SANTOS;

4. MAURÍCIO BENATI DE PADUA e TAÍS FERNAN-
DA DA SILVA, sendo ELE fi lho de AIRTON DE PADUA e de 
LUZIA BENATI DE PADUA e ELA fi lha de ANTONIO INO-
CÊNCIO DA SILVA e de MARIA APARECIDA SCAPATICCI 
DA SILVA;
; brasileiros, residentes neste 3º subdistrito. Se alguém sou-
ber de algum impedimento, oponha-o em Cartório (R. São 
Paulo, 2200 – Tel: 3202-9090). 18/09/2021.

EDITAIS DE PROCLAMAS – Silvio Augusto Pellegrini de 
Oliveira, Ofi cial do 3º Cartório de Registro Civil Pessoas Na-
turais de São José Rio Preto, SP, faz saber que pretendem 
casar, apresentando os documentos exigidos pelo art. 1525 
do Cód. Civil, os pretendentes:

1. ANTENOR RIBEIRO DA SILVA e LUCIANA MA-
RIANO DIAS BARBOSA, sendo ELE fi lho de HERMOGE-
NES RIBEIRO e de MARIA DE LOURDES DA SILVA RIBEI-
RO e ELA fi lha de JOSÉ MARIANO DIAS e de MARIA DO 
CARMO RODRIGUES;

2. PAULO CESAR MOTA e ANA ROSA TEIXEIRA, 
sendo ELE fi lho de PAULO ROBERTO DE SOUZA MOTA e 
de NILCE DA SILVA MOTA e ELA fi lha de JESUS NAZARE-
TH TEIXEIRA e de DIRCE SARTORIO;

3. JOAB WESLEY BENEDITO e ROSANGELA FIEL 
SANGO, sendo ELE fi lho de MARIA DO SOCORRO BEN-
DITO e ELA fi lha de OSWALDO SANGO e de CLARICE 
PEREIRA FIEL; brasileiros, residentes neste 3º subdistrito. 
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o em 
Cartório (R. São Paulo, 2200 – Tel: 3202-9090). 20/09/2021.



B-4 Jornal
São José do Rio Preto, terça-feira
21 de setembro de 2021
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EDITAL DE PROCLAMAS

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

RENATO VICENTE DE MORAES e LUCIANA TREVIZAN. Ele, brasileiro, natural de Jales, Estado 
de São Paulo, nascido aos trinta (30) de julho de um mil novecentos e oitenta e dois (1982), com trinta  e nove (39) 
anos de idade, professor, solteiro, filho de EUDARIO VICENTE DE MORAES e de dona CLARICE MARIA 
ALVES MORAES. Ela, brasileira, natural de São Paulo, Estado de São Paulo, nascida aos  dois (02) de dezembro 
de um mil novecentos e oitenta e um (1981), com trinta  e nove (39) anos de idade, professora, solteira, filha de 
OSVALDO TREVIZAN e de dona AURORA ALONSO TREVIZAN.

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, dezoito (18) de setembro de dois mil e vinte e um (2021).
Renata Comunale Aleixo
Oficial
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EDITAL DE PROCLAMAS

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

JOSÉ RICARDO SANTOS PASSOS e NOEMIA MARIA DA SILVA. Ele, brasileiro, natural de 
Aracaju, Estado do Sergipe, nascido aos oito (08) de junho de um mil novecentos e setenta e nove (1979), com 
quarenta  e dois (42) anos de idade, ajudante geral, solteiro, filho de JOÃO FERREIRA PASSOS e de dona 
MARIA DO CARMO SANTOS PASSOS. Ela, brasileira, natural de Adolfo, Estado de São Paulo, nascida aos  
dezoito (18) de agosto de um mil novecentos e oitenta e três (1983), com trinta  e oito (38) anos de idade, 
doméstica, divorciada, filha de ANTONIO DA SILVA e de dona MARIA APARECIDA CHUECO GARCIA DA 
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, dezoito (18) de setembro de dois mil e vinte e um (2021).
Renata Comunale Aleixo
Oficial


