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Baptista elogia 
base e começa 
preparar o time 
principal para  

temporada 2022
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América se 
despede 

levando outra 
goleada e acaba 

na lanterna
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FEMININO
Realidade Jovem 
entra em campo 
nesta terça-feira 

(28) para en-
frentar o Taubaté 
Futebol Feminino 

fora de casa na 
abertura da 7ª 

rodada do Cam-
peonato Paulista.
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A juíza Tatiana Pereira Viana 
Santos, da 2º Vara da Fazenda 
de Rio Preto, determinou que 
a Secretaria de Saúde infor-
me, no prazo de cinco dias 
úteis, qual a previsão para 
a retomada da vacinação de 
maiores de 18 anos que não 
tomaram a primeira dose da 
vacina contra a Covid-19. A 
decisão foi publicada pela ju-
íza no dia 20 de setembro e, 
portanto, o prazo se encerrou 
nesta segunda-feira. Pág.A3

Idosa ganha 
indenização 
após cair em 

calçada
Decisão da juíza Tatiana Perei-

ra Viana Santos condenou a Pre-
feitura de Rio Preto em ação pro-
posta por uma idosa de 68 anos 
que acabou se ferindo ao cair 
em calçada no centro da cidade.
O caso aconteceu no dia 4 de 
julho, e segundo relata a idosa, 
o piso tátil (que auxilia pessoas 
cegas) não estava instalado, o 
que provocou a queda. Pág.A3

Sessão da Câmara hoje começa às 15h e vota projeto que dá cheque em branco ao Executivo

Justiça cobra 
prazo para retomar 

vacinação de adultos 

A Câmara de Rio Preto deve-
rá aprovar nesta terça-feira, dia 
28, projeto do prefeito Edinho 
Araújo (MDB) que autoriza o 
município contrair empréstimo 
de R$ 300 milhões. A proposta 
consta na pauta em regime de 
urgência, quando legalidade e 
mérito são analisados em uma 
única sessão. A sessão começa 
às 15h.   Pág.A3

Hospital de Base recruta gestantes 
para pesquisa com vacina da Janssen

COVID-19Divulgação

Unesp divulga 
lista de isentos 
à inscrição do 

vestibular
Pág. A2
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Comerciante 
atacado por 
pitbull está 
internado

Uma comerciante de 39 
anos procurou a Central de 
Flagrantes no domingo (26) 
para relatar que seu marido 
foi atacado pelo cachorro do 
vizinho, um pitbull.    Pág.A4

Servente é 
baleado em 
tentativa de 
homicídio

Um servente de 28 anos 
foi hospitalizado na tarde do 
último domingo (26) após ser 
baleado no ombro no caminho 
para sua casa no bairro Vila 
Toninho.                    Pág.A4

OTIMISMO 
Pesquisa do 
Lide com 86 
empresários 
aponta que 
79% acre-
ditam no 
aumento da 
receita 
este ano.
Pág.A2
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Setembro Amarelo: 
Agir salva vidas!

Setembro Amarelo é conhe-
cido como o “Mês de Cons-
cientização para Prevenção ao 
Suicídio”, e o tema definido 
para a campanha deste ano é 
“Agir salva vidas”. Mais do que 
falar, é fundamental tomar ati-
tudes efetivas para evitarmos os 
casos. Cuidar da saúde mental, 
reconhecer os sintomas e bus-
car tratamento são ações que 
fazem toda a diferença.

Em 2021, especificamente, 
a campanha chega em um con-
texto singular, pois já são quase 
dois anos de pandemia da Co-
vid-19, e um corpo substancial 
de evidências científicas tem demonstrado que a solidão e o 
isolamento social elevam o risco de mortalidade prematura de 
modo comparável a outros fatores de risco, como hipertensão, 
tabagismo e obesidade, por exemplo.

Com o isolamento, a saúde mental da população tornou-se 
mais fragilizada. Tivemos muitas vidas perdidas e um aumento 
da incerteza econômica. Com isso, observamos cada vez mais 
relatos de ansiedade, depressão, Síndrome de Burnout e tantos 
outros transtornos mentais.

Durante a pandemia, o potencial para deterioração da saúde 
mental ou a recorrência de sintomas psiquiátricos graves au-
mentaram. Portanto, o enfoque nas necessidades das pessoas 
com transtornos mentais, ou cuja saúde mental é vulnerável, 
passou a ser primordial para salvar vidas.

A prevenção ao suicídio na “Era Covid” requer a abordagem 
não somente de fatores de risco acentuados pelos desdobra-
mentos sociais, econômicos, e até mesmo de luto, oriundos 
do pior surto viral em 100 anos, mas também de elementos já 
presentes antes da pandemia, como os transtornos mentais.

Dezenas de estudos que utilizam métodos de autópsia 
psicológica demonstraram que mais de 90% dos casos de 
suicídio estão associados a complicações mentais. Por isso, 
um dos fatores mais importantes para um efetivo resguardo 
de vidas é o tratamento.

Portanto, este é mais um momento da história em que 
a prevenção ao suicídio deve ser priorizada como um grave 
problema de saúde pública. A identificação e o tratamento 
dos transtornos mentais pelo médico psiquiatra estão entre 
os principais fatores de inibição de casos. Juntamente com o 
acompanhamento psicológico, o tratamento psiquiátrico ajuda 
a salvar vidas.

(*) Dr. Petrus Raulino é coordenador do Serviço de 
Interconsulta Psiquiátrica do Vera Cruz Hospital

ARTIGO 79% dos empresários falam 
em receita maior este ano
O Lide Noroeste Paulista di-

vulgou nesta segunda-feira (27) 
os resultados da 4ª Pesquisa 
de Clima Empresarial, realizada 
entre 30/08 e 15/09 e que 
contou com a participação de 
86 empresários da região de Rio 
Preto. Um dos dados que mais 
chamou a atenção é que 79% 
disseram que terão um aumento 
na receita neste ano em relação 
a 2020. Na pesquisa feita em 
maio o índice era de 64,3%.

Ainda segundo os dados di-
vulgados, 67,4% disseram que a 
situação atual dos negócios está 
melhor, a maior porcentagem 
constatada desde o início das 
pesquisas em setembro do ano 
passado. Para 34,8% as ativi-
dades empresariais deverão ser 
normalizadas em seis meses e 
62,7% admitiram que irão fazer 
contratações, enquanto 3,4% 
disseram que farão demissões, 
o menor índice registrado.

“A gente estimava que ha-
veria um aumento da confiança 
dos empresários com o an-
damento da vacinação contra 
Covid-19. Um dos principais de-
safios eu acredito que os empre-
sários terão agora é adequar os 
negócios com mais tecnologia, 
já que ela teve um papel vital 
durante a pandemia”, afirmou 

Vinicius LIMA   
redacao@dhoje.com.br
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Marcos Scaldelai, presidente do 
Lide Noroeste Paulista.

Para os empresários, a edu-
cação e a infraestrutura são os 
dois setores que mais precisam 
melhorar na região.  Em relação 
ao PIB (Produto Interno Bruto), 
55,42% esperam um cresci-
mento de 3% até o final deste 
ano. A porcentagem é mais bai-
xa já relatada desde a primeira 
Pesquisa de Clima Empresarial. 
Em relação a 2022, 68,67% dos 
participantes creem que o PIB 
crescerá 3%.

A carga tributária e o cenário 
político foram eleitos os vilões 
do crescimento, com 30,5% 
dos empresários apontando os 
dois como principais impeditivos 
para as empresas crescerem. 
No caso do cenário político, 
ele é considerado o tema mais 
preocupante para o cenário 
econômico atual por 51,16% 
dos empresários.

“Isso é preocupante, pois 
conforme as eleições de 2022 
forem se aproximando, mais 
agravante será o peso do cenário 
político para os empresários. 
Toda pesquisa presidencial que 
sair daqui para frente vai ter um 
impacto significativo. Quanto às 
reformas tributárias, elas não 
andaram da maneira que deve-
riam, com a pesquisa mostrando 
que apenas 10% dos empresá-

rios acreditando que ela ser feita 
neste ano”, comentou Scaldelai.

Os empresários ainda ava-
liaram os governos municipal, 
estadual e federal. No municipal, 
61,63% consideram a admi-
nistração ótima/boa, 31,68% 
regular e 13,86% ruim/péssi-

ma. Já o governo estadual foi 
avaliado como ótimo/bom por 
37,21%, regular por 41,86% 
e ruim/péssimo por 20,93%. O 
governo federal foi considerado 
ótimo/bom por 29,41%, regular 
por 29,41% e ruim/péssimo por 
41,17%.

Marcos Scaldelai, 
presidente do Lide 
Noroeste Paulista

TEMPO

ENSINO SUPERIOR

Unesp divulga resultado de pedidos 
de isenção da taxa de inscrição

A Universidade Estadual 
Paulista (Unesp) divulgou 
nesta segunda-feira (27) o 
resultado dos pedidos de 
isenção e redução de 50% 
da taxa do Vestibular 2022, 
cujo valor integral é de R$ 
180. Os candidatos podem 
fazer a consulta nas páginas 
da Unesp (vestibular.unesp.
br) e da Vunesp (www.vunesp.
com.br).

Os candidatos com pedi-
dos de isenção deferidos já 
estão automaticamente ins-
critos para o exame. Os con-
templados com a redução de 
50% da taxa deverão efetuar 
o pagamento de R$ 90.

O Vestibular 2022 da 
Unesp está com inscrições 
abertas, pelo site da Fundação 
Vunesp (www.vunesp.com.br), 
para 7.690 vagas em 24 cida-
des e oferece ainda redução 
de 75% aos cerca de 400 mil 
alunos matriculados no últi-
mo ano do ensino médio da 

rede pública estadual paulista 
(Secretaria da Educação/SP 
e Centro Paula Souza). Estes 
candidatos pagarão taxa de R$ 
45 e se inscreverão no mesmo 
período dos pagantes de taxa 
integral (R$ 180), até 7 de 
outubro.

O Sistema de Reserva de 
Vagas para Educação Básica 
Pública (SRVEBP) destina 
50% das vagas de cada curso 

em 14 e 15 de novembro 
(primeiro dia, domingo, para 
candidatos de cursos da área 
de biológicas e segundo dia 
reservado a vestibulandos das 
carreiras de exatas e humani-
dades, além dos treineiros). 
A segunda fase será aplicada 
em 19 de dezembro (domingo) 
para todos os cursos. O resul-
tado final será divulgado em 27 
de janeiro de 2022.

Os cursos da Unesp são 
oferecidos nas seguintes ci-
dades: Araçatuba (140 va-
gas), Araraquara (855), Assis 
(405), Bauru (1.085), Botuca-
tu (600), Dracena (80), Franca 
(410), Guaratinguetá (310), 
Ilha Solteira (470), Itapeva 
(80), Jaboticabal (280), Marí-
lia (475), Ourinhos (90), Presi-
dente Prudente (640), Registro 
(80), Rio Claro (485), Rosana 
(80), São João da Boa Vista 
(80), São José do Rio Preto 
(460), São José dos Campos 
(120), São Paulo (185), São 
Vicente (80), Sorocaba (80) e 
Tupã (120).

Da REDAÇÃO

de graduação da Unesp para 
alunos que tenham cursado 
integralmente o ensino médio 
em escola pública, sendo que 
35% das vagas desse sistema 
são destinadas aos candidatos 
que se autodeclararem pretos, 
pardos ou indígenas.

O calendário da Unesp pre-
vê provas em 35 cidades, sen-
do 31 no Estado de São Paulo. 
A primeira fase será realizada 

Arquivo DHOJE

TRABALHO 

Previsão aponta mais 
chuvas nesta semana

A previsão do tempo apon-
ta que Rio Preto deverá regis-
trar mais chuvas no decorrer 
dessa semana. Segundo o 
Instituto Nacional de Meteo-
rologia (Inmet), a temperatu-
ra nesta terça-feira (28) deve 
ficar entre 23ºC e 37ºC, com 
uma pequena possibilidade 
chuva. Na quarta-feira (29) 
a máxima segue em 37ºC 
e a probabilidade chuva é 
maior no período da tarde e 
da noite.

Na quinta-feira (30), a 

temperatura aumenta com 
a máxima chegando a 39ºC 
e com poucas chances de 
chuva. Na sexta-feira (1), no 
sábado (2) e no domingo (3) 
estão previstas  pancadas 
de chuvas com maior inten-
sidade e uma diminuição na 
temperatura.

A Defesa Civil de Rio Pre-
to informou que a cidade 
registrou 3,15 milímetros 
de chuva no domingo (23).  
Apesar na melhora da umida-
de do ar, a região segue em 
situação de alerta por conta 
da estiagem.

Vinicius LIMA
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Veja as vagas ofertadas no Balcão de Empregos

O Balcão de Empregos de 
Rio Preto desta segunda-feira 
(27) ofereceu 643 oportunida-
des de trabalho. As principais 
delas são para vendedor (43), 
atendente (26), consultor de 
vendas (17), garçom/garçonete 
(17), vendedor externo (17), 
ajudante de produção (11), 
operador de tele atendimento 
(11), entre outros.

Há também oportunidades 
de estágio. As vagas são para 
as seguintes áreas: atendimen-
to (11), engenharia (5), en-

genharia elétrica (4), ciências 
contábeis (3), e arquitetura (2).

Os interessados em alguma 
das vagas podem se cadastrar 
no Balcão de Empregos através 
do site da Prefeitura https://
www.riopreto.sp.gov.br/balcao-
empregos/ e se candidatar 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 
Secretaria 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/balcao-
empregos/, 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 – Bruna 
MARQUES)

Da REDAÇÃO
Divulgação
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PRIMEIRA DOSE
CPI das Terceirizadas 

colhe novos 
depoimentos hoje

A CPI das Terceirizadas re-
aliza nesta terça-feira, dia 28, 
nova rodada de depoimentos 
nas investigações que apuram 
irregularidades e quebra de 
contrato entre empresas e 
Prefeitura de Rio Preto. Será 
ouvida a representante da em-
presa Gold Care, Liliane Aguiar.

A convocação partiu após 
os membros da CPI recebe-
rem uma série de denúncias 
de trabalhadoras da empresa. 
Elas atuam como cuidadoras 
na atenção a crianças da edu-
cação especial e denunciam 
salários atrasados e redução de 
quase 50% no valor do tíquete 
alimentação.

Também afirmam que estão 
sendo obrigadas a pagar por 
um curso que não foi exigido 
no ato de contratação.

“A gente vê sempre uma 
repetição de um método cruel 
e criminoso no tratamento 
dispensado aos trabalhadores 
terceirizados, essa repetição 
de violação de direitos traba-
lhistas”, afirma o presidente 
da CPI, vereador João Paulo 

Rillo (Psol).
A CPI das Terceirizadas já 

colheu uma série de depoimen-
tos que, em tese, configuram 
violações contratuais das em-
presas como: falta e atrasos de 
pagamentos, não cumprimento 
de Leis Trabalhistas (FGTS, fé-
rias, 13 salários), mudanças na 
escala de horário de trabalho, 
além de outras ilegalidades.

Os contratos de prestação 
de serviços entre as empresas 
e a Prefeitura preveem as mais 
variadas atividades e serviços, 
desde limpeza de escolas e 
espaços públicos, a serviço 
de motorista e zeladoria, por 
exemplo.

Na semana passada, após 
depoimentos entre representan-
tes de uma empresa terceiriza-
da, Sindicato que representa os 
trabalhadores e integrantes da 
Secretaria de Administração, foi 
mantida escala de trabalho no 
esquema 12 por 36 horas. De-
núncia revelou que a empresa 
estava alterando o horário para 
seis horas por dia, de segunda 
à sexta-feira. Foi caracterizado 
quebra de contrato. A medida 
beneficiou 182 trabalhadores.

Raphael FERRARI 

SALÁRIOS ATRASADOS

LEGISLATIVO

Projetos do Executivo dominam a 
pauta da Câmara nesta terça

A sessão desta terça-feira, 
dia 28, na Câmara de Rio Preto 
terá na pauta outros  três pro-
jetos de Lei que se destacam. 
Dois deles são do Poder Execu-
tivo. O primeiro tenta a criação 
do Fundo de Desenvolvimento 
do Esporte e Lazer. O objetivo 
é unificar os recursos obtidos 
por meio de convênios, trans-
ferências estadual e federal, 
subvenções, aluguel de bens 
públicos do Esporte.

Os recursos do fundo 
devem ser utilizados exclu-
sivamente para fomentar, 
subsidiar, apoiar e promover 
o desenvolvimento das ativi-
dades esportivas e de lazer 
no município, devendo ser 
aplicados em projetos ligados 
ao setor, na infraestrutura e 
melhoria dos equipamentos 
esportivos, entre outros. A vo-
tação do fundo será em segun-
da discussão. Caso aprovado, 
segue para sanção ou veto do 

prefeito Edinho.
O outro projeto de Lei do 

Executivo é o que reestrutura o 
Conselho Municipal dos Direitos 
da Mulher (CMDM). Na justi-
ficativa, o Executivo diz que o 
objetivo da proposta é “atualizar 
a legislação municipal aprimo-
rando as funções do Conselho 
Municipal dos Direitos da Mu-
lher para o cumprimento das 
suas finalidades. De outro lado, 
visa estabelecer regramento mí-
nimo acerca do funcionamento, 
eleições, duração do mandato 
de seus representantes, moder-
nizando a legislação existente.”

Esse projeto será votado 
em primeira discussão, assim 
como o de Francisco Júnior 
(DEM), que obriga a Prefeitura 
a divulgar em seu site oficial o 
estoque e os medicamentos 
disponíveis nas farmácias pú-
blicas municipais, para ciência 
do cidadão que necessita de 
determinado fármaco.

A sessão começa às 15 
horas.

Raphael FERRARI 

A juíza Tatiana Pereira Via-
na Santos, da 2º Vara da 
Fazenda de Rio Preto, deter-
minou que o município e a 
Secretaria de Saúde informas-
sem, no prazo de cinco dias 
úteis, qual a previsão para 
a retomada da vacinação de 
maiores de 18 anos que não 
tomaram a primeira dose da 
vacina contra a Covid-19. A 
decisão foi publicada pela ju-
íza no dia 20 de setembro e, 
portanto, o prazo se encerrou 
nesta segunda-feira, dia 27.

A determinação da ma-
gistrada partiu após análise 
de uma ação movida pela 
advogada Elvira Vila Pinhal-
ves Camilo que não conse-
guiu tomar a dose dentro do 
cronograma elaborado pelo 
município, porque estava com 
sintomas de Covid-19 na data 
em que começou a vacinação 
de sua faixa etária. Na mes-
ma ação ela também pede o 
pagamento de R$ 22 mil de 
indenização por danos morais.

A advogada sustenta ainda 
que pelo fato de não ter sido 
vacinada ela está impossibi-

litada de acessar prédios da 
Justiça de São Paulo porque 
não tem o comprovante vaci-
nal. A apresentação do docu-
mento passou a valer em todo 
o Estado nesta segunda-feira 
após publicação de Portaria 
que normatizou o assunto.

A Prefeitura de Rio Preto 
responsabiliza o Estado pela 
falta de doses. Mais de um 
mês depois de solicitar que 
o Estado enviasse 15 mil 
doses para complementar a 

Dhoje sobre o assunto a 
assessoria de imprensa da 
Secretaria de Saúde infor-
mou por meio de nota que “a 
Prefeitura aplica as doses da 
vacina de acordo com a grade 
distribuída pela Secretaria de 
Saúde do Estado, a quem 
também compete a definição 
do público-alvo de cada eta-
pa. O pedido de informações 
feito pela Justiça está sendo 
cumprido conforme o prazo 
estabelecido”.

Raphael FERRARI 

vacinação de adultos, espe-
cialmente o público entre 18 
e 24 anos, Rio Preto recebeu 
apenas 560 doses na última 
semana. Parte desse público 
começou a ser vacinado, 
mas a Prefeitura paralisou a 
imunização por falta de va-
cina, e passou a imunizar os 
menores de idade de acordo 
com remessas específicas 
para as faixas etárias abaixo 
dos 18 anos.

Após questionamento do 

Divulgação 

R$ 15 MIL

SESSÃO DA CÂMARA

Projetos do Executivo dominam a pauta da Câmara nes-
ta terça

Divulgação SMCS

Divulgação

Base governista deve aprovar autorização 
para empréstimo de R$ 300 milhões

A Câmara de Rio Preto pode 
aprovar nesta terça-feira, dia 
28, projeto do prefeito Edinho 
Araújo (MDB) que autoriza o 
município contrair empréstimo 
de R$ 300 milhões. A proposta 
consta na pauta em regime de 
urgência, quando legalidade e 
mérito são analisados em uma 
única sessão.

Consulta realizada pelo 
Dhoje Interior revela que o 
governo teria o mínimo de 12 
votos necessário para aprovar 
o projeto. O vereador e líder 
informal do prefeito na Câmara, 
Paulo Pauléra (PP), tem feito 
as costuras junto aos demais 
parlamentares para convencer 
da necessidade do emprés-
timo milionário. Na semana 
passada Pauléra mobilizou a 
base e conseguiu nove votos 

que permitiram incluir o projeto 
na pauta.

“Eu acho que a base vai 
votar com o governo. Projeto 
importante pra cidade. Não 
acredito que alguém vota con-
tra um projeto tão importante 
assim”, diz.

Dos 17 vereadores, nove as-
sinaram o pedido de urgência, o 
que em tese faz com que Edinho 
precise de mais três votos para 
ter aprovado a autorização para 
contrair os R$ 300 milhões. 
Assinaram o pedido de urgência 
os vereadores: Anderson bran-
co (PL), Bruno Moura (PSDB), 
Claudia de Giuli (MDB), Jean 
Charles (MDB), Jorge Menezes 
(PSD), Paulo Pauléra (PP), 
Bruno Marinho (Patriota), Celso 
Peixão (MDB) e Rossini Diniz 
(PL).O presidente do Legislativo 
vereador Pedro Roberto Gomes 
(Patriota) apresentou emenda 
que será analisada junto ao 

Raphael FERRARI 
redacao@dhoje.com.br

projeto original e diminui de 
R$ 300 milhões para R$ 100 
milhões o valor do empréstimo 
pretendido. Para ser aprovada a 
emenda precisa de nove votos.

Ao Dhoje o presidente diz 
que o projeto deverá ser apro-
vado e que sua emenda é uma 
forma de aliviar os impactos 
financeiros com o empréstimo. 
“Acredito que o governo vai ter 
votos suficientes para aprovar 
o empréstimo. Espero que 
considerem minha emenda e 
aprovem, é o efeito moderador 
que a Câmara tem direito de 
aplicar. É neste momento que 
a Câmara pode intervir.”

O vereador Renato Pupo 
(PSDB), considerado da base, 
mas que em várias votações 
tem se colocado contra o gover-
no Edinho, diz que ainda avalia 
seu voto.

“Queremos contribuir com 
a cidade. Na apresentação das 

Justiça cobra prazos para a retomada 
da vacinação em adultos de Rio Preto

Idosa ganha indenização 
após cair em calçada

Decisão da juíza Tatiana 
Pereira Viana Santos condenou 
a Prefeitura de Rio Preto em 
ação proposta por uma idosa 
de 68 anos que acabou se 
ferindo ao cair em calçada no 
centro da cidade.

O caso aconteceu no dia 
4 de julho, e segundo relata a 
idosa, o piso tátil (que auxilia 
pessoas cegas) não estava 
instalado, o que provocou a 
queda e ferimentos. O trecho 
do acidente é entre a rua 
Saldanha Marinho e General 
Glicério. A idosa se deslocava 
até a avenida Bady Bassitt.

Pela decisão da juíza a 
administração municipal fica 

condenada a pagar indeniza-
ção no valor de R$ 15 mil, por 
danos morais. Consta na ação 
que a idosa sofreu escoriações 
e um dente quebrado com a 
queda. Ela alega que outros 
dentes ficaram “moles”, tendo 
que custear tratamento odon-
tológico.

A magistrada apontou em 
sua decisão “a ausência de 
fiscalização da obra pelo Muni-
cípio de São José do Rio Preto, 
pois, caso tivesse feito o devido 
acompanhamento, veria o piso 
solto e tomaria as devidas 
providências para recolocação 
e interdição do local, de modo 
a evitar acidentes”.

Cabe recurso por parte da 
Prefeitura de Rio Preto.

Raphael FERRARI 

obras elencadas pelo governo 
com o dinheiro emprestado vi 
que são obras extremamente 
importantes. Nós vamos estu-
dar, fazer com responsabilida-
de.”, garante.

Caso garanta os R$ 300 mi-
lhões emprestados, Edinho dará 
início a execução de 42 obras e 
projetos apresentados durante 
audiência pública. O dinheiro, 
aponta o governo, será gasto ao 
longo dos três anos que restam 
do mandato. Hoje o governo tem 
13 obras que estariam prontas 
para execução já que contam 
com projetos finalizados. O valor 
total chega quase R$ 113,5 
milhões. Já os 70% das obras 
sequer tem projetos elaborados.

O financiamento será feito 
junto a banco oficial - Caixa 
Econômica ou Banco do Brasil 
-, com juros em torno de 5,6% 
ao ano e com dez anos de prazo 
para pagamento.
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CÃO BRAVO

Comerciante atacado por pitbull está internado
Uma comerciante de 39 

anos procurou a Central de 
Flagrantes no último domingo 
(26) para relatar que às 2h do 
mesmo dia seu marido, um 
comerciante de 30 anos, foi 
atacado pelo cachorro do vi-
zinho enquanto abria o portão 
de sua residência, no bairro 
Santo Antônio.

A mulher contou que o 
cão, da raça pitbull, mordeu a 
perna de seu marido e o der-
rubou. Depois tentou atacar 
seu pescoço quando o dono 
do animal o segurou.

O comerciante foi socor-
rido pela esposa e o irmão 

do vizinho até o UPA Norte, 
onde foram realizados os pri-
meiros socorros e depois ele 
foi transferido para o Hospital 
Santa Casa, onde permanece 
estável.

A testemunha ainda acres-
centou que esta não é a pri-
meira vez que alguém é ata-
cado pelo cachorro, sendo que 
meses antes o pai da vítima 
também foi mordido, mas nin-
guém registrou queixa.

Por fim um boletim de 
ocorrência com natureza de 
omissão de cautela na guar-
da/condução de animais foi 
registrado e encaminhado ao 
4º Distrito Policial. 

(Colaborou – Bruna 
MARQUES)

Da REDAÇÃO   
redacao@dhoje.com.br

Arquivo DHOJE

EM RIO PRETO
Foragido da Saidinha 

de Hortolândia é 
preso pela PM

A Polícia Militar de Rio Preto 
capturou às 8h30 do domingo 
(26) um detento de 44 anos 
do Centro de Progressão Pe-
nitenciária de Hortolandia que 
não retornou na data estipulada 
como final da “saídinha”.

De acordo com as informa-
ções fornecidas, os policiais mi-
litares estavam realizando um 
patrulhamento pelo bairro João 
Paulo II quando observaram o 
detento com atitudes suspeitas 
ao notar a presença da viatura.

Ele foi abordado e nada de 
ilícito foi encontrado, porém ao 
questionarem a sua identidade 
o detento forneceu dados in-
válidos até que conseguissem 
realizar uma pesquisa policial 
e constatar que o homem é 
considerado  foragido do CPP 
de Hortolandia.

O homem foi levado para 
a Central de Flagrantes, em 
seguida foi encaminhado para 
a carceragem da Delegacia 
Seccional de Rio Preto. 

(Colaborou – Bruna 
MARQUES)

Da REDAÇÃO

JULIO IGNANI, natural de São 
José do Rio Preto/SP, faleceu aos 82 
anos de idade. Era casado com Hilde 
Fuda Ignani e deixou seus fi lhos Apa-
recida, Sonia, Julio e Sueli (falecida). 
Foi sepultado no dia 27/09/2021 às 
16:30, saindo seu féretro do velório 
Capelas Prever Rio Preto para o 
cemitério São João Batista.

EDMAR APARECIDO DE SOUZA, 
natural de Araçatuba/SP, faleceu aos 
49 anos de idade. Era solteiro. Foi se-
pultado no dia 27/09/2021 às 17:00, 
saindo seu féretro do velório Capelas 
Prever Rio Preto para o cemitério São 
João Batista.

JOSÉ ANTONIO COTRIM DA 
SILVA, natural de Olimpia/SP, faleceu 
aos 69 anos de idade. Era casado 
com Sonia Maria de Carvalho Silva 
e deixou suas fi lhas Fabiana e Cristia-
ne. Foi sepultado no dia 27/09/2021 
às 10:00, saindo seu féretro do ve-
lório Jardim da Paz para o cemitério 
Parque Jardim da Paz.

ALICE MELLO GODOI, natural de 
Dobrada/SP, faleceu aos 94 anos de 
idade. Era viúva e deixou suas fi lhas 
Maria da Graça e Maria Regina. Foi 
sepultada no dia 27/09/202, saindo 
seu féretro do velório Jardim da Paz 
para o cemitério Parque Jardim da 
Paz.

  FALECIMENTOS
WILZA VENTURA DOS REIS, 

natural de Icem/SP, faleceu aos 75 
anos de idade. Era viúva e deixou 
seus fi lhos Ronan, Roseli, Roselane, 
Ruan, Ronaldo e Ramon. Foi sepul-
tada no dia 27/09/2021, saindo seu 
féretro do velório Municipal de Icem 
para o cemitério Municipal de Icem.

SEBASTIANA NEVES DOS SAN-
TOS, natural de Franca/SP, faleceu 
aos 97 anos de idade. Era viúva e 
deixou seus fi lhos José, João Luiz, 
Horge, Domingas e Pedro Roberto. 
Foi sepultada no dia 26/09/2021 às 
17:00, saindo seu féretro do velório 
Capelas Prever Rio Preto para o 
cemitério São João Batista.

LUCÍLA DELAMURA SCARANTE, 
natural de São José do Rio Preto/SP, 
faleceu aos 68 anos de idade. Era 
viúva e deixou seus fi lhos Anisio e 
Alessandro Henrique. Foi sepultada 
no dia 26/09/2021 às 15:00, saindo 
seu féretro do velório Capelas Prever 
Rio Preto para o cemitério São João 
Batista.

SILVANIA LOPES SQUIAVETO, 
natural de Cosmorama/SP, faleceu 
aos 76 anos de idade. Era casada 
com Claudenor Squiaveto e deixou 
seus fi lhos Wilson e Claudio Roberto. 
Foi sepultada no dia 26/09/2021 às 
16:00, saindo seu féretro do velório 
Capelas Prever Rio Preto para o 
cemitério São João Batista.

GCM 
Serviços gerais é 

preso por violência 
doméstica

Um auxiliar de serviços ge-
rais de 29 anos foi preso na 
tarde deste domingo (26) após 
um adolescente de 12 anos 
assistir o homem agredir sua 
mãe, uma dona de casa de 
35 anos, e acionar a Guarda 
Civil Municipal. O caso ocorreu 
na Avenida Major Léo Lero às 
16h10.

No endereço os guardas 
municipais foram recebidos 
pela dona de casa que permitiu 
a entrada deles na residência 
e informou que mais cedo no 
mesmo dia ela e o agressor 
foram na casa de uma amiga, 
onde eles fizeram uso de coca-
ína e bebidas alcoólicas.

Ao retornarem à casa onde 

vivem juntos ela e o auxiliar 
discutiram, momento em que a 
dona de casa empurrou o agres-
sor e desferiu um tapa em seu 
pescoço, que foi revidado com 
socos na cabeça e no tórax, 
puxões de cabelo e tentativa de 
enforcamento.

Mais tarde os guardas con-
versaram com o auxiliar que 
confessou as agressões e re-
forçou que a dona de casa o 
agrediu primeiro. Ele foi levado 
para a Central de Flagrantes e 
preso.

O caso que foi registrado 
como violência doméstica e 
lesão corporal posteriormente 
sendo encaminhado para a 
Delegacia de Defesa da Mulher 
(DDM).(Colaborou – Bruna 
MARQUES)

Da REDAÇÃO

VILA TONINHO

Servente é baleado 
em tentativa de 

homicídio

Um servente de 28 anos foi 
hospitalizado na tarde do último 
domingo (26) após ser baleado 
no ombro no caminho para sua 
casa no bairro Vila Toninho, às 
12h40.

A Polícia Militar de Rio Preto 
tomou conhecimento do ocorri-
do ao ser acionada pela equipe 
médica do UPA Vila Toninho, lo-
cal onde a vítima estava sendo 
socorrida.

O tiro atingiu a lateral de seu 
ombro direito e para a polícia o 
servente informou que estava 
no campo de futebol do bairro, 

caminhando para sua resi-
dência, quando ouviu barulho 
de disparos e em seguida foi 
atingido. A bala ficou alojada 
em seu corpo.

A PM ainda questionou a 
aparência do criminoso, porém 
ele não soube informar.

De acordo com as informa-
ções do boletim de ocorrência 
o servente está estável, porém 
permanecerá internado.

O caso foi registrado como 
tentativa de homicídio simples 
e encaminhado ao 7º Distrito 
Policial. 

(Colaborou – Bruna 
MARQUES)

Da REDAÇÃO

Arquivo DHOJE

ONLINE
WhatsApp de escola de música é 
hackeado e aluno cai em golpe 

Na manhã deste domin-
go (26) o proprietário, de 
64 anos, de uma escola de 
música procurou a Central de 
Flagrantes para relatar que 
um golpista que fingiu ser 
um vigilante sanitário invadiu 
o WhatsApp da instituição e 
aplicou golpe nos alunos na 
tarde do sábado (25).

Para os policiais o proprie-
tário informou que recebeu 
mensagens da funcionária da 
escola dizendo que no sábado 
ela recebeu pelo WhatsApp da 
instituição mensagens de um 
homem que disse ser vigilante 
sanitário e gostaria de marcar 
uma visita relacionada com o 

covid-19.
A visita foi marcada e para 

efetivar o encontro o vigilante 
pediu que a funcionária infor-
masse o código enviado por 
SMS, sendo que após realizar 
a orientação a funcionária 
perdeu o controle do aplicativo 
de mensagens e em seguida o 
golpista passou a oferecer fal-
sos descontos para os alunos 
da escola.

De acordo com o boletim 
de ocorrência apenas uma 
pessoa realizou um paga-
mento adiantado no valor de 
R$225.

O caso foi registrado como 
estelionato e encaminhado ao 
3º Distrito Policial. 

(Colaborou – Bruna 
MARQUES)

Da REDAÇÃODivulgação 

EMBRIAGADO FIM DE FESTA

Motorista invade pista e 
provoca colisão frontal

A Polícia Civil de Rio Preto 
irá investigar um acidente de 
trânsito ocorrido no domingo 
(26) às 18h20 na Rodovia Dé-
lcio Custódio da Silva, quando 
um domador de 44 anos em-
briagado acabou provocando 
uma colisão frontal com outro 
veículo conduzido por um mo-
torista de 58 anos.

A Polícia Militar foi acionada 
e descobriu que o domador 
estava conduzindo seu veícu-
lo modelo Gol sentido Ipiguá 
quando bateu de frente com o 
outro carro que vinha no sentido 
contrário.

Já motorista em sua defesa 
informou que quem invadiu a 
pista e causou o acidente foi 
o domador. O motorista foi 
levado para o UPA Norte com 
ferimentos leves.

Foi realizado o teste do 
etilômetro no domador que 

contatou 0.58mg/L de álcoolo 
por litor de sangue. Ele foi leva-
do para o UPA Norte mas fugiu 
sem informar aos policiais ou a 
equipe médica.

Mais tarde o caso foi re-
gistrado como embriaguez ao 
volante, lesão corporal em 
direção de veículo e colisão 
para que posteriormente o 4º 
Distrito Policial investigue o 
ocorrido. (Colaborou – Bruna 
MARQUES)

Da REDAÇÃO

Autônomo e catador 
de recicláveis ficam 

feridos em briga

Uma briga entre um autô-
nomo de 20 anos e um catador 
de reciclado de 58 anos, que 
ocorreu às 7h10 deste domingo 
(26) no bairro Parque Industrial, 
acabou com os dois feridos.

O caso ocorreu após o termi-
no de uma festa de rua, quando 
o catador junto com o seu neto 
estava recolhendo os materiais 
do evento e uma pessoa jogou 
para o alto uma garrafa de vidro 
que quase atingiu o neto.

O homem, que ficou com a 
perna ferida ao ser atingido pe-
los estilhaços de vidro, se apro-
ximou de um grupo de pessoas 
para tirar satisfação, momento 
em que o rapaz que arremessou 
a garrafa pediu desculpas, po-
rém não foi aceito.

Em seguida o autônomo que 
estava assistindo a discussão 
tentou intervir e acabou sendo 
golpeado em sua cabeça com 

uma garrafa de vidro e por isso 
ele revidou a agressão desferin-
do socos no rosto do catador.

Posteriormente a Polícia 
Militar foi acionada e no local, o 
autônomo foi levado para o UPA 
Tangará, onde seus ferimentos 
foram suturados e ele permane-
ceu em observação. O catador 
foi levado para o Hospital Austa.

O caso foi registrado como 
lesão corporal para ser investiga-
do pelo 2º Distrito Policial. (Co-
laborou – Bruna MARQUES)

Da REDAÇÃO

Arquivo DHOJE feridos em briga
Arquivo DHOJE
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Câncer de Boca

O que é câncer de boca?
É o câncer de boca afeta os lábios e o interior da cavi-

dade oral. Dentro da boca devem ser observadas gengivas, 
bochechas, céu da boca, língua (principalmente as bordas), 
além da região embaixo da língua. O câncer do lábio é mais 
comum em pessoas brancas e ocorre mais frequentemente 
no lábio inferior. A estimativa de novos casos de câncer de 
boca para 2018, segundo o Instituto Nacional do Câncer 
(INCA), é de 14,7 mil, sendo 11,2 mil homens e 3,5 mil 
mulheres.

Como prevenir o câncer de boca?
O câncer de boca acomete mais os homens acima dos 

40 anos. Um pequeno grupo de pacientes mais jovens, não 
tabagistas e não alcóolicos pode desenvolver a doença. 
Pesquisas têm buscado respostas na biologia-molecular 
para a incidência neste grupo. Porém, ainda não há resposta 
sobre o assunto. É uma doença que pode ser prevenida de 
forma simples, desde que seja dada ênfase à promoção à 
saúde, ao aumento do acesso aos serviços de saúde e ao 
diagnóstico precoce.

Quais os sintomas do câncer de boca?
Os principais sinais que devem ser observados são:
• Lesões na cavidade oral ou nos lábios que não 

cicatrizam por mais de 15 dias;
• Manchas/placas vermelhas ou esbranquiçadas na 

língua, gengivas, palato (céu da boca), mucosa juga (bo-
checha);

• Nódulos (caroços) no pescoço;
• Rouquidão persistente;
Nos casos mais avançados observam-se os seguintes 

sintomas:
• Dificuldade de mastigação e de engolir.
• Dificuldade na fala.
• Sensação de que há algo preso na garganta.

Detecção precoce do câncer de boca 
Diante de alguma lesão que não cicatrize em um prazo 

máximo de 15 dias, deve-se procurar um profissional de 
saúde (médico ou dentista) para a realização do exame 
completo da boca. A visita periódica ao dentista favorece o 
diagnóstico precoce do câncer de boca, porque é possível 
identificar lesões suspeitas. Pessoas com maior risco para 
desenvolver câncer de boca (fumantes e consumidores 
frequentes de bebidas alcoólicas) devem ter cuidado re-
dobrado.

Como tratar o câncer de boca?
Se diagnosticado no início e tratado da maneira ade-

quada, a maioria dos casos desse tipo de câncer (80% 
deles) tem cura. Geralmente, o tratamento envolve cirurgia 
oncológica e/ou radioterapia. A avaliação médica, conforme 
cada caso vai decidir qual melhor forma de tratamento.

Os dois métodos podem ser usados de forma isolada ou 
associada. As duas técnicas têm bons resultados nas lesões 
iniciais e a indicação vai depender da localização do tumor 
e das alterações funcionais que possam ser provocadas 
pelo tratamento. As lesões iniciais são aquelas restritas ao 
local de origem.

AUTOEXAME
Não há evidências científicas de que o autoexame seja 

efetivo como medida preventiva contra o câncer de boca. A 
população em geral tem dificuldade em diferenciar lesões 
potencialmente malignas de áreas anatômicas normais. As-
sim, corre o risco de negligenciar as lesões potencialmente 
perigosas, que podem levar ao diagnóstico tardio da doença.

Como é feito o diagnóstico do câncer de boca?
*Exame físico 
*Biópsia da lesão 
*Extensão da doença- Sistema de estadiamento
*Exames pré- operatórios 
*Suporte pré-operatório 

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

Divulgação

CIP recruta gestantes para 
pesquisa com vacina da Janssen

O Centro Integrado de Pes-
quisa Clínica (CIP) do Hospital 
de Base de Rio Preto abriu 
nesta segunda-feira (27) as 
inscrições para gestantes in-
teressadas em se candidatar 
como voluntárias para o estudo 
da vacina contra Covid-19 da 
Janssen. O objetivo do estudo 
será avaliar a capacidade de 
proteção da vacina tanto para 
gestante quanto para a crian-
ça, as quais serão acompanha-
das desde a gestação até o 1° 
ano de vida do bebê.

Atualmente as gestantes 
estão sendo imunizadas com 
CoronaVac e Pfizer. A AstraZe-
neca teve o seu uso suspenso 
em mulheres grávidas por reco-
mendação da Anvisa. Segundo 
o virologista e pesquisador do 
CIP, Maurício Nogueira, nesta 
pesquisa as mulheres recebe-
rão dose dupla da vacina da 
Janssen, com nenhuma delas 
recebendo placebo.

Mulheres grávidas, com 
idade entre 18 e 45 anos, a 
partir do 4° mês de gestação 
(16 semanas) e que não te-
nham recebido anteriormente 
uma vacina contra coronavírus 
poderão se inscrever, através 

do preenchimento de um ques-
tionário disponível no site do 
Hospital de Base.

“Nós vamos acompanhar 
a voluntária da gestação ao 
primeiro ano de vida do bebê 
para verificar se a vacina da 
Janssen concede proteção ao 

Vinicius LIMA      
redacao@dhoje.com.br

HOSPITAL DE BASE

recém-nascido. Essa questão 
ainda não foi avaliada com os 
outros imunizantes. Sabemos 
que neste momento é difícil 
conseguir voluntários, pois a 
maioria já recebeu pelo me-
nos uma dose, mas queremos 
recrutar o máximo de pessoas 

possível para o estudo”, afirmou 
Nogueira.

O questionário está disponí-
vel em: https://bit.ly/2XPw5Cg. 
Mais informações podem ser 
obtidas através do telefone (17) 
3201-5000, ramais 1014 / 
1015 ou 5403.

Divulgação

EM OUTUBRO

Unidade do Fraternidade deixará de 
atender casos respiratórios

A Secretaria Municipal de 
Saúde de Rio Preto informa 
que a partir do próximo dia 1 de 
outubro a Unidade de Suporte 
Ventilatório Fraternidade será 
fechada para atendimentos 
respiratórios. O fechamento 
faz parte do planejamento que 
está em curso para a retomada 
das atividades de rotina nas 
unidades de saúde.

Desde esta segunda-feira, 
dia 27, a unidade Fraternida-
de suspendeu o recebimento 
de pacientes para organizar 
a transferência e/ou altas dos 
pacientes que ainda estão em 
tratamento no local.

Com mais esta desativação, 
o Pronto Socorro do Santo An-
tônio continua como referência 
para atendimento a pacientes 
moderados ou graves com 
Covid-19.

Da REDAÇÃO

Mulheres grávidas, 
com idade entre 18 e 
45 anos, a partir do 
4° mês de gestação 
(16 semanas) e que 
não tenham recebido 
anteriormente uma 
vacina contra coro-
navírus poderão se 
inscrever

Divulgação

PANDEMIA
Rio Preto registra cinco casos de Covid-19 e mais um óbito

A Secretaria de Saúde 
de Rio Preto confirmou nes-
ta segunda-feira (27) mais 
cinco casos de Covid-19 no 
município, sendo dois diag-
nosticados por exame PCR, 
dois por TR antígeno e um 
por TR sorológico. No total 
são 97.118 casos, com uma 

média móvel de 35 casos leves 
por dia e quatro casos graves.

Também foi registrado um 
óbito, tendo sido notifica-
do neste segunda-feira (27). 
Desde o início da pandemia 
são 2.784 óbitos, com uma 
taxa de letalidade de 2,8%. 
Considerando apenas os dados 
de 2021 são 62.355 casos e 
1.862 mortes.

O número de curados che-
gou a 94.422, o equivalente 
a 97,2% dos casos. A cidade 
soma 322.370 notificações 
de pacientes com sintomas 
gripais e 290.362 testes re-
alizados. O coeficiente de in-
cidência é de 20.912 casos a 
cada 100 mil habitantes.

Atualmente Rio Preto regis-
tra 220 pacientes internados 

com síndrome respiratória 
aguda grave (SRAG), com 110 
na UTI e 110 na enfermaria, 
sendo 114 residentes de Rio 
Preto e 106 de outros municí-
pios da região. Dentre os casos 
já confirmados com Covid-19 
são 110 internações, com 58 
na UTI e 52 na enfermaria. A 
taxa de ocupação de leitos de 
UTI na região é de 24,8%.

Vinicius LIMA

ASTRAZENECA RIO PRETO

Saúde informa que já 
aplicou todas as doses

A Secretaria Municipal de 
Saúde de Rio Preto informou 
que todas as 2 mil doses 
recebidas da vacina AstraZe-
neca destinadas à aplicação 
de segunda dose já foram 
utilizadas nesta segunda-feira 
(27). Desta forma, todos os 
agendados desta terça-fei-
ra (28) e faltosos devem 
aguardar a chegada de novas 
doses.

A vacinação para aplica-
ção de segunda dose das 
vacinas Coronavac e Pfizer 
continua no Shopping Cidade 
Norte e unidades de saúde, 
das 8h às 14h. A dose adicio-
nal também continua sendo 
aplicada nesses locais e na 
Swift, por sistema drive-thru, 
das 8h às 16h.

Os locais e documentos 
necessários podem ser con-
feridos em: www.riopreto.
sp.gov.br/vacinacovid.

Da REDAÇÃO

Fabio Jatene participa 
de evento online hoje 

A necessidade de siste-
matizar iniciativas, integrar 
grupos de pesquisas, viabilizar 
a produção científica por meio 
de transferência de tecno-
logias de novos produtos e 
serviços serão alguns dos as-
suntos debatidos no próximo 
Ultra-X Conecta, evento online 
promovido gratuitamente pelo 
Ultra-X Medicina Diagnóstica 
nesta terça-feira, 28, às 19h.

O médico Fábio Jatene, 
professor titular de Cirurgia 
Cardiovascular da Faculdade 
de Medicina da USP, Diretor 
do Serviço de Cirurgia Cardio-
vascular e vice-presidente do 
Conselho Diretor do Instituto 
do Coração – HCFMUSP, par-
ticipa do encontro on-line com 
o tema “Inovando em saúde 
em um centro médico público 
de referência – a experiência 
do InovaInCor”.

A ideia de inovação dentro 
de um centro médico é uma 
forma de canalizar as pesqui-
sas que podem virar produtos 

ao longo do tempo, além 
sistematizar as iniciativas e 
projetos e dar visibilidade 
para atender a sociedade.

O evento será mediado 
pelas médicas do Ultra-X, 
Mariana Rodero, Radiologista 
especialista em Radiologia 
Pediátrica e Cardiotorácica; e 
Thalita Canevari, Cardiologis-
ta especialista em Tomografia 
e Ressonância Cardíaca.

“Receber o Prof. Dr. Fábio 
Jatene, um dos principais 
nomes da área cardíaca, é 
uma oportunidade única para 
falarmos sobre inovação e 
conhecermos um pouco mais 
sobre novos procedimentos”, 
explica a médica Mariana 
Rodero.

As inscrições para o Ul-
tra-X Conecta são gratui-
tas e podem ser feitas no 
site do evento em: https://
ultraxmedicinadiagnostica.
clickmeeting.com/inovando-
-em-saude-em-um-centro-
-medico-publico-de-referen-
cia-a-experiencia-do-inovain-
cor/register.

Da REDAÇÃO
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ANA PAULA Bucater, es-
posa do publicitário Nelsinho 
Bucater, festejou mais um ani-
versário com almoço e alguns 
integrantes da família, no novo 
e bonito Usina Bar, que inau-
gurou  na semana passada.

BETINHO BRITTO, talento-
so DJ, animou com um reper-
tório musical todo especial o 
coquetel e os participantes na 
abertura e no encerramento 
do 12º Aberto de Golfe no 
Quinta do Golfe no fi nal da 
semana. Uma galera de São 
Paulo, curtiu muito o evento.

MARCELA PINOTI come-
çou a segunda-feira festejan-
do mais uma primavera, idade 
nova, ao lado do fi lho Juliano 
Pinoti Massucatto e familiares. 
Parabéns!

OS PECUARISTAS, João 
Carlos Teixeira Costa e Rose 
Valêncio comandaram um 
animada mesa com amigos no 
sábado à noite, no Coco Bam-
bu, no Shopping Igautemi.

COMEÇA AMANHÃ a Feira 
da Primavera de Flores, Arte-
sanatos e Comidinhas, literal-
mente aberta, no recinto da 
CESGESP/CEASA. Entrada 
franqueada. Vamos lá sentir 
o perfume das fl ores.

BOLA EM JOGO. Amigui-
nhos do ramo dizem que o 
novo filão das TVs são as 
assinaturas dos programas 
de esporte, especialmente 
aqueles que apresentam jo-
gos da Europa. Seria mais um 
sinal de decadência do futebol 
brasileiro? Tomara que não!

BABA DE QUIABO. Os 
preços dos hortifrutigranjei-
ros estão pela hora da morte. 
Não bastasse a elevação do 
preço das proteínas (carne 
vermelha, especialmente), 
agora também o quiabo e a 
abobrinha, entre outros, têm 
preços estratosféricos.

 

Detalhes
não tão pequenos...

Festa das boas  
Nilson e Célia Guareschi, mais 
os tios, o pecuarista Osmair 
Guareschi e Neide, Giuliana e 
Juliano do Rosário Guerta, entre 
outros convidados, participaram 
da festa de aniversário do 
empresário João Ruiz Filho, que 
teve show especial animando 
à noite, com a famosa dupla 
sertaneja Zé Neto & Cristiano, 
amigos do aniversariante, no 
Buffet Félix Petrolli.   

Sucesso de vendas
A sociedade atual vive um 
momento único, marcado por 
transformações, crescimento 
urbano e uma geração com 
novas metas e prioridades. E o 
mercado imobiliário aquecido 
vem acompanhando essas 
mudanças.  O Hype 017, 
localizado na região Sul de Rio 
Preto, é um exemplo e apresenta 
um novo conceito para investir e 
morar. O empreendimento que 
tem o valor geral de vendas 
(VGV) estimado em R$ 86 
milhões, teve sua pré-venda 
iniciada em agosto deste ano e 
já conta com 70% das vendas 
concluídas.

DiáriodoBob
Septuagenário.  Para celebrar os 70 anos de fundação, o 

Instituto Alarme realiza depois de amanhã, 30 de setembro, 
às 19 horas, um evento que vai reunir autoridades municipais, 
empresários, ex-diretores, ex-presidentes, colaboradores e volun-
tários para celebrar a trajetória exitosa nas áreas social e edu-
cacional que transformou a vida de milhares de crianças. Uma 
das atrações do evento será uma cápsula do tempo, que será 
enterrada na sede do Instituto Alarme com documentos impor-
tantes ao longo dos 70 anos, além de mensagens das crianças 
e de quem se interessar em participar. Em 2051, centenário do 
Instituto, a cápsula será reaberta. Tutty Il Bene. Uma palavra de 
conforto a quem sentiu no fim de semana o peso da efeméride 
dos 1 mil dias de Bolsonaro no poder: faltam agora, na pior 
das hipóteses, 460 dias para o fim desse mandato. Fechado 
pra balanço. Se tem gente no América com a esperança de 
ganhar dinheiro com a venda de jogadores é bom ir tirando o 
cavalinho da chuva, ou melhor, tirando o time de campo. Uma 
equipe que termina em último lugar, jogando em casa, num 
campeonato da 4ª divisão do futebol paulista, perdendo por 
5 a zero para o pior time do campeonato não pode ter jogador 
qualificado pra ser negociado, emprestado ou trocado por uma 
grosa de Jenipapo. Ou estamos falando besteira? O novo 
normal, se é que podemos fazer uso dessa nomenclatura, vai 
abrir a serie de eventos organizada pelo Ed Bufê, com sua 2ª 
Feijoada, no Clube de Campo do Monte Líbano, dia 11 de de-
zembro, tendo como atração o sambista carioca Diogo Nogueira. 
A sede e a fome por festas é tanta que as mesas para o setor 
GOLD (mais próximo do palco) já estão esgotadas.  Aos poucos 
os diretores da ACIRP vão voltando a se encontrar para suas 
reuniões semanais, sempre as segundas feiras, na sede central, 
mas ainda com a alternativa hibrida para decisões e realizações 
conjuntas sob a ordem do presidente Kelvin Kaiser. Vai passar? 
Se os 9 vereadores que assinaram o documento de urgência 
para votar o pedido de empréstimo de R$ 300 milhões para 
execução de 42 obras de infraestrutura, solicitadas pelo prefeito 
Edinho Araújo, Rio Preto vai ficar um verdadeiro paraíso pra se 
viver.  A sessão da Câmara começa hoje às 17 horas. Avesso 
dos preços. Chegou a hora de vender o carro usado para depois 
comprar um novo. O mercado esta reprimido de zero quilômetros 
e isso provoca a chamada inversão de valores. Ponto e basta!

Sinuca de bico
O Ministério da Economia quer 
regulamentar competições 
d e  m o d a l i d a d e s  c o m o 
xadrez, s inuca, pôquer e 
jogos eletrônicos, atendendo 
empresár ios  que pedem 
mais segurança jurídica para 
explorar o mercado e de olho 
na arrecadação. Só com o 
pôquer, estimativas iniciais 
do ministério indicam que as 
competições possam gerar 
anualmente R$ 2,2 bilhões em 
receitas públicas. Os recursos 
ser iam arrecadados pela 
tributação do Imposto de Renda 
de 20% sobre os prêmios e pela 
movimentação do mercado.

NO BONITO
espaço Bodega 
Km 06 - Empório 
& Hortifruti, onde 
você encontra 
uma variedade 
de produtos e 
frutas, legumes. 
No mesmo 
local, um bonito 
Espaço Café com 
muitas delícias! 
Além de peças 
de mesa posta, 
para decoração, 
porcelanas.  
Um lugar super 
aconchegante. 
Vale à pena 
conhecer!  

Faustão na Band
Antes mesmo de estrear, 
contabilizando-se os contratos 
publicitários firmados para 
2022, Fausto Silva já desponta 
como um dos três maiores 
faturamentos da Band onde 
terá, no ano que vem, um 
programa noturno diário (o 
horário do missionário R.R. 
Soares será mudado).

“Niver” em Dose Dupla
O empresário Ângelo Maset e Mariângela Del Campo Maset, 
comemoraram aniversários juntinhos no domingo, dia 26, com 
um almoço para alguns integrantes da família, no novo ponto de 
encontro de muitos socialites, no Coco Bambu Shopping Iguatemi.

henriforne@gmail.com

Puchero Cammpeón
Nelson Lóis Oureiro, presidente 
da Casa de Espanha, está 
promovendo reservas para o 
4º Puchero Cammpeón, pelo 
sistema Drive Thru famoso 
Puchero, uma tradição de 
o r i gem espanho la ,  p ra to 
típico em países da América 
Latina, com receita de origem 
espanhola. Já aderiram, além 
do presidente, Araguaí Garcia, 
Édis Ortega, Marcos Munhos, 
Amália Dias, Ubirajara Garcia e 
Juana Fernandes e Cristina Gea, 
entre outros.

Só vai dar Rodrigo
Com Alckmin fora, o vice 
governador Rodrigo Garcia se 
torna pré-candidato do PSDB 
ao governo de São Paulo, nas 
eleições do ano que vem. É 
que o prazo para inscrições 
nas prévias está encerrado, 
portanto, como o ex-governador 
não se inscreveu para a disputa 
e já declarou que vai deixar o 
ninho Tucano, o vice-governador 
é o único na disputa.

SPOTlight

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

(EQUIPAMENTO DE PROTEÇO INDIVIDUAL,/
SINALIZAÇO E FERRAMENTAS

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

Bom de causa
Pra criar um clima e atender um pedido do informante, o atual 
presidente da OAB de Rio Preto (22ª subsecção) Dr. Marcelo 
Henrique, foi anunciado por um causídico, deveras conhecido 
no meio jurídico, como o melhor presidente dos últimos anos. O 
prédio ganhou nova estrutura e está um brinco, concluiu o atento 
causídico. Se puder ser reeleito, Marcelo está com o código de 
sustentabilidade em pé.

C/ Luizinho BUENO 

 O empresário da noite, João Vitor Ferreira de Souza e 
esposa Jessika Canhedo Parra. Ele comandou animada 

Feijoada do Bartolomeu JK. Foto Luizinho Bueno   

VICINAL DE SCHMITT

GolpedeMestre  
QUEM PUXA SACO PUXA TUDO, INCLUSIVE  O TAPETE.
Sorria, beba muita água e seja feliz!
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ELEVEN

BEZINHA

América leva mais uma goleada na 
despedida e acaba na lanterna

O América encerrou 
sua participação 
na Segunda Divi-
são do Campeo-

nato Paulista (Bezinha) neste 
domingo (26) com mais uma 
derrota. Jogando no Teixeirão, 
o Rubro foi goleado por cinco 
a zero pelo Fernandópolis e 
terminou como lanterna do 
grupo 1.

Dominando a partida desde 
o início, os visitante conse-
guiram fazer um a zero logo 
aos 18 minutos. Diego Justen 
recebeu na direita e cruzou 
para Gabriel tocar para o gol. 
O goleiro Luccas não conseguiu 
agarrar a bola e ela morreu no 
fundo da rede.

Aos 23 minutos, Guilherme 
arriscou um chute de fora da 
área e Luccas espalmou. O Fer-
nandópolis chegou ao segundo 
gol aos 27 minutos com Arnold 
pegando um chute de primeira 
na entrada da área.

No segundo tempo, o Amé-
rica voltou tentando pressionar, 
mas acabou levando o terceiro 
gol aos 12 minutos. Após a 
defesa rio-pretense falhar em 
tentar cortar um cruzamento 
para dentro da área, a bola so-
brou para Cleiton mandar para 
o fundo da rede.

A situação do Rubro piorou 
aos 29 minutos, quando o 
zagueiro Marcos Fortaleza rece-
beu o segundo cartão amarelo 
ao tentar parar um ataque e foi 
expulso. Na cobrança da falta, 
Edeildo marcou um belo gol. 

Vinicius LIMA 
redacao@dhoje.com.br

Pablo quase descontou para o 
América chutando de fora da 
área no travessão, mas o Fer-
nandópolis marcou o quinto gol 
aos 39 minutos, com Samuel 
completando um cruzamento 
rasteiro que veio da esquerda.

Ambos os times estão eli-
minados da Bezinha. Sem 
mais jogos em 2021, América 
e Fernandópolis só jogam agora 
no ano que vem. 

América leva mais 
uma goleada na 
despedida e acaba
na lanterna

FEMININO 
Realidade Jovem encara o 

Taubaté tentando voltar a vencer

O Realidade Jovem en-
tra em campo nesta 
terça-feira (28) para 

enfrentar o Taubaté Fute-
bol Feminino fora de casa 
na abertura da 7ª rodada 
do Campeonato Paulista. A 
equipe rio-pretense tenta 
quebrar uma sequência de 
quatro derrotas consecutivas 
para Palmeiras, Bragantino, 
Corinthians e São José na 
competição.

Depois da derrota para o 
São José na última rodada, 
o Realidade saiu da zona 
de classificação para Copa 
Paulista, caindo de 8º para 
9º. O Taubaté que ocupa 
atualmente a 7ª posição é 

um adversário direto na briga 
pela avanço na próxima fase.

No complemento da roda-
da, quatro jogos acontecem 
nesta quarta-feira (29): São 
José x Portuguesa; Red Bull 
Bragantino x Palmeiras; São 
Paulo x Santos e Corinthians x 
Pinda SC. Na quinta-feira (30) 
a Ferroviária encerra a rodada 
contra o Nacional em casa.

Vinicius LIMA

TAUBATÉ FUTEBOL FEMININO X 
REALIDADE JOVEM
CAMPEONATO PAULISTA FE-
MININO
DIA: 28/09
HORÁRIO: 15H
LOCAL: ESTÁDIO JOAQUIM DE 
MORAIS FILHO (TAUBATÉ)
TRANSMISSÃO: PAULISTÃO 
PLAY E ELEVEN

Ficha técnica

 Andrey QUEIROZ

TRICAMPEÃS
Corinthians bate o Palmeiras e 

leva mais um Brasileiro Feminino

O Corinthians conquistou o 
tricampeonato brasileiro femi-
nino ao derrotar o Palmeiras 
por 3 a 1, na noite deste do-
mingo, na Neo Química Arena. 
No jogo de ida, o time alvinegro 
já havia vencido o arquirrival, 
por 1 a 0, no Allianz Parque.

Esse é o segundo título 
consecutivo do Corinthians, 
que também levou o caneco 
em 2020 ao bater o Avaí 
Kindermann. O time alvine-
gro também foi campeão em 
2018, frente ao Rio Preto.

O Corinthians dominou o 
primeiro tempo e abriu o placar 
logo aos 22 minutos. Adriana 
avançou em velocidade pela 
deireita, passou como quis 
pela goleira Jully e mandou 
para o meio da pequena área. 
Agustina tentou afastar, mas 
só conseguiu colocar o pé na 
bola e jogar contra o próprio 
gol.

O Palmeiras sofreu um 
baque e viu o Corinthians am-
pliar aos 32 minutos. Yasmim 
fez bela jogada pela esquerda 

e cruzou para Adriana soltar 
a bomba e fazer 2 a 0.  O 
terceiro foi aos 37 em uma 
bicicleta espetacular de Vic 
Albuquerque.

Apesar da grande vanta-
gem, o Corinthians não tirou 
o pé do acelerador e seguiu 
pressionando. O quarto só 
não saiu, pois o chute de Gabi 
Zanotti passou por cima do gol 
de Jully.

No segundo tempo, o jogo 
voltou a ficar equilibrado. O 
Corinthians, no entanto, con-
tinuou com a posse de bola e 
chegou a ter um gol anulado, 
marcado por Vic Albuquerque, 
que apareceu novamente 
na frente de Jully. Mas nada 
valeu.

Buscando dominuir, o Pal-
meiras foi com tudo para o ata-
que e marcou aos 28 minutos. 
Camilinha fez fila na defesa 
do Corinthians e acertou um 
lindo chute. A bola bateu no 
travessão antes de ultrapassar 
a linha.

Nos minutos finais, o Co-
rinthians só administrou a 
vantagem para confirmar o 
tricampeonato brasileiro.

Da REDAÇÃO

LEÃO SEM JOGOS

Baptista elogia a base e começa preparar Mirassol para 2022

O Mirassol encerrou 
a temporada 2021 
neste fim de sema-

na, sofrendo uma derrota por 
um a zero para o Novorizon-
tino. O Leão ficará cerca de 
quatro meses sem jogos nos 
profissionais, com o Paulistão 
previsto para iniciar no final de 
janeiro do ano que vem.

Até lá, a base do Mirassol 
estará disputando competi-
ções. O Leão é líder no seu 
grupo no Paulista Sub-20 e 
já garantiu vaga para próxima 
fase. Além disso, a equipe 
disputa em janeiro a Copa 
São Paulo de Futebol Júnior. 
Por conta disso, o técnico 
Eduardo Baptista escalou 
vários meninos da base no 
último jogo como Frank, Du 

Fernandes, Gabriel Tota, Léo 
Aguiar e Kauan.

“Fiquei muito contente 
com todos eles. São jogadores 
que deram conta do recado, 

quanto sem a bola, marcando 
bem. Gostei muito da postura, 
com personalidade. Saímos 
do jogo tristes com a derrota, 
mas temos bons frutos pela 
frente e para poder trabalhar 
essa molecada”, comentou 
Baptista.

Para 2022, o treinador 
afirmou que espera montar 
um time forte para o estadual, 
mas que ao mesmo tempo seja 
possível manter a maior parte 
do elenco para jogar a Série 
C. “Nós já estamos iniciando 
o planejamento para ter uma 
equipe forte que dispute o 
Paulistão e a gente sabe que 
pela parte financeira é difícil 
manter essa equipe durante 
todo o ano, mas pelo menos 
manter uma base, onde 60% 
ou 70% possa dar sequência 
na Série C, disse o treinador.

Vinicius LIMA

jogamos contra o time que 
ficou em primeiro lugar em 
uma chave muito difícil. Cria-
mos muitas dificuldades para 
eles, tanto com a bola no pé 
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Técnico 
Eduardo 
Baptista

BOA FASE BADMINTON

Tenistas de Rio Preto 
conquistam título e 
um vice no Paulista

O tenista Guilherme Rami-
rez, da Alves & Oliveira 
Tennis, de Rio Preto, 

faturou o título na categoria 16 
anos, no Campeonato Paulista In-
fanto-juvenil, disputado no Bauru 
Tênis Clube, neste domingo (26).  
Na final ele venceu Henrique 
Fernandes, do Pinheiros, de São 
Paulo, por duplo 6/2.

Também da Alves&Oliveira, a 
tenista Luiza Ninno ficou  com o 
vice na categoria 14 anos.  O trei-

nador Jefferson Schneiker acom-
panhou os atletas no torneio.

Já pelo circuito profissional 
da ATP, o tenista Mateus Alves 
continua na África do Sul nesta 
semana. Ele é o sexto principal 
favorito do ITF M25 de Pretoria. 
O tenista ainda aguarda a divul-
gação da chave principal, mas 
já deve fazer sua estreia nesta 
semana.  Alves faz boa gira no 
país sul-africano. Na semana 
passada ficou com um vice em 
duplas e foi semifinalista na 
chave de simples.

Da REDAÇÃO

Equipe de Mirassol 
garante três pratas 

e dois bronzes 

A equipe de Badminton 
de Mirassol conquistou 
três medalhas de prata 

e duas de bronze na 1ª etapa do 
Circuito Paulista, disputada nes-
te último final de semana, em 
Mococa. Entre os medalhistas 
de prata está a dupla de mi-
rassolenses Eduardo Rodrigues 
Medeiros e Kauan Pachele Ro-
man na categoria até 11 anos.

Kauan também foi medalha 
de bronze na individual sub-
11. Atuando com parceiros de 
outros municípios nas duplas, 
os mirassolenses Victor Batista 

de Souza e Rodrigo Rodrigues 
Medeiros foram vice-campeões 
nas categorias adulto e mista 
sub-17 (atletas até 17 anos), 
respectivamente.

Na dupla masculina sub-15, 
Davi Faria Nogueira, de Miras-
sol, foi medalha de bronze. 
A equipe mirassolense, que 
é comandada pelo professor 
Leandro Balbino de Jesus, vo-
luntário e responsável pelo pro-
jeto “Vencedor de Badminton”, 
apoiada pelo Departamento 
Municipal de Esportes e Lazer, 
vai encarar a próxima etapa do 
Paulista nos dias 6 e 7 de no-
vembro em Itapetininga.

Da REDAÇÃO

Luiza ficou com o 
vice na categoria de 
14 anos

D
ivulgação

Divulgação



Câmara Municipal de
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

B-2Jornal
São José do Rio Preto, terça-feira
28 de setembro de 2021

36ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO 
RIO PRETO 

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

ORDEM DO DIA 
 
VETOS: 
01 –  Veto Total nº 29/21, ao autógrafo nº 15.234/21, originado do Projeto de Lei nº  
261/20, de autoria do Ver. Pedro Roberto, que estabelece normas para o correto 
descarte de máscaras de proteção individual e outros Equipamentos de Proteção 
Individual – EPI’s, como medida de redução da transmissão do novo coronavírus. 
(QUÓRUM: MAIORIA ABSOLUTA)  
 
02 - Veto Total nº 33/21, ao autógrafo nº 15.248/21, originado do Projeto de Lei nº 
161/2018, do Ver. Paulo Pauléra, que dispõe sobre liquidação de débitos fiscais 
inscrito na dívida ativa do município por meio de dação em pagamento de imóveis. 
(QUÓRUM: MAIORIA ABSOLUTA)  
 
03 - Veto Total nº 42/21, ao autógrafo nº 15.340/21, originado do Projeto de Lei nº 
168/21, do Ver. Bruno Marinho, dispõe sobre a proibição de reajuste nas tarifas nas 
contas de água na cidade de São José do Rio Preto-SP, durante o período de no 
enfretamento a Covid-19 (Coronavírus). (QUÓRUM: MAIORIA ABSOLUTA)  
 
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR 
04 – 13/21 – VER. JORGE MENEZES – 1ª DISC/VOT 
Acrescenta o Parágrafo Único ao artigo 110 da Lei Complementar nº 649, de 05 de 
janeiro de 2021, prevendo a instalação de hidrômetro individual nos condomínios  
para novas edificações. (QUÓRUM MAIORIA ABSOLUTA)  
 
PROPOSTA DE EMENDA À LEI ORGÂNICA 
05 – 01/2021 – VER. ODÉLIO CHAVES E OUTROS – 2ª DISC./VOT 
(C/EMENDAS E SUBEMENDA) 
Insere o §5º no art. 111 da Lei Orgânica do Município, para estabelecer prazo para a 
concessão, permissão ou autorização de uso de bens municipais. (QUÓRUM: DOIS 
TERÇOS)  
 
PROJETOS DE LEI 
06 – 283/21 – DO EXECUTIVO – 2ª DISC/VOT 

Dispõe sobre a criação do Fundo de Desenvolvimento do Esporte e Lazer de São 
José do Rio Preto, e dá outras providências. (QUÓRUM: MAIORIA SIMPLES)  
 
07 – 299/21 – DO EXECUTIVO – 1ª DISC./VOT 
Dispõe sobre a reinstituição do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher - 
C.M.D.M.  e dá outras providências. (QUÓRUM: MAIORIA SIMPLES)  
 
08 – 294/21 – VER. FRANCISCO SÁVIO RUEL JUNIOR – 1ª DISC./VOT 
Dispõe sobre a divulgação, no sítio eletrônico oficial do município, do fornecimento 
mensal e do estoque de medicamentos disponíveis nas farmácias públicas 
municipais. (QUÓRUM: MAIORIA  SIMPLES)  
 
III – EXPLICAÇÃO PESSOAL  
 
IV – VOTAÇÃO SECRETA                                                                                                      

           Ver. PEDRO ROBERTO 
GOMES 

 Presidente da Câmara - 
24/09/2021 
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LEI Nº 13.945 

De 27 de setembro de 2021. 
Dispõe sobre a obrigatoriedade de as 
Escolas Públicas e Privadas 
disponibilizarem 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. 

 Ver. PEDRO ROBERTO GOMES, Presidente da Câmara 
Municipal de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo: usando das 
atribuições que me são conferidas por Lei, 
 FAÇO SABER que a Câmara Municipal manteve e eu promulgo, 
nos termos do § 6º, do artigo 44, da Lei Orgânica do Município, a seguinte 
Lei: 

Art. 1º As unidades escolares públicas e privadas, do Município de 
São José do Rio Preto, ficam obrigadas a disponibilizar, em suas salas de 
aula, assentos na primeira fila aos alunos com Transtorno de Déficit de 
Atenção e Hiperatividade - TDAH assegurando seu posicionamento 
afastado de janelas, cartazes e outros elementos, que contribuam para 
qualquer tipo de distração. 

Parágrafo único. Nos casos em que houver alunos com outros tipos 
de deficiência ou dificuldades de aprendizagem, além do Transtorno de 
Déficit de Atenção e Hiperatividade – TDAH, os professores terão 
autonomia para organizar a sala de aula de acordo com as estratégias 
pedagógicas que entendam necessárias para cada caso. 

 
Art. 2º Para o atendimento ao disposto no artigo 1º, será necessário a 

apresentação por parte dos pais ou responsáveis pelo aluno, de laudo 
neurológico comprovante de TDAH, no momento da efetivação da 
matrícula ou rematrícula. 

 
Art. 3º As unidades escolares das redes públicas e privadas deverão 

promover a organização de suas classes de forma a assegurar ao aluno com 
TDAH a otimização do aproveitamento de sua experiência educacional e 
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social, em consonância com o projeto pedagógico da escola, respeitada a 
frequência obrigatória. 
 

Art. 4º Esta Lei entra em vigor 30 (trinta) dias após a data da sua 
publicação. 

Câmara Municipal de São José do Rio Preto,  
27 de setembro de 2021. 
Vereador PEDRO ROBERTO GOMES 

Presidente da Câmara  
AUTÓGRAFO Nº 15.335/2021 
Projeto de Lei nº 011/2021 
Aprovado em 29/06/2021, na 23ª Sessão Ordinária. 
Veto Total nº 038/21 rejeitado em 21/09/21, na 35ª Sessão Ordinária 
Lei registrada na Diretoria Legislativa da Câmara e 
publicada no jornal oficial do Legislativo. 

 Jorge Gimenez Berruezo 
        Diretor Geral  
 

Autoria da propositura:  
Ver. Júlio Donizete 

rfg/  
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LEI COMPLEMENTAR Nº 666 

De 27 de setembro de 2021. 
 

Dispõe sobre a isenção da 
taxa de licença e 
funcionamento às empresas 
do ramo de eventos e buffet 
durante o período de 
Pandemia da Covid-19 
(Coronavírus). 

 
 Ver. PEDRO ROBERTO GOMES, Presidente da Câmara 
Municipal de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo: usando das 
atribuições que me são conferidas por Lei, 
 FAÇO SABER que a Câmara Municipal manteve e eu promulgo, 
nos termos do § 6º, do artigo 44, da Lei Orgânica do Município, a seguinte 
Lei Complementar: 
 Art. 1º Ficam isentas da taxa de licença e funcionamento as 
empresas do ramo de eventos e buffets, enquanto perdurar a paralisação 
das atividades em decorrência do período de pandemia da Covid -19 
(Coronavírus). 
 Parágrafo Único. As empresas do ramo de restaurantes e bares 
ficam incluídas na isenção da taxa de licença e funcionamento. 
 
 Art. 2º Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Câmara Municipal de São José do Rio Preto,  
27 de setembro de 2021. 
Vereador PEDRO ROBERTO GOMES 

Presidente da Câmara  
AUTÓGRAFO Nº 15.343/2021 
Projeto de Lei Complementar nº 006/2021 
Aprovado em 13/07/2021, na 25ª Sessão Ordinária. 
Veto Total nº 041/21 rejeitado em 21/09/21, na 35ª Sessão Ordinária 
Lei registrada na Diretoria Legislativa da Câmara e 
publicada no jornal oficial do Legislativo. 
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Jorge Gimenez Berruezo 

   Diretor Geral  
Autoria da propositura:  

Ver. Jorge Menezes 
rfg/ 

 
CERTIDÃO DE URGÊNCIA ESPECIAL Nº 23/2021 

(36ª Sessão Ordinária –  28/09/2021) 
    

   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 das proposituras a 
que se referem em 1 e 2ª discussão e votação – legalidade/mérito - na 36ª 
Sessão Ordinária, a realizar-se no dia 28/09/2021. 

Item/Reqtos.              Proponente                 Projeto – Nº -               

Autoria-Assunto  

01 – 1612/2021       09(nove)Ver       Projeto de Lei 
nº247/21(C/EMENDA)           EXECUTIVO,     
Autoriza o Município, através do Poder Executivo, a contratar operação de 
crédito de financiamento com instituições financeiras nacionais e dá outras 
providências. (VOTAÇÃO: DOIS TERÇOS) 
 
 

Diretoria Legislativa 
28 de setembro de 2021  

 
 

MARCOS CARDOSO DA SILVA 
Diretor Legislativo 

 

DL /mmg 
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ORDEM DE SERVIÇO N° 4 
De 27 de setembro de 2021 

 
Dispõe sobre o enquadramento dos bens de 
consumo nas categorias de qualidade comum 
e de luxo no âmbito da Câmara Municipal de 
São José do Rio Preto. 
 

Ver. PEDRO ROBERTO GOMES, Presidente da Câmara Municipal 
de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, usando de suas atribuições 
legais, em face do disposto no art. 20, §1º, da Lei Nacional nº 14.133, de 1º de 
abril de 2021, resolve: 
 

CAPÍTULO I 
DO OBJETO E DO ÂMBITO DE APLICAÇÃO 

 
Art. 1º  Esta Ordem de Serviço dispõe sobre o enquadramento dos bens 

de consumo nas categorias de qualidade comum e de luxo, no âmbito da 
Câmara Municipal de São José do Rio Preto. 

 
Parágrafo único. Para efeitos desta Ordem de Serviço, considera-se bem 

de consumo todo material que atenda a, pelo menos, um dos critérios a seguir: 
 
I – durabilidade: quando, em uso normal, perde ou tem reduzidas as suas 

condições de funcionamento no prazo máximo de 2 (dois) anos; 
II – fragilidade: possui estrutura sujeita a modificação, por ser 

quebradiço ou deformável, caracterizando-se pela irrecuperabilidade ou perda 
de sua identidade; 

III – perecibilidade: quando sujeito a modificações químicas ou físicas, 
deteriora-se ou perde suas características normais de uso; 

IV – incorporabilidade: quando destinado à incorporação a outro bem, 
não podendo ser retirado sem prejuízo das características do principal, e 

V – transformabilidade: quando adquirido para fins de transformação. 
 

CAPÍTULO II 
DAS DEFINIÇÕES 

 
 Art. 2º  Para os fins desta Ordem de Serviço, considera-se: 
 
 I – artigo de qualidade comum: bem de consumo que detém baixa ou 
moderada elasticidade renda de demanda, em função da renda do indivíduo em 
uma sociedade; 
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 II – artigo de luxo: bem de consumo ostentatório que detém alta 
elasticidade-renda de demanda, em função da renda do indivíduo em uma 
sociedade; 
 III – elasticidade-renda de demanda: razão entre a variação percentual 
da quantidade demandada e a variação percentual da renda média dos 
consumidores, e 
 IV – análise de custo-efetividade: demonstração, quando da elaboração 
de estudos técnicos preliminares, dos resultados pretendidos da contratação em 
termos de economicidade e do melhor aproveitamento dos recursos humanos, 
materiais e financeiros disponíveis, cotejando, quando cabível, os distintos 
resultados advindos das hipóteses de a contratação ser de artigo de luxo ou de 
bem de qualidade comum. 
 

CAPÍTULO III 
DA CLASSIFICAÇÃO DE ARTIGOS DE LUXO 

Art. 3º  Na classificação de um artigo como sendo de luxo, deverão ser 
considerados os seguintes aspectos: 
 
 I – relatividade cultural: distinta percepção sobre o artigo, em função da 
cultura local, desde que haja impacto no preço do artigo; 
 II – relatividade econômica: variáveis econômicas que incidem sobre o 
preço do artigo, especialmente a facilidade/dificuldade logística regional ou 
local de acesso ao bem, e 
 III – relatividade temporal: mudança das variáveis mercadológicas do 
artigo ao longo do tempo, em função de evolução tecnológica, tendências 
sociais, alterações de disponibilidade no mercado e modificações no processo 
de suprimento logístico. 

 
CAPÍTULO IV 

DA ECONOMICIDADE NAS CONTRATAÇÕES PÚBLICAS 
 
Art. 4º  As contratações públicas são regidas pelo princípio da 

economicidade, conforme dispõe o art. 5º da Lei Nacional nº 14.133, de 1º de 
abril de 2021. 
 

CAPÍTULO V 
DAS VEDAÇÕES 

 
Art. 5º  É vedada a inclusão de artigos de luxo no plano de contratações 

anual, salvo em situações excepcionais, desde que motivada e com justificativa 
aprovada pela autoridade competente. 
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§1º Antecedendo a elaboração do plano de contratações anual, o setor 
competente de contratação deverá identificar eventuais artigos de luxo 
constantes dos documentos de formalização de demanda (DFD) (art. 12, VII, da 
Lei Nacional nº 14.133/2021) e devolvê-los aos setores requisitantes para 
adequação, caso não se enquadrem na excepcionalidade prevista no caput deste 
artigo. 

 
§2º A contratação de artigos de luxo depende, além do disposto no caput 

deste artigo, de demonstração, na análise de custo-efetividade, que evidencie 
que o impacto decorrente da fruição do bem ultrapasse os custos envolvidos. 
 

CAPÍTULO VI 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
Art. 6º   A Câmara Municipal de São José do Rio Preto manterá relação 

não exaustiva de artigos de luxo, sujeita à análise de relatividade de que trata o 
art. 3º. 

 
Art. 7º  Esta Ordem de Serviço entra em vigor na data de sua edição. 
 
Registre-se e cumpra-se. 

Câmara Municipal de São José do Rio Preto, 24 de setembro de 2021. 
 

 
Ver. PEDRO ROBERTO GOMES 

Presidente da Câmara  
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São José do Rio Preto, terça-feira
28 de setembro de 2021

Editais de
CONVOCAÇÃO

Editais de
PROCLAMAS

Prefeitura Municipal de
BADY BASSITT

PREFEITURA MUNICIPAL DE BADY BASSITT

Pregão Presencial nº 016/2021 - Registro de Preços – Rea-
bertura 
Órgão Licitante: Município de Bady Bassitt. Modalidade: 
Pregão Presencial nº 016/2021, do tipo “menor preço por 
item”. Objeto: Registro de preços para aquisição de suple-
mentos alimentares. Sessão: 10h30 do dia 13/10/2021, na 
sede da Biblioteca Municipal, na Rua Camilo de Moraes, 58. 
Edital completo e maiores informações poderão ser obtidas 
através do site www.badybassitt.sp.gov.br ou pelo e-mail lici-
tacoes@badybassitt.sp.gov.br. Bady Bassitt, 27 de setembro 
de 2021. LUIZ ANTONIO TOBARDINI - Prefeito Municipal

Pregão Presencial nº 022/2021 - Registro de Preços
Órgão Licitante: Município de Bady Bassitt. Modalidade: Pre-
gão Presencial nº 022/2021, do tipo “menor preço por item”. 
Objeto: Registro de preços para aquisição de tiras reagentes 
para determinação de glicemia capilar. Sessão: 09h00 do 
dia 13/10/2021, na sede da Biblioteca Municipal, na Rua Ca-
milo de Moraes, 58. Edital completo 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, 27 de setembro de 2021. LUIZ ANTONIO TOBARDI-
NI - Prefeito Municipal

Convocação de Assembleia Geral Ordinária: 

ASSOCIAÇÃO DE PROPRIETÁRIOS DA ESTÂNCIA BOR-
TOLUZZO, CNPJ  03.815.034/0001-22 - convoca todos 
os associados, adimplentes (em dia) com suas obrigações 
junto a APEB, para participar da Assembleia Geral  Ordiná-
ria a ser realizada no dia 18 de Outubro de 2021, à Rua: ( 
B ) Nº 184, Estancia Bortoluzzo – Cedral -Sp.  às 09h00 em 
primeira convocação, e às 09h30 em segunda e última con-
vocação com qualquer numero de associados presentes, 
a fi m de serem deliberados os seguintes itens, conforme 
ordem do dia:

a) Aprovação das contas 2021
b) Análise do custo da Agua / Racionamento / Hidrô-
metros
c) Apresentação de chapa p/ nova Diretoria.
d) Obras Diretoria Atual / Prefeitura
e) Outros assuntos de interesse dos associados. 

O deliberado na mesma obrigará o cumprimento a todos os 
associados, ainda que ausentes ou discordantes.  Cedral – 
Sp. , 27/09/2021 – A  DIRETORIA -  APEB

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.

RODRIGO PERPÉTUO AGUIAR e VERA LÚCIA BARBOSA BARROS. Ele, brasileiro, natural de 
São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, nascido aos vinte (20) de fevereiro de um mil novecentos e setenta e 
seis (1976), com quarenta  e cinco (45) anos de idade, do lar, solteiro, filho de JOÃO DOS REIS AGUIAR e de 
dona DORMACI APARECIDA BARBOSA AGUIAR. Ela, brasileira, natural de Americana, Estado de São Paulo, 
nascida aos  nove (09) de fevereiro de um mil novecentos e setenta e nove (1979), com quarenta  e dois (42) anos 
de idade, costureira, solteira, filha de JOSÉ BARBOSA BARROS e de dona FRANCISCA BELA CAIRES 
BARROS.

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, vinte e dois (22) de setembro de dois mil e vinte e um (2021).
Renata Comunale Aleixo
Oficial

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

Renata Comunale Aleixo
Oficial

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

__________________________________________________________________________________
EDITAL DE PROCLAMAS

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

WESLEY DE SANTANA ALVES PEREIRA e DAIANNY SOUSA DOS SANTOS. Ele, brasileiro, 
natural de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, nascido aos três (03) de fevereiro de um mil novecentos e 
noventa e três (1993), com vinte  e oito (28) anos de idade, auxiliar de produção, solteiro, filho de ULISSES 
ALVES PEREIRA e de dona LUCIA HELENA NATALINA DE SANTANA. Ela, brasileira, natural de 
Açailândia, Estado do Maranhão, nascida aos  dois (02) de janeiro de um mil novecentos e noventa e nove (1999), 
com vinte  e dois (22) anos de idade, auxiliar de produção, solteira, filha de de dona RHOSEANNY SOUSA DOS 
SANTOS.

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, vinte e cinco (25) de setembro de dois mil e vinte e um (2021).
Renata Comunale Aleixo
Oficial
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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.

ALEX SANDRO ZANELATO DA SILVA e LUCIANA CRISTINA DA SILVA BUENO. Ele, 
brasileiro, natural de Promissão, Estado de São Paulo, nascido aos vinte e nove (29) de setembro de um mil 
novecentos e oitenta e seis (1986), com trinta  e quatro (34) anos de idade, tecnico de radiologia médico, 
divorciado, filho de ANTONIO CARLOS DA SILVA e de dona SHIRLEY ZANELATO DA SILVA. Ela, 
brasileira, natural de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, nascida aos  vinte e nove (29) de julho de um 
mil novecentos e oitenta e cinco (1985), com trinta  e seis (36) anos de idade, designer gráfico, divorciada, filha de 
EDIVALDO DA SILVA BUENO e de dona FATIMA APARECIDA ESPINETE BUENO.

Transferência. 

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, vinte e cinco (25) 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.

GUILHERME AUGUSTO MARTINELI RODRIGUES POLLI e GIOVANA LIMA VASQUES 
PEREIRA. Ele, brasileiro, natural de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, nascido aos dezesseis (16) de 
junho de um mil novecentos e noventa e quatro (1994), com vinte  e sete (27) anos de idade, bancário, solteiro, 
filho de CARLOS ALBERTO RODRIGUES POLLI e de dona SIBELI MARTINELI POLLI. Ela, brasileira, 
natural de Santos, Estado de São Paulo, nascida aos  primeiro (01) de agosto de um mil novecentos e noventa e 
nove (1999), com vinte  e dois (22) anos de idade, consultora de negócios, solteira, filha de GUSTAVO 
VASQUES PEREIRA e de dona ELI RIBEIRO LIMA VASQUES PEREIRA.

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, vinte e cinco (25) 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. LUIZ FERNANDO BORTOLUCCI ALVES e LÍLIA 
MARTINS GONÇALVES, sendo ELE fi lho de LUIZ CARLOS 
ALVES e de ROSMEIRE APARECIDA BORTOLUCCI ALVES 
e ELA fi lha de LUIZ GONÇALVES PEREIRA e de MARIA DE 
FATIMA MARTINS GONÇALVES;

2. JAQUELIM NASCIMENTO PEREIRA e DARLENE 
PEREIRA GONÇALVES, sendo ELE fi lho de JOAQUIM PE-
REIRA DA LUZ e de MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO 
PEREIRA e ELA fi lha de SEBASTIÃO GONÇALVES MARIA-
NO e de AUDILINA ALVES PEREIRA;

3. KEMELLY RAUA BARON BAALBAKI e NAIARA 
FERNANDA BRUZADIN, sendo KEMELLY fi lha de SAMIR 
MOAMAD BAALBAKI e de RITA DE CÁSSIA BARON e 
NAIARA fi lha de EDINALDO APARECIDO BRUZADIN e de 
REGINA BRIGO BRUZADIN;

4. JOSÉ RAFAEL GONÇALVES e CAMILA ALVES 
MAGALHÃES, sendo ELE fi lho de JOSÉ GONÇALVES SO-
BRINHO e de NEIDE APARECIDA FERREIRA GONÇALVES 
e ELA fi lha de GILBERTO DE MAGALHÃES e de ROSARIA 
FRANCISCO DE MAGALHÃES;

5. KAUÊ PENNA e DANIELE MARA SÁ DOS SAN-
TOS, sendo ELE fi lho de FERNANDO PENNA e de REGINA 
MARA PAPA PENNA e ELA fi lha de JURANDIR SANTOS SÁ 
e de RUTH MARA DOMINGOS SÁ;

6. PATRICK MARCOS CARVALHO BARBOSA e 
LAYS DE MELO CARVALHO, sendo ELE fi lho de BARTO-
LOMEU VIANA BARBOSA JUNIOR e de EFIGENIA DAS 
GRAÇAS DE CARVALHO BARBOSA e ELA fi lha de LUIZ 
WILSON BORGES CARVALHO e de MARISA SILVA DE 
MELO CARVALHO;

7. GABRIEL HENRIQUE VIANNA PEREIRA e STÉFA-
NI RODRIGUES DOMINGOS, sendo ELE fi lho de ANDRÉ 
LUIS MARTIN PEREIRA e de ANA PAULA VIANNA e ELA 
fi lha de STEVENS MARCEL MARTINS DOMINGOS e de 
EDNEIA RODRIGUES DOMINGOS;

8. RAFAEL MATIAS DOS SANTOS e LARA PEREIRA 
ABENANTI, sendo ELE fi lho de ROMILDO DOS SANTOS 
e de LEANDRA MATIAS DA SILVA SANTOS e ELA fi lha de 
JOÃO BATISTA ABENANTI e de CLAUDIA REGINA PEREI-
RA ABENANTI;

9. LUCAS RIBEIRO e CAROLINE DE AQUINO CAR-
DOZO, sendo ELE fi lho de BENEDITO RIBEIRO e de MARIA 
RITA DA SILVA e ELA fi lha de LUCIANO PEREIRA CARDO-
ZO e de MARA REGINA DE AQUINO;

10. VÍTOR FONTANA FERNANDES e VERÔNICA 
BORTUCAN DE OLIVEIRA, sendo ELE fi lho de CESAR NEI 
BLANCO FERNANDES e de ZÓSIMA FONTANA FERNAN-
DES e ELA fi lha de JOSÉ DONIZETI DE OLIVEIRA e de 
MARYSTELA DE FELICIO BORTUCAN DE OLIVEIRA;

11. CLEBER CELSO RIBEIRO DE ARAUJO e VALDE-
LICE IBANES, sendo ELE fi lho de BENEDITO LUIZ RIBEI-
RO DE ARAUJO e de HELENA DIAS DE ARAUJO e ELA 
fi lha de GABRIEL IBANES e de LUZIA BARBOSA IBANES;

12. RAPHAEL RODRIGO MENEZES e POLIANA DA 
SILVA ANDRADE, sendo ELE fi lho de ADEMIR MENEZES 
e de ROSELI APARECIDA DE OLIVEIRA MENEZES e ELA 
fi lha de JAIR RAMOS DE ANDRADE e de MARLENE DA 
SILVA ANDRADE; brasileiros, residentes neste 3º subdistri-
to. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o em 
Cartório (R. São Paulo, 2200 – Tel: 3202-9090). 25/09/2021.

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. WALMIR HENRIQUE FERNANDES DE OLIVEIRA 
e MÔNICA MARCOS RONCHI, sendo ELE fi lho de WALMIR 
DE OLIVEIRA e de VALDIRENE FERNANDES CESAR DE 
OLIVEIRA e ELA residente e domiciliada em Potirendaba, 
SP, fi lha de JOSÉ CARLOS RONCHI e de LUCINEIDE 
MARCOS RONCHI;

2. KLEITON WILLIAN VIVEIROS e MARIELE MICHE-
LINO, sendo ELE fi lho de JOSÉ APARECIDO VIVEIROS e 
de CLEIDE DE FATIMA FAZAM VIVEIROS e ELA fi lha de 
ALBINO MICHELINO e de MARIA DE LOURDES MONTOIA 
MICHELINO;

3. CLEVERSON MARQUES e NOEMI DE OLIVEIRA 
SANTOS, sendo ELE fi lho de DANIEL MARQUES e de 
NEUZA MARTELLO MARQUES e ELA fi lha de ABEL DE 
OLIVEIRA SANTOS e de MARIA DE OLIVEIRA SANTOS;

4. GLAUBER CASSANDRA e LARIANA FERREIRA 
DE SOUZA, sendo ELE fi lho de VENICIUS CASSANDRA e 
de MARILDA CASSIMIRA DO NASCIMENTO CASSANDRA 
e ELA fi lha de WAGNER LUIS GONÇALVES DE SOUZA e 
de OZANIR FERREIRA MENDES DE SOUZA; brasileiros, 
residentes neste 3º subdistrito. Se alguém souber de algum 
impedimento, oponha-o em Cartório (R. São Paulo, 2200 – 
Tel: 3202-9090). 27/09/2021.

EDITAIS DE PROCLAMAS
1º REGISTRO CIVIL DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO 

RIO PRETO
Rua Tiradentes nº 3355, Centro. 

Tel: (17)3214-5330

Certifi ca-se que, apresentaram perante o 1º Registro Civil da 
Comarca de São José do Rio Preto, os documentos exigidos 
no artigo 1525 do Código Civil brasileiro para habilitação de 
casamento:

THIAGO HENRIQUE BOSSADA e CLEMILDA BAESSO. 
Ele, de nacionalidade brasileira, serralheiro, solteiro, nascido 
em São José do Rio Preto, SP, no dia 02 de dezembro de 
1984, fi lho de VALDIR BOSSADA e de ISABEL CRISTINA 
DE OLIVEIRA SANTOS BOSSADA. Ela, de nacionalidade 
brasileira, assistente social, divorciada, nascida em São 
José do Rio Preto, SP, no dia 28 de junho de 1970, fi lha de 
JOÃO BAESSO e de MARIA APARECIDA ALVES BAESSO. 

EDNA SALES FREIRE e KARINA TERESA BAREICHA. 
Ela, de nacionalidade brasileira, chapeira, solteira, nascida 
em Assis, SP, no dia 28 de maio de 1983, fi lha de FRANCIS-
CO SALES FREIRE e de MARIA DE FATIMA LOURENÇO 
FREIRE. Ela, de nacionalidade brasileira, chapeira, solteira, 
nascida em Assis, SP, no dia 02 de março de 1987, fi lha de 
EVERTON ANTONIO BAREICHA e de LUCINDA CONSOLI. 

RAFAEL AJUTI COSTA e ISABELLA JACOMETTO LOU-
RENCIN. Ele, de nacionalidade brasileira, comerciante, 
solteiro, nascido em São José do Rio Preto, SP, no dia 20 de 
junho de 1991, fi lho de JOSE ROBERTO COSTA RODRI-
GUES e de NEIDE DEUS AJUTI COSTA. Ela, de nacionali-
dade brasileira, analista de engenharia, solteira, nascida em 
São José do Rio Preto, SP, no dia 03 de dezembro de 1993, 
fi lha de REGINALDO LOURENCIN e de MARLI JACOMET-
TO LOURENCIN. 

CLAUDIOMAR VIEIRA e MARIA AMÉLIA DE JESUS AL-
VES. Ele, de nacionalidade brasileira, motorista, divorciado, 
nascido em Guaíra, SP, no dia 02 de junho de 1973, fi lho 
de SEBASTIÃO VIEIRA e de LEONICE HONORIO VIEIRA. 
Ela, de nacionalidade brasileira, do lar, divorciada, nascida 
em Caibrinha, BA, no dia 21 de novembro de 1965, fi lha de 
GUIOMARO FRANCISCO ALVES e de ADELINA ROSA DE 
JESUS ALVES. 

ANTONIO JORGE SIQUEIRA DO AMARAL NETO e MA-
RIA EDUARDA DA COSTA CRESTANI. Ele, de nacionali-
dade brasileira, eletricista automotivo, solteiro, nascido em 
São José do Rio Preto, SP, no dia 10 de junho de 1996, fi lho 
de JORGE LUIS SANCHES DO AMARAL e de ROSEMARI 
REGINA GROSSI DO AMARAL. Ela, de nacionalidade brasi-
leira, estagiária, solteira, nascida em São José do Rio Preto, 
SP, no dia 29 de novembro de 1998, fi lha de ANTONIO DOS 
SANTOS CRESTANI e de ALESSANDRA CRISTINA DA 
COSTA. 

Assim, lavra-se o presente edital de proclamas para que 
seja afi xado neste 1º Registro Civil em lugar de costume e 
publicado pela imprensa local.  
Se alguém souber de impedimento, oponha-o na forma da 
lei.
São José do Rio Preto, 27 de setembro de 2021.
David Yamaji Valença, Ofi cial.
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São José do Rio Preto, terça-feira
28 de setembro de 2021

Balcão de Empregos 
643 vagas nesta segunda

 
O Balcão de Empregos de Rio Preto desta segunda-feira 
(27) está oferecendo 643 oportunidades de trabalho. As 
principais delas são para vendedor (43), atendente (26), 
consultor de vendas (17), garçom/garçonete (17), vende-
dor externo (17), ajudante de produção (11), operador de 

tele atendimento (11), 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 27/09/2021. Apenas vagas ativas (novas e reativadas).

Relatório de VagasBalcão de Empregos

CARGO QTDE. VAGAS SEXO TIPO
AGENTE DE HIGIENE E LIMPEZA PERMANENTEFEMININO5
AJUDANTE CARGA E DESCARGA PERMANENTEMASCULINO2
AJUDANTE CARGA E DESCARGA - NOITE PERMANENTEMASCULINO2
AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA PERMANENTEMASCULINO2
AJUDANTE DE FUNDIÇÃO PERMANENTEMASCULINO3
AJUDANTE DE MARCENEIRO/ MEIO OFICIAL PERMANENTEMASCULINO1
AJUDANTE DE MARCENEIRO/ MEIO OFICIAL PERMANENTEMASCULINO1
AJUDANTE DE MECANICO, LINHA LEVE E PESADA PERMANENTEMASCULINO1
AJUDANTE DE MOTORISTA  PARA MIRASSOL-SP PERMANENTEMASCULINO1
AJUDANTE DE OPERADOR DE BALANÇA - RODOVIAS PERMANENTEINDIFERENTE10
AJUDANTE DE PRODUÇÃO PERMANENTEMASCULINO10
AJUDANTE DE PRODUÇÃO PERMANENTEMASCULINO1
AJUDANTE GERAL PERMANENTEMASCULINO2
AJUDANTE GERAL PERMANENTEMASCULINO2
AJUDANTE SERVIÇOS GERAIS PERMANENTEINDIFERENTE1
ALMOXARIFADO PERMANENTEMASCULINO1
ALMOXARIFE PERMANENTEMASCULINO1
ANALISTA COMERCIAL (PRÉ-ATENDIMENTO) PERMANENTEINDIFERENTE1
ANALISTA DE CONTROLADORIA SENIOR PERMANENTEINDIFERENTE1
ANALISTA DE CONTROLADORIA SÊNIOR PERMANENTEINDIFERENTE1
ANALISTA DE CRIAÇÃO PLENO PERMANENTEINDIFERENTE1
ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS PERMANENTEINDIFERENTE1
ARTE FINALISTA PERMANENTEINDIFERENTE1
ASSESSOR DE VENDAS PERMANENTEINDIFERENTE3
ASSISTENTE DE COZINHA PERMANENTEINDIFERENTE3
ASSISTENTE DE MORGANIZAR ARKETING/VENDAS PERMANENTEFEMININO1
ASSISTENTE DE RECURSOS HUMANOS PERMANENTEINDIFERENTE1
ASSISTENTE DE RH TEMPORÁRIAFEMININO1
ASSISTENTE DE TI PERMANENTEINDIFERENTE1
ASSISTENTE FISCAL PERMANENTEFEMININO1
ASSISTENTE/ LÍDER DE CAIXA PERMANENTEINDIFERENTE1
ASSISTENTE/ LÍDER DE MERCEARIA PERMANENTEINDIFERENTE1
ATENDENTE PERMANENTEINDIFERENTE15
ATENDENTE PERMANENTEINDIFERENTE2
ATENDENTE PERMANENTEINDIFERENTE8
ATENDENTE PERMANENTEFEMININO1
ATENDENTE DE BAR, PRODUÇÃO DE CAIPIRINHA, CAIXA PERMANENTEMASCULINO2
ATENDENTE FAST FOOD PERMANENTEINDIFERENTE4
ATENDENTE PRAÇA ALIMENTAÇÃO IGUATEMI PERMANENTEINDIFERENTE1
AUX. DE COZINHA PERMANENTEINDIFERENTE3
AUX. DE GARÇOM PERMANENTEINDIFERENTE5
AUX DE SUSHIMAN PERMANENTEINDIFERENTE2
AUXILIAR ADMINISTRATIVO PERMANENTEINDIFERENTE1
AUXILIAR ADMINISTRATIVO - SETOR DE IMPORTAÇÕES PERMANENTEMASCULINO1
AUXILIAR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO PERMANENTEFEMININO1
AUXILIAR DE  CARGA E DESCARGA PERMANENTEMASCULINO8
AUXILIAR DE CARGA E DESCARGA -  MIRASSOL-SP PERMANENTEMASCULINO3
AUXILIAR DE CONTAS/ RECEBER/ A PAGAR/ FINANCEIRO PERMANENTEINDIFERENTE1
AUXILIAR DE CONTROLE DE QUALIDADE PERMANENTEMASCULINO1
AUXILIAR DE COZINHA PERMANENTEINDIFERENTE1
AUXILIAR DE COZINHA PERMANENTEFEMININO1
AUXILIAR DE COZINHA PERMANENTEINDIFERENTE1
AUXILIAR DE COZINHA PERMANENTEFEMININO1
AUXILIAR DE COZINHA PERMANENTEFEMININO1
AUXILIAR DE COZINHA PERMANENTEINDIFERENTE2
AUXILIAR DE COZINHA PERMANENTEINDIFERENTE2
AUXILIAR DE COZINHA PERMANENTEINDIFERENTE1
AUXILIAR DE ENFERMAGEM PERMANENTEMASCULINO2
AUXILIAR DE ENFERMAGEM PERMANENTEFEMININO1

Vagas Ativas
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CARGO QTDE. VAGAS SEXO TIPO
AUXILIAR DE ESTOQUE PERMANENTEMASCULINO3
AUXILIAR DE ESTOQUE PERMANENTEMASCULINO1
AUXILIAR DE ESTOQUE PERMANENTEMASCULINO1
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO PERMANENTEMASCULINO1
AUXILIAR DE LIMPEZA PERMANENTEFEMININO1
AUXILIAR DE LIMPEZA PERMANENTEINDIFERENTE1
AUXILIAR DE LIMPEZA PERMANENTEINDIFERENTE3
AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO PERMANENTEFEMININO1
AUXILIAR DE MARCENARIA PERMANENTEMASCULINO1
AUXILIAR DE MARCENEIRO/MEIO OFICIAL PERMANENTEMASCULINO2
AUXILIAR DE MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS PERMANENTEMASCULINO2
AUXILIAR DE OPERAÇÕES PERMANENTEMASCULINO1
AUXILIAR DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO PERMANENTEINDIFERENTE1
AUXILIAR DE PREVENÇÃO PERMANENTEINDIFERENTE2
AUXILIAR DE PRODUÇÃO TEMPORÁRIAMASCULINO1
AUXILIAR DE PRODUÇÃO PERMANENTEMASCULINO3
AUXILIAR DE PRODUÇÃO INDUSTRIA PRÉ MOLDADOS PERMANENTEMASCULINO2
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PERMANENTEMASCULINO3
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (PRODUÇÃO) PERMANENTEMASCULINO1
AUXILIAR DE SERVIÇOS OPERACIONAIS (CONFERENTE) TEMPORÁRIAINDIFERENTE10
AUXILIAR DE TAPECEIRO PERMANENTEMASCULINO1
AUXILIAR DE TI PERMANENTEINDIFERENTE1
AUXILIAR DE VENDAS INTERNO PERMANENTEMASCULINO2
AUXILIAR MECÂNICO DE AR CONDICIONADO PERMANENTEMASCULINO3
AZULEJISTA PERMANENTEMASCULINO5
BALCONISTA PERMANENTEINDIFERENTE3
BARMAN PERMANENTEMASCULINO1
BORRACHEIRO PERMANENTEMASCULINO1
CAIXA PERMANENTEINDIFERENTE1
CAIXA PERMANENTEINDIFERENTE1
CALDEREIRO PERMANENTEMASCULINO3
CARGA E DESCARGA PERMANENTEMASCULINO2
CARREGADOR1 PERMANENTEMASCULINO1
CONFERENTE DE ESTOQUE PERMANENTEMASCULINO1
CONSULTOR DE SERVIÇOS PERMANENTEINDIFERENTE1
CONSULTOR DE VENDAS PERMANENTEINDIFERENTE5
CONSULTOR DE VENDAS PERMANENTEINDIFERENTE10
CONSULTOR DE VENDAS PERMANENTEINDIFERENTE1
CONSULTOR DE VENDAS PERMANENTEINDIFERENTE1
CONSULTOR DE VENDAS EXTERNAS  - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO PERMANENTEINDIFERENTE4
CONSULTOR EXTERNO PERMANENTEINDIFERENTE20
COORDENADOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO PERMANENTEINDIFERENTE1
COPEIRA HOSPITALAR PERMANENTEFEMININO2
CORRETOR DE IMÓVEIS PERMANENTEINDIFERENTE1
COSTUREIRA PERMANENTEINDIFERENTE1
COZINHA EM CAFETERIA PERMANENTEFEMININO1
COZINHEIRA PERMANENTEINDIFERENTE2
COZINHEIRA PERMANENTEINDIFERENTE1
COZINHEIRA PERMANENTEFEMININO1
COZINHEIRO (A) PERMANENTEINDIFERENTE1
COZINHEIRO(A) PERMANENTEINDIFERENTE1
CUIDADOR DE IDOSOS PERMANENTEINDIFERENTE3
CUIDADOR INFANTIL PERMANENTEFEMININO1
CUIDADORA INFANTIL PERMANENTEFEMININO3
DESIGNER PERMANENTEINDIFERENTE1
EDITOR DE ÁUDIO PERMANENTEINDIFERENTE1
ELETRICISTA PERMANENTEMASCULINO3
ELETRICISTA / ENCANADOR /AJUDANTE GERAL PERMANENTEMASCULINO4
ELETRICISTA P/AUTOS PERMANENTEINDIFERENTE1
EMPREGADA DOMESTICA PERMANENTEFEMININO1
EMPREGADA DOMESTICA PERMANENTEFEMININO1
ENCARREGADO DE FLV PERMANENTEINDIFERENTE2
ENFERMEIRA PERMANENTEFEMININO1
ENTREGADOR TEMPORÁRIAINDIFERENTE5
ENTREGADOR + OPERADOR DE EMPILHADEIRA PERMANENTEMASCULINO1
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CARGO QTDE. VAGAS SEXO TIPO
ENTREGADOR EXTERNO PERMANENTEINDIFERENTE1
ESTAGIARIO (A)  DE PSICOLOGIA / RH (CURSANDO DO 3° OU 4°ANO) PERMANENTEINDIFERENTE1
ESTAGIÁRIO DE OBRAS TEMPORÁRIAINDIFERENTE1
ESTAGIÁRIO DE SUPRIMENTOS TEMPORÁRIAINDIFERENTE1
ESTAGIÁRIO ENGENHARIA PERMANENTEINDIFERENTE5
ESTAGIARIO PARA O SETOR COMPRAS PERMANENTEMASCULINO1
ESTAGIARIO SETOR DE COMPRAS PERMANENTEMASCULINO1
ESTAGIO PERMANENTEINDIFERENTE2
ESTAGIO ADMINISTRATIVO EM MIRASSOL PERMANENTEINDIFERENTE1
ESTAGIO ADMINISTRATIVO EM MIRASSOL PERMANENTEINDIFERENTE1
ESTÁGIO CIÊNCIAS CONTÁBEIS TEMPORÁRIAINDIFERENTE2
ESTÁGIO CIÊNCIAS CONTÁBEIS PERMANENTEINDIFERENTE1
ESTÁGIO DE ENSINO MÉDIO TEMPORÁRIAINDIFERENTE1
ESTÁGIO DESIGNER GRÁFICO PERMANENTEINDIFERENTE1
ESTAGIO EM ARQUITETURA PERMANENTEINDIFERENTE1
ESTAGIO EM ARQUITETURA PERMANENTEINDIFERENTE1
ESTÁGIO EM ATENDIMENTO PERMANENTEFEMININO11
ESTÁGIO ENGENHARIA  ELÉTRICA TEMPORÁRIAINDIFERENTE2
ESTÁGIO ENGENHARIA  ELÉTRICA TEMPORÁRIAINDIFERENTE2
ESTÁGIO ENGENHARIA (SETOR PRODUÇÃO) TEMPORÁRIAINDIFERENTE1
ESTÁGIO ESTUDANTES VETERINÁRIA,AGRONOMIA OU ZOOTECNIA TEMPORÁRIAINDIFERENTE3
ESTÁGIO PUBLICIDADE / DESIGN GRÁFICO TEMPORÁRIAINDIFERENTE1
ESTÁGIO RECEPÇÃO TEMPORÁRIAINDIFERENTE1
ESTAGIO SETOR ALMOXARIFADO PERMANENTEMASCULINO1
ESTÁGIO TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO TEMPORÁRIAINDIFERENTE1
EXECUTIVO DE VENDAS PERMANENTEINDIFERENTE1
FUNILEIRO PERMANENTEINDIFERENTE1
GARÇOM PERMANENTEINDIFERENTE2
GARÇOM PERMANENTEINDIFERENTE2
GARÇOM/ GARÇONETE PERMANENTEINDIFERENTE4
GARÇOM/GARÇONETE PERMANENTEINDIFERENTE7
GARÇON PERMANENTEMASCULINO2
GERENTE INDUSTRIAL PERMANENTEMASCULINO1
HOSTESS / RECEPCIONISTA DE EVENTOS TEMPORÁRIAFEMININO4
INSTALADOR DE AR CONDICIONADO PERMANENTEMASCULINO3
INSTALADOR DE INTERNET PERMANENTEMASCULINO8
INSTRUTOR DE ACADEMIA PERMANENTEINDIFERENTE1
INSTRUTOR ESPORTIVO PERMANENTEINDIFERENTE1
JOVEM APRENDIZ PERMANENTEINDIFERENTE3
LAVADOR HIGIENIZADOR AUTOMOTIVO PERMANENTEMASCULINO4
LIDER DE LOJA PERMANENTEFEMININO1
LÍDER DE PREVENÇÃO E PERDAS PERMANENTEINDIFERENTE1
MANICURE (MEI) PERMANENTEFEMININO1
MARCENEIRO PERMANENTEMASCULINO1
MECÂNICO - AUXILIAR GERAL PERMANENTEINDIFERENTE1
MECÂNICO ALINHADOR VEÍCULOS PERMANENTEMASCULINO1
MECÂNICO DE AR CONDICIONADO/REFRIGERAÇÃO PERMANENTEMASCULINO1
MECÂNICO DE AR CONDICIONADO/REFRIGERAÇÃO PERMANENTEMASCULINO1
MECANICO DE DIREÇAO HIDRAULICA PERMANENTEMASCULINO1
MECANICO DE DIREÇÃO HIDRAULICA PERMANENTEMASCULINO1
MECANICO DE MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO PERMANENTEMASCULINO3
MECÂNICO DE SUSPENSÃO E FREIO PERMANENTEMASCULINO3
MECÂNICO DE SUSPENSÃO E FREIO PERMANENTEMASCULINO3
MECÂNICO ELETRECISTA DIAGNÓSTICO PERMANENTEINDIFERENTE1
MECANICO LINHA LEVE PARA TROCA DE OLEO PERMANENTEINDIFERENTE4
MECANICO NA LINHA DIESEL COM EXPERIENCIA PERMANENTEMASCULINO1
MECÂNICO SÊNIOR PERMANENTEINDIFERENTE1
MEIO OFICIAL DE MARCENARIA PERMANENTEMASCULINO1
MEIO OFICIAL DE MARCENARIA PERMANENTEMASCULINO1
MOLEIRO PERMANENTEMASCULINO2
MONITOR DE AREA KIDS TEMPORÁRIAFEMININO2
MONTADOR DE MOVEIS PERMANENTEMASCULINO1
MONTADOR DE MÓVEIS/ MARCENARIA PERMANENTEMASCULINO2
MONTADOR EXTERNO PERMANENTEMASCULINO2
MOTORISTA CATEGORIA D PERMANENTEMASCULINO1
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MOTORISTA DE CAMINHÃO BASCULANTE PERMANENTEMASCULINO1
MOTORISTA ENTREGADOR TEMPORÁRIAMASCULINO15
MOTORISTA PARA VIAGENS  A SÃO PAULO ( CARRETA ) PERMANENTEINDIFERENTE3
MOTORISTA PARA VIAGENS  A SÃO PAULO ( TRUCK ) PERMANENTEINDIFERENTE3
MOTORISTA TRUCK PERMANENTEMASCULINO3
OPERADOR DE BALANÇA - RODOVIAS PERMANENTEINDIFERENTE6
OPERADOR DE CENTRO DE USINAGEM E TORNO CNC PERMANENTEMASCULINO1
OPERADOR DE CENTRO DE USINAGEM E TORNO CNC PERMANENTEMASCULINO1
OPERADOR DE EMPILHADEIRA PERMANENTEMASCULINO1
OPERADOR DE EMPILHADEIRA PERMANENTEMASCULINO3
OPERADOR DE ESTACIONAMENTO PERMANENTEMASCULINO2
OPERADOR DE MÁQUINAS PERMANENTEMASCULINO1
OPERADOR DE MOTONIVELADORA DE BASE PERMANENTEMASCULINO1
OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA PERMANENTEMASCULINO1
OPERADOR DE TELE  ATENDIMENTO PERMANENTEFEMININO4
OPERADOR DE TELE ATENDIMENTO PERMANENTEINDIFERENTE7
OPERADOR DE TELEMARKETING PERMANENTEINDIFERENTE10
OPERADOR DE TORNO MECÂNICO PERMANENTEINDIFERENTE1
OPERADOR DE TRAFEGO PERMANENTEINDIFERENTE1
OPERADORA DE CAIXA PERMANENTEINDIFERENTE1
OPERADORES DE CAIXA PERMANENTEINDIFERENTE5
PCD PERMANENTEINDIFERENTE1
PINTOR PERMANENTEMASCULINO1
PINTOR ARTESANAL PERMANENTEFEMININO1
POLIDOR DE AUTOS PERMANENTEINDIFERENTE1
PROFISSIONAL DE TI (MEI) PERMANENTEINDIFERENTE1
PROMOTOR DE VENDAS LIDER PERMANENTEINDIFERENTE1
PROMOTORA DE MARKETING TEMPORÁRIAFEMININO7
REPOSITOR PERMANENTEINDIFERENTE5
SECRETÁRIA / VENDEDOR(A) PERMANENTEINDIFERENTE1
SECRETÁRIA CLINICA MÉDICA PERMANENTEFEMININO1
SERRALHEIRO PERMANENTEMASCULINO1
SERRALHEIRO PERMANENTEMASCULINO1
SERVENTE PERMANENTEMASCULINO1
SERVENTE DE OBRA PERMANENTEMASCULINO2
SERVENTE DE OBRAS PERMANENTEMASCULINO1
SERVENTE DE PEDREIRO ( PARA FABRICAÇÃO DE POSTE DE ALAMBRADO PERMANENTEMASCULINO1
SERVIÇOS GERAIS PERMANENTEFEMININO1
SERVIÇOS GERAIS (PEDREIRO) PERMANENTEMASCULINO1
SERVIÇOS GERAIS (PEDREIRO) PERMANENTEMASCULINO1
SOCIAL MEDIA PERMANENTEFEMININO1
SOLDADOR PERMANENTEMASCULINO1
SOLDADOR (MIG / TIG E ELETROLDO) PERMANENTEMASCULINO3
SUPERVISOR COMERCIAL PERMANENTEINDIFERENTE1
SUPERVISOR DE CALL CENTER PERMANENTEINDIFERENTE1
SUPERVISOR EXTERNO PAP PERMANENTEINDIFERENTE2
SUPERVISOR VENDAS EXTERNAS PERMANENTEINDIFERENTE1
SUPORTE COMERCIAL PERMANENTEFEMININO2
SUPORTE TÉCNICO PERMANENTEINDIFERENTE1
TÉCNICO DE INTRAESTRUTURA EM TELECOM (EXTERNO) PERMANENTEMASCULINO2
TÉCNICO EM INFORMÁTICA PERMANENTEMASCULINO1
TECNICO EM NUTRIÇÃO PERMANENTEINDIFERENTE1
TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO PERMANENTEMASCULINO1
TELEMARKETING ATIVO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS (COM PERMANENTEINDIFERENTE6
TELEMARKETING ATIVO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS. (VENDEDORES) PERMANENTEINDIFERENTE6
TORNEIRO MECANICO/OPERADOR FRESA E TORNO CNC PERMANENTEMASCULINO1
TREINANDO/CORRETOR DE SEGUROS (HOME OFFICE) PERMANENTEINDIFERENTE8
VAGA PARA TÉCNICO DE INFRAESTRUTURA EM FIBRA ÓPTICA PERMANENTEMASCULINO1
VENDEDOR PERMANENTEINDIFERENTE20
VENDEDOR PERMANENTEINDIFERENTE1
VENDEDOR PERMANENTEINDIFERENTE5
VENDEDOR PERMANENTEINDIFERENTE10
VENDEDOR PERMANENTEINDIFERENTE2
VENDEDOR PERMANENTEINDIFERENTE1
VENDEDOR (A) PERMANENTEINDIFERENTE3

USUÁRIO: RNSANTOS - DATA EMISSÃO: 27/09/2021 07:47

CARGO QTDE. VAGAS SEXO TIPO
VENDEDOR AGRONOMO PERMANENTEINDIFERENTE1
VENDEDOR DE PEÇAS PERMANENTEINDIFERENTE1
VENDEDOR EXTERNO PERMANENTEMASCULINO1
VENDEDOR EXTERNO PERMANENTEMASCULINO1
VENDEDOR EXTERNO PERMANENTEINDIFERENTE5
VENDEDOR EXTERNO PERMANENTEMASCULINO1
VENDEDOR EXTERNO PERMANENTEMASCULINO1
VENDEDOR EXTERNO PERMANENTEMASCULINO1
VENDEDOR EXTERNO PERMANENTEMASCULINO1
VENDEDOR EXTERNO PERMANENTEMASCULINO1
VENDEDOR EXTERNO PERMANENTEMASCULINO1
VENDEDOR EXTERNO PERMANENTEMASCULINO1
VENDEDOR EXTERNO PERMANENTEMASCULINO1
VENDEDOR EXTERNO PERMANENTEMASCULINO1
VENDEDOR EXTERNO PERMANENTEMASCULINO1
VENDEDOR EXTERNO PAP PERMANENTEINDIFERENTE8
VENDEDOR INTERNO - TELEVENDAS PERMANENTEMASCULINO1
VENDEDOR INTERNO OPERADOR DE TELEMARKETING PRODUTOS
AGROPECUÁRIOS COM EXPERIÊNCIA EM VENDAS ATIVAS

PERMANENTEINDIFERENTE2

VENDEDOR PRODUTOS AGRICOLAS E PECUÁRIOS TELEMARKETING COM
EXPERIÊNCIA

PERMANENTEINDIFERENTE2

VENDEDOR(A) PERMANENTEINDIFERENTE1
VENDEDOR(A) COM EXPERIENCIA PERMANENTEINDIFERENTE2
VENDEDOR(A) EXTERNO(A) PERMANENTEINDIFERENTE6
VENDEDOR/A INTERNO ,COM EXPERIÊNCIA EM VENDAS ATIVAS.
AGROPECUÁRIOS

PERMANENTEINDIFERENTE2

VENDEDOR(A) PARA ATUAR EM SHOPPING PERMANENTEFEMININO1
VENDEDORES(AS) C/ EXPERIÊNCIA EM TELEMARKTING PROD. AGRICOLAS E
PECUÁRIOS

PERMANENTEINDIFERENTE3

TOTAL DE VAGAS 643
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