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Mirassolense 
conquista 
título no 

paratambor 
Pedro Henrique Cumba 

Sanches, 20 anos, conquistou 
o título de campeão do para-
tambor, na categoria handicap 
3, na 5ª Copa Guadalupe, 
no último fial de semana na 
cidade de Barretos.  Pág.B1

Orçamento de Rio Preto 
deve chegar a R$ 2,5 bilhões

EM 2022

O prefeito de Rio Preto, 
Edinho Araújo (MDB) terá a 
disposição no ano que vem 
R$ 2,53 bilhões para manter 
a estrutura pública municipal. 
O montante refere-se ao orça-
mento total da Prefeitura tanto 
na administração direta como 
indireta. O valor supera em 
25% o orçamento deste ano 
de R$ 2 bilhões.  Os valores 
foram demonstrados nesta 
quarta-feira, 29, em audiência 
pública.   Pág.A3

Saúde recebe 
6,3 mil doses para 
retomar vacinação 

em adultos
Rio Preto recebeu nes-

ta quarta-feira (29) 6.320 
doses da vacina contra a 
Covid-19 para imunizar 
os adultos que ainda não 
conseguiram receber a 
primeira dose. Os imu-
nizantes começam a ser 
aplicados nesta quinta-
-feira (30).       Pág.A5

Evento hoje 
comemora 70 anos 

do Alarme em 
Rio Preto

Para celebrar os 70 
anos de fundação, o Ins-
tituto Alarme realiza nes-
ta quinta-feira (30) um 
evento que vai reunir 
autoridades municipais, 
empresários, ex-direto-
res, ex-presidentes, co-
laboradores e voluntários 
da instituição.    Pág.A5

Mulher é presa com 
570 quilos de maconha

Pág. A4

TJ suspende lei que obriga 
comprovante em caixa eletrônico

Pág. A2

Fazenda detalha receita e 
despesa de maio a agosto

Pág. A3

SUB-20
Times da re-
gião entram 

na rodada em 
busca da lide-
rança do gru-
po e da clas-
sificação hoje 
pela penúlti-

ma rodada do 
Campeonato 

Paulista. 
Pág.B1

VITÓRIAS 
Tenistas Pe-
dro Melli e 
Arthur Brom,-
venceram 
seus jogos 
nesta terça-
-feira (28), no 
ITF e Cosat 
Taroii Cup, 
em Itajaí.
Pag.B1

Após ter filho 
preso, mãe 

acusa PM de 
invadir casa
A Polícia Militar prendeu na 

terça-feira (28) um jovem de 
18 anos escondendo porções 
de maconha no interior de sua 
residência no bairro Nova Es-
perança. No mesmo caso um 
inquérito foi instaurado pelo 
fato de que a mãe do acusado 
alegou que sua casa foi invadida 
pelos policiais.   Pág.A4

POLÊMICA Usuários do transporte coletivo de Rio Preto pe-
dem melhorias caso a prefeitura decida mesmo prorrogar por 
mais dez anos o contrato com as empresas de ônibus. Pág.A2

Droga foi 
encontrada 

em carro 
durante 

patrulha-
mento da 
polícia no 
município 

de Icém

Prefeito Edinho Araújo
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Transformação digital: por 
escolha ou necessidade?
A transformação digital 

pode ser a maior palavra-
-chave dos últimos anos. 
Mas também pode ser o 
empreendimento mais im-
portante que sua empresa 
cultiva. Embora signifique 
coisas distintas para dife-
rentes organizações, a evo-
lução é vital para acompa-
nhar os gestores e líderes 
do setor em um mercado 
em rápido crescimento.

Nos últimos tempos, 
nem todos os esforços de 
transformação digital fo-
ram planejados. A Covid-19 deixou muitas empresas 
em uma situação vulnerável, exigindo atualizações 
urgentes simplesmente para permanecerem opera-
cionais.

Seguindo em frente, o sucesso nesta nova era 
digital exigirá previsão e planejamento cuidadoso - 
com uma compreensão profunda de como será o 
futuro do trabalho na nova era digital.

Sistemas de gerenciamento da força de tra-
balho da próxima geração

Algumas organizações acreditam que utilizando 
apenas planilhas, e-mails e telefonemas são suficien-
tes para gerenciar uma força de trabalho remoto. E 
embora isso possa ser verdade para uma pequena 
operação, esses métodos são simplesmente insus-
tentáveis para uma empresa em crescimento.

O mesmo se aplica ao envelhecimento do software 
de gerenciamento de dados. Gerenciar uma força de 
trabalho móvel de próxima geração requer tecnologia 
ágil que pode ser configurada e estendida para aten-
der às necessidades específicas de sua organização 
e de suas pessoas. Isso inclui a capacidade de se 
integrar a outros novos sistemas que fazem parte 
de uma maior estratégia de transformação digital.

Transformação digital + transformação de 
dados

Há uma transformação complementar acontecen-
do dentro dos negócios em todo o mundo ao lado 
do digital, e esse é o crescente domínio dos dados.

Enquanto os recursos digitais melhoram para per-
mitir maior captura e armazenamento de números 
operacionais e de vendas, a corrida continua para 
transformar esses conjuntos de dados em insights de 
negócios valiosos que levam a tomada de decisões 
informadas a novos patamares.

A captura e análise de dados é um componente-
-chave dos sistemas baseados em nuvem, onde os 
recursos são pré-construídos no software e formam 
um componente central do serviço oferecido.

Você não precisa mais de inúmeras horas-homem 
para vasculhar conjuntos de dados díspares, tentan-
do entender os números. Novas plataformas fazem o 
hack funcionar para você: fornecendo insights claros 
que facilitam relatórios, revisões e conformidade.

A ascensão da inteligência artificial e do 
aprendizado de máquina

Os avanços em inteligência artificial e aprendiza-
do de máquina oferecem infinitas possibilidades à 
medida que avançamos da revolução industrial do 
século XVIII para a quarta revolução industrial em 
2020 e daqui para frente.

Ao procuramos alavancar a robótica de maneiras 
novas e inimagináveis, a inteligência artificial ofe-
rece oportunidades sem precedentes para resolver 
desafios de negócios antigos. As principais empresas 
globais estão rapidamente construindo sua “segunda 
força de trabalho” de IA, que opera nos bastidores 
e libera os trabalhadores humanos para fazer o que 
os seres humanos fazem melhor: falar, relacionar, 
analisar e imaginar. Ao entregar tarefas manuais e 
repetitivas à IA, recebemos de volta a única coisa 
que o dinheiro não pode comprar: tempo.

À medida que avançamos em direção a um mundo 
pós-covid, as tecnologias inteligentes percorrerão 
um longo caminho para a construção de uma marca 
empregadora invejável que atenda efetivamente às 
necessidades de uma força de trabalho da próxima 
geração.

Marcelo Carreira, Diretor de Marketing da 
Access

ARTIGO 
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Usuários pedem melhorias caso 
contrato com empresas seja prorrogado

Se depender dos usuários 
do transporte coletivo de Rio 
Preto caso não ocorram melho-
rias no serviço que é prestado 
atualmente o município não 
deve prorrogar o atual contrato. 
Esta foi a opinião da maioria 
dos entrevistados pelo DHoje a 
respeito da tentativa do prefeito 
Edinho Araújo (MDB) em obter 
autorização da Câmara para es-
tender, por dez anos, o contrato 
com as empresas Circular Santa 
Luzia e Expresso Itamaraty. O ob-
jetivo é não abrir novo processo 
licitatório.

A proposta que ainda será 
lida em Plenário e depois segue 
para análise de comissões inter-
nas do Legislativo ainda não tem 
previsão para ser votada. Nesta 
quarta-feira, 29, usuários do 
transporte foram questionados 
sobre o assunto.

Para Alcides dos Santos, 59 
anos, a prorrogação pode acon-
tecer desde que a tarifa conti-
nue baixa. “Tudo está caro e a 
passagem não pode aumentar. 
Tem que colocar mais ônibus e 
evitar a superlotação que ainda 
existe”, afirma.

Para Maria Cristiane de Lima, 
38 anos, é necessário linhas que 
percorram a região periférica e 
não precisem passar pelo Ter-
minal Central. “Tem que colocar 
ônibus entre os bairros para 
diminuir o tempo das viagens 
sem vir para o centro”, diz.

Segundo o usuário Antônio 
dos Anjos, de 51 anos, a Pre-
feitura não pode ficar refém 
dos interesses das empresas. 
“Todo mundo tem que ganhar, 
mas sempre o passageiro sofre 
mais. Tem que melhorar o preço 
da passagem, da qualidade dos 
ônibus e do serviço”, argumenta.

Números do trans-
porte - Levantamento feito 
pelo DHoje revela que em 2019 
a média de passageiros trans-
portados por dia foi de 98.860 
pessoas. O número caiu drasti-
camente em 2020, ano do início 
da pandemia do coronavírus, 
com 53.304 passageiros trans-
portados. Neste ano, a média 
é ainda menor com 49.623 
passageiros até o momento. 
Analisando os números houve 
uma redução de 50,19% de 
passageiros em todo o sistema 
de transporte público.

Pelo atual contrato, assina-

do em 2011 durante a gestão 
do ex-prefeito Valdomiro Lopes 
(PSB), o consórcio Riopretrans 
formado pela Circular Santa Lu-
zia (70% das linhas) e a Expres-
so Itamaraty (30% das linhas) 
pode explorar o serviço até o dia 
2 de novembro deste ano.

São 251 ônibus a serviço da 
população (179 da Circular e 72 
da Itamaraty) distribuídas em 80 
linhas pela cidade.

A tarifa custa R$ 3,30 para 
pagamento com cartão e R$ 
3,50 para pagamento em di-
nheiro. O valor da tarifa técnica 
é de R$ 4,22 por passageiro. A 
Prefeitura paga a diferencia por 
meio do subsídio. Está mantido 
desde 2019 total anual de cerca 
de R$ 16 milhões apenas para 
custear o subsidio da tarifa.

Atualmente o cálculo da 
tarifa técnica é definido através 
de formula contratual (prevista 
no contrato de concessão). 
Esse cálculo leva em conta 
diversos fatores como: variação 
de preços dos insumos como 
combustível, pneus, deprecia-
ção dos ônibus e peças para 
manutenção dos veículos.

Audiências - Na Câ-
mara de Rio Preto o projeto do 
prefeito Edinho para prorrogar 
o atual contrato não foi bem 
aceito. Todos vereadores consul-
tados afirmam que sem audiên-
cias públicas junto aos usuários 

Raphael FERRARI    
redacao@dhoje.com.br

TRANSPORTE COLETIVO

Arquivo DHOJE

dificilmente a proposta avança. 
O presidente da Câmara, Pe-
dro Roberto Gomes (Patriota), 
diz ser favorável a uma nova 
licitação porque amplia a pos-
sibilidade de novas empresas 
participarem.

“Uma nova licitação pensan-
do na retomada dos usuários 
com números antes da pande-
mia. Especialistas dizem que 
pode criar um período de transi-
ção, há mecanismos. Números 
mostram que vamos recuperar 
os passageiros”, diz.

Vereador Paulo Pauléra (PP), 
líder informal do governo na Câ-
mara, afirma que é necessário 
mais debates, mas lembra que a 
prorrogação é prevista em con-
trato. “Tem que ver a conjuntura 
atual, ninguém vai montar uma 
empresa para tomar prejuízo. 
Outras cidades do porte de Rio 
Preto abriram licitação e deu 
vazia (sem interessados) porque 
a conta não fecha”.

Robson Ricci, que preside 
a CPI do Transporte Coletivo, 
afirma que o usuário é quem 
deve decidir. “Fazer um estudo 
e passar pelos usuários. Se os 
usuários são contra ou a favor 
e se estão satisfeitos com tudo 
que é oferecido”, diz.

As duas concessionárias já 
concordaram com a prorroga-
ção. Com a prorrogação elas 
teriam de pagar R$ 10 milhões 
como outorga do serviço.

O vereador João Paulo Rillo 
(Psol) é o primeiro parlamentar 
da Câmara de Rio Preto a pro-
tocolar pedido de realização de 
audiência pública para debater 
o projeto de lei do prefeito 
Edinho Araújo (MDB) que ten-
ta permissão para prorrogar 
por dez anos o atual contrato 
de concessão do transporte 
público. O contrato em vigor 
desde 2011 termina no dia 2 
de novembro.

A proposta que pede a au-
diência foi protocolada nesta 
quarta-feira, dia 29, e segundo 
o documento, o encontro deve-
rá contar com a participação de 
integrantes da Prefeitura de Rio 
Preto para detalhar o projeto 
aos presentes.

O vereador não estipula a 
data da audiência, no entanto, 
ao Dhoje Interior, o presidente 
da Câmara Municipal, Pedro 
Roberto Gomes, havia adian-
tado que o Legislativo iria con-
vocar audiência para debater o 
tema independente do pedido 
dos vereadores. Pedro classifi-
ca o projeto de extrema impor-
tância, já que define o modo da 
prestação de serviços no setor 
pelos próximos dez anos.

Caso a Câmara rejeite o 
projeto de Edinho, ele terá de 
abrir nova licitação, ou ainda 
assinar temporariamente um 
contrato emergencial.

Vereador pede 
audiência 
pública

Raphael FERRARI

D
ivulgação

TJ suspende lei que obriga comprovante 
em caixas eletrônicos de Rio Preto

Lei promulgada pela Câ-
mara Municipal de Rio Preto, 
de autoria do vereador Júlio 
Donizete (PSD), foi suspensa 
pelo Tribunal de Justiça de 
São Paulo.

A proposta previa que os 
terminais eletrônicos de au-
toatendimento nas agencias 
bancárias da cidade fossem 
obrigados emitir comprovan-
tes atestando que a operação 
e/ou serviço pretendidos não 
se concretizaram, ou seja, que 
a operação não foi concluída 
com sucesso.

Liminar do desembargador 
Vianna Cotrim, relator da Adin 
(Ação Direta de Inconstitu-

cionalidade) que questionou 
a Lei de Donizete, afirma 
que encontram-se evidentes 
“vícios da competência e da 
iniciativa, na medida promul-
gada pelo legislativo municipal 
à luz do princípio da separação 
de poderes, acarretando sua 
possível execução em despe-
sas ao erário, a demonstrar, 
assim, a conveniência da sus-
pensão dos efeitos do diploma 
promulgado até o julgamento 
da ação proposta”.

Raphael FERRARI Divulgação

Caixas eletrônicos 
não serão obrigados 
a imprimir comprovante 
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ORÇAMENTO ESTADUAL
Fazenda detalha receita 

e despesas em audiência

A Prefeitura de Rio Preto, 
por meio da Secretaria da Fa-
zenda, também realizou nesta 
quarta-feira, 29, audiência 
pública na Câmara Municipal 
para prestação de contas das 
despesas e receitas do segun-
do quadrimestre deste ano. A 
apresentação dos números é 
prevista em Lei e acontece a 
cada quatro meses. O objetivo 
é apresentar a população e 
aos vereadores como anda a 
evolução financeira dos cofres 
públicos.

Os números, apresentados 
pelo secretário da Fazenda, 
José Martinho Ravazzi, mos-
tram que existe forte tendência 
de melhora econômica nos 
próximos meses. Isso se deve 
a retomada das atividades pós 
período de pandemia.

A receita de recursos pró-
prios, ou seja, do próprio te-
souro municipal, prevista para 
estes últimos quatro meses foi 
de R$ 1,02 bi. A meta estabe-
lecida para o período foi de R$ 
279,6 milhões e arrecadado 
total de R$ 363 milhões, re-
presentando um acrescimento 
de arrecadação na ordem de 
29,9% do previsto.

Nas demais fontes de recei-
tas, ou recursos vinculados, a 
previsão do governo municipal 
era de R$ 564,3 milhões, com 
meta de R$ 168,9 milhões e 
arrecadação total de R$ 291,3 
milhões, o que demonstra novo 
acréscimo, agora de 72,5%

Somando as duas fontes 
de receita o total estipulado 
para o período foi de R$ 1,5 
bi, com meta de R$ 448,5 

milhões e arrecadado um total 
de R$ 664,4 milhões, o que 
representou total 45,9% de 
receita arrecadada.

Em relação as despesas, 
elas estão divididas em cor-
rentes e capital. Na corrente 
o orçamento previsto era de 
R$ 1,59 bi, com meta de re-
alização de R$ 503 milhões e 
gastos R$ 491,1 milhões, ou 
seja, despesa de 97,6% do que 
previsto, ou seja, gasto inferior.

Já as despesas de capitais 
o orçamento previsto era de 
R$ 229,6 milhões, meta de 
aplicação de R$ 76,5 milhões 
e realizado R$ 55,6 milhões, 
72,7% gasto do previsto.

A previsão total para despe-
sas do governo para o segundo 
quadrimestre foi de R$ 1,7 
bi, com meta de R$ 579,5 
milhões, mas foram gastos 
R$ 546,7 milhões, o que re-
presenta 94,3% do previsto 
originalmente.

Dívida do município 
- A dívida da Prefeitura de Rio 
Preto está dividida em habita-
ção, saneamento e mobilidade 
que juntos tem R$ 470 milhões 
contratados em forma de cré-
ditos bancários. E gastos como 
contrapartida do município no 
total de R$ 18,5 milhões.

Com gasto na recuperação 
do asfalto através de convênio 
com o Banco Desenvolve-SP 
são R$ 9,8 milhões de dívidas.

A Riopretoprev (Regime de 
Previdência Municipal) existe 
parcelamento de dívida reali-
zada no ano passado no valor 
de R$ 16 milhões. O total de 
dívida contraída é de R$ 514,9 
milhões.

Raphael FERRARI 

NA CÂMARA

O Governador João Doria 
anunciou nesta quarta-feira 
(29) a proposta do próximo 
orçamento estadual com R$ 
50 bilhões em investimentos 
para o biênio 2021-2022. O 
projeto da LOA (Lei Orçamen-
tária Anual), que será enviado 
à Assembleia Legislativa nesta 
quinta (30), propõe receitas e 
despesas de R$ 286,5 bilhões 
no ano que vem.

“Com administração res-
ponsável dos recursos públicos 
e crescimento econômico bem 
superior à média nacional, te-
remos também o maior volume 
de investimentos da história do 
estado de São Paulo. São R$ 
50 bilhões em investimentos”, 
afirmou Doria.

“Isso não é custeio da má-
quina pública. É investimento 
direto em saúde, educação, 
habitação, infraestrutura, se-
gurança pública, logística, pro-
teção social e geração de 
empregos”, acrescentou o 
Governador.

A capacidade de investi-
mento do Estado aumentou 
substancialmente porque, nos 
últimos três anos, São Paulo 
vem registrando desempenho 
econômico bem acima da mé-

dia do Brasil.
Além disso, o Governo de 

São Paulo também fez reformas 
imprescindíveis para sanear as 
contas públicas nos últimos dois 
anos, como a da Previdência 
estadual e a modernização ad-
ministrativa.

“Quem conhece gestão pú-
blica sabe que as despesas obri-
gatórias sempre amarram muito 
o orçamento, a capacidade de 
manobra é muito pequena. Mas 
graças à coragem para enca-
minhar projetos estruturantes 
para a Assembleia Legislativa, 
estamos alcançando esse salto 

quanto o PIB brasileiro despen-
cou a - 4,1%.

Com a recuperação econô-
mica acelerada pelos índices 
robustos da vacinação estadual 
contra a COVID-19, o Governo 
do Estado conseguiu fôlego 
extra para ampliar os valores do 
Pró SP (www.prosp.sp.gov.br). 
O programa reúne 8 mil obras 
estaduais em curso em 2021 
ou que começam em 2022, com 
estimativa de geração de 200 
mil empregos.

A marca de R$ 50 bilhões 
em investimentos para o biênio 
iniciado em 2021 supera em 
5,2% a previsão inicial do Pró-
-SP, que era de R$ 47,5 bilhões. 
São R$ 22,5 bilhões previstos 
para este ano e outros R$ 27,5 
bilhões para 2022.

O valor reservado pelo Go-
verno de São Paulo para investi-
mento estadual no ano que vem 
representa 13,3% da previsão 
de receita corrente líquida da 
LOA. O índice é ainda maior que 
a mesma estimativa para 2021, 
de 11,4%.

No biênio anterior, quando 
a atual gestão ainda imple-
mentava reformas e gerenciava 
desequilíbrios da administração 
anterior, os investimentos fi-
caram pouco acima de 6% da 
arrecadação anual.

Da REDAÇÃO

importante no investimento em 
São Paulo”, destacou o Vice-
-Governador Rodrigo Garcia, 
que também é Secretário de 
Governo.

Para 2021, a projeção da 
Fundação Seade para o PIB de 
São Paulo é de alta de 7,5%, 
enquanto que o do Brasil deve 
chegar a 5,3%, conforme esti-
mativas do Banco Central e do 
IBGE.

O crescimento econômico 
estadual se mostra mais sólido 
porque, mesmo sob o brutal 
impacto da pandemia, fechou 
2020 com alta de 0,3%, en-

DEPUTADO FEDERAL

RIO PRETO

 Secretário da Fazenda José Martinho Ravazzi

Prefeito de Rio Preto, Edinho Araújo (MDB)

Divulgação

D
ivulgação

Previsão aponta orçamento 25% maior no 
próximo ano chegando a R$ 2,53 bilhões

O prefeito de Rio Preto, 
Edinho Araújo (MDB), terá a 
disposição no ano que vem 
R$ 2,53 bilhões para manter 
a estrutura pública municipal. 
O montante refere-se ao orça-
mento total da Prefeitura tanto 
na administração direta como 
indireta. O valor supera em 
25% o orçamento deste ano 
de R$ 2 bilhões.

Todos os valores foram de-
monstrados nesta quarta-feira, 
29, em audiência pública na 
Câmara Municipal pelo se-
cretário de Planejamento, o 
vice-prefeito Orlando Bolçone 
(DEM) e sua equipe técnica. 
A apresentação é um cum-
primento a Lei de Orçamento 
Anual (LOA) e programa de me-
tas do 1º semestre de 2021.

Somente na administração 
direta, no caso a própria Pre-
feitura, são R$ 2,02 bilhões do 
orçamento total. Na adminis-
tração indireta, composta pelo 
Semae (R$ 253,6 milhões), 
Emcop (R$ 2,1 milhões) e 
Riopretoprev (R$ 255,4 mi-
lhões) serão R$ 511 milhões 

previstos para 2022.
Em relação a arrecadação 

de impostos para o próximo 
ano a previsão é de que o 
ICMS contribua com R$ 350 
mi, IPTU com R$ 263 mi, IPVA 
R$ 188 mi, FPM (Fundo de 
Participação dos Municípios) 
R$ 97 mi e receitas da dívida 
ativa R$ 48 milhões. Soman-
do-se com outras fontes, o 
valor total de impostos será de 
R$ 1,4 bilhão.

Investimentos- As 
duas áreas mais sensíveis 
em qualquer governo, saúde 
e educação, são as que mais 
vão receber investimentos no 
ano que vem em Rio Preto. 
Em cumprimento a Lei Federal, 
25% de tudo o que é arreca-
dado por impostos devem ser 
aplicados em educação.

Em 2022 a área deveria, 
por lei, receber R$ 350 milhões 
(25% de R$ 1,4 bilhão em im-
postos). No entanto, segundo 
o Planejamento, serão R$ 
365 milhões (26% do total). 
Somado os repasses do Estado 
e União, a educação em Rio 
Preto terá R$ 475,2 milhões.

Na saúde, o mínimo por lei 

Raphael FERRARI 
redacao@dhoje.com.br

é de 15% da mesma receita de 
impostos. Serão investidos R$ 
301 milhões (21,5% do previs-
to) já que o teto mínimo é de 
R$ 210 milhões. No entanto, 
com a soma de repasses o valor 
atingirá R$ 512,8 milhões.

Na sequencia, os maiores 
orçamentos são: Obras R$ 
192,1 milhões, Meio-Ambiente 
R$ 78,4 milhões, Assistência 
social R$ 32 milhões, Serviços 
Gerais R$ 30 milhões e Espor-
tes R$ 14,9 milhões.

O secretário de Planejamen-
to, Orlando Bolçone, afirmou 
que ao todo o programa de me-
tas contempla 460 ações por 
todas as partes do município. 
O fato de Rio Preto ser sede da 
Região Metropolitana contribui 
para a melhoria dos números. 
Os indicadores apontam cres-
cimento econômico no próximo 
ano que permitiu impactar em 
18% o orçamento municipal.

“Nós estamos fazendo uma 
opção de confiança na eco-
nomia. Acreditamos e temos 
indicadores de que a economia 
vai crescer e o município vai 
incentivar esse crescimento, 
sem aumento de alíquotas e 
impostos” disse Bolçone.

LOA destina R$ 50 bi para 
investimentos em 2022

O Governador João Doria 
anunciou nesta quarta-feira 
(29) a proposta do próximo 
orçamento estadual com R$ 
50 bilhões em investimentos 
para o biênio 2021-2022. O 
projeto da LOA (Lei Orçamen-
tária Anual), que será enviado 
à Assembleia Legislativa nesta 
quinta (30), propõe receitas e 
despesas de R$ 286,5 bilhões 

“Com administração res-
ponsável dos recursos públicos 
e crescimento econômico bem 
superior à média nacional, te-
remos também o maior volume 
de investimentos da história do 

quanto o PIB brasileiro despen-
cou a - 4,1%.

Com a recuperação econô-
mica acelerada pelos índices 
robustos da vacinação estadual 
contra a COVID-19, o Governo 
do Estado conseguiu fôlego 
extra para ampliar os valores do 
Pró SP (www.prosp.sp.gov.br). 
O programa reúne 8 mil obras 
estaduais em curso em 2021 
ou que começam em 2022, com 
estimativa de geração de 200 
mil empregos.

A marca de R$ 50 bilhões 
em investimentos para o biênio 
iniciado em 2021 supera em 
5,2% a previsão inicial do Pró-
-SP, que era de R$ 47,5 bilhões. 
São R$ 22,5 bilhões previstos 
para este ano e outros R$ 27,5 

D
ivulgação

investimentos em 2022
Governador
João Doria

David Soares põe dedo na ferida e questiona 
preço abusivo do combustível e do gás 

O deputado federal David 
Soares subiu à tribuna na tarde 
de terça-feira (28), na Câma-
ra dos Deputados, em Brasí-
lia, para questionar os preços 
exorbitantes do aumento do 
combustível e do gás de cozi-
nha. Na oportunidade, cobrou 
a Petrobras para que baixe os 
preços do petróleo nas refina-
rias, deixando o valor abaixo de 
R$2, caso precisem, busquem 
condições tecnológicas para 
baratear o produto.  

Foi incisivo também em fazer 
críticas ao grande lucro da em-
presa, enquanto os aumentos 
afetam a vida de muitos brasi-
leiros que se veem obrigados a 
pagar caro para abastecer seus 
veículos.  

“Vocês estão felizes, né, 

Petrobras? Vão ganhar o grau 
de investimento hoje, está todo 
mundo batendo palmas lá, que 
bom aos acionistas, tão felizes 
da vida.  Pois é, mas a popula-
ção não está, a população que 
trabalha hoje conduzindo Uber 
está pagando para trabalhar, 
a população que depende do 
transporte público vai ter uma 
surpresinha no final do ano, pois 
os prefeitos serão obrigados a 
aumentar o preço da passagem 
de ônibus a contragosto pio-
rando a vida da população”, diz 
David Soares

Segundo a ANP (Agência Na-
cional do Petróleo, Gás Natural 
e Biocombustíveis), o aumento 
no preço dos combustíveis vem 
ocorrendo desde o início deste 
ano e, em algumas regiões, o va-
lor do litro já superou a faixa dos 
R$ 7. Até o momento, o valor do 

produto já subiu mais de 33%. 
O impacto desse aumento já é 
visível, estimando-se que cerca 
de 25% dos trabalhadores que 
atuavam como motoristas de 
aplicativo deixaram de exercer 
a função. 

O gás de cozinha está cus-
tando mais 7% para os consu-
midores, o aumento começou a 
ser aplicado aos consumidores 
brasileiros desde 1º de setem-
bro. O preço médio do botijão de 
GLP de 13 Kg entre 22 e 28 de 
agosto era de R$ 93,65, sendo 
que em algumas localidades 
o produto chega a custar R$ 
130,00. 

O deputado David Soares 
terminou o discurso exigindo 
um posicionamento mais firme 
do presidente Jair Bolsonaro, 
defendendo a intervenção do 
mesmo na Petrobras. 

“Presidente Bolsonaro tome 
uma postura. Se a Petrobras 
não consegue cumprir o seu 
papel que é simples e bem 
claro, intervenha na Petrobras, 
ela sendo uma empresa pública 
deve servir o público, que é o 
consumidor maior. Deve atender 
a esse público, o povo brasileiro 
que exige uma resposta rápida 
e precisa, e que funcione, pois 
não aceitamos pagar mais R$ 6. 
É imoral, é absurdo, e deve ser 
revertido o quanto antes”.

Da REDAÇÃO
Divulgação
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DROGAS MACONHA

Um homem de 51 anos foi 
encontrado morto no bairro 
Vila Imperial às 16h59 desta 
última terça-feira (28).

Uma equipe da Polícia 
Militar foi acionada ao local 
e encontrou o homem já sem 
vida sendo atendido por um 
médico do SAMU que ates-
tou, como possível causa da 
morte, uma overdose.

Posteriormente a pericia 
técnica compareceu para fo-
tografar o local e em seguida 
o corpo do homem foi enca-
minhado ao Instituto Médico 
Legista (IML).

Por fim um boletim de 
ocorrência com natureza de 
morte suspeita foi registrado 
e encaminhado ao 1º Distrito 
Policial. 

(Colaborou – Bruna 
MARQUES)

Polícia suspeita 
de overdose 

após homem ser 
achado sem vida

Da REDAÇÃO A Polícia Militar de Rio 
Preto prendeu às 15h30 da 
terça-feira (28) um jovem de 
18 anos que estava escon-
dendo porções de maconha 
no interior de sua residência 
no bairro Nova Esperança. No 
mesmo caso um inquérito foi 
instaurado pelo fato de que a 
mãe do acusado alegou que 
sua casa foi invadida pelos 
policiais.

Segundo as informações 
fornecidas pelo boletim de 
ocorrência, os policiais milita-
res estavam realizando um pa-
trulhamento pelo bairro quando 
observaram o jovem fumando 
um cigarro de maconha em 
frente à própria residência.

Ele foi abordado e ques-
tionado sobre a presença de 
mais drogas, momento em que 
confessou estar escondendo 
em dois lugares de sua casa 
porções de maconha. Ainda 
de acordo com o boletim de 
ocorrência, o rapaz assinou o 
termo que permite a busca em 
sua residência, sendo que no 
local os policiais localizaram 
na cômoda de um quarto e 
no quintal 45 porções de ma-
conha que ele negou ser para 
tráfico.

Instantes depois a mãe do 
rapaz compareceu ao local 
e informou que seu filho é 
usuário de drogas, mas que 
não sabia da quantidade de 
entorpecentes localizados.

Os dois foram levados para 
a Central de Flagrantes, onde 
a mãe alegou para o delegado 
de plantão que sua casa foi 
invadida pelos policiais e que 
seu filho não estava na calçada 
da casa e sim em seu quarto. A 
mulher ainda acrescentou que 
essa é a segunda vez que os 
militares invadem o imóvel e 
que as drogas foram plantadas.

Assim, após a análise dos 
depoimentos o delegado de-
cidiu prender o jovem e em 
seguida instaurou um inquérito 
policial para investigar a possí-
vel invasão, já que os policiais 
apresentaram o documento 
de permissão assinado pelo 
acusado.

O caso foi registrado como 
drogas sem autorização e 
invadir ou adentrar, clandesti-
namente ou astuciosamente, 
que foi encaminhado ao  4º 
Distrito Policial. 

(Colaborou – Bruna 
MARQUES)

Jovem é preso e 
mãe acusa PM 
de invadir casa

Da REDAÇÃO

FRONTEIRA

Na manhã da última se-
gunda-feira (27), a Polícia Civil 
de Fronteira, sob coordenação 
do delegado Bruno Salmen, 
recuperou cerca de 32 to-
neladas de adubo que foram 
furtadas de uma propriedade 
rural em Orindiúva-SP.

O adubo foi localizado 
em um galpão e em uma 
residência, ambos na cidade 
de Fronteira-MG, e estava 
acondicionado em 810 sacos. 
Dois comerciantes da cidade 
foram presos em flagrante por 
receptação.

A polícia civil estava in-
vestigando uma organização 
criminosa de Fronteira que 
estaria atuando na prática de 
crimes contra o patrimônio na 
cidade e nas cidades vizinhas. 
Com a investigação, conclui-
-se que os autores do furto 
das 32 toneladas de adubo 
foram os membros dessa 
organização criminosa.

O adubo foi trazido para 
Fronteira e vendido aos dois 
comerciantes da cidade. A 
operação que culminou na 
localização do adubo furtado, 
prisão dos receptadores e 
identificação dos membros 
da organização criminosa foi 
coordenada pelo delegado 
Bruno em parceria com a in-
vestigadora Alcione e escrivã 
Mayara, e contou com apoio 
dos policiais militares sargento 
Souza e Cabo B. Silva, ambos 
de folga, e do investigador de 
polícia Daniel Soares  Saes.

Polícia acha 32 
toneladas de 

adubos furtadas
Andressa ZAFALON 

Divulgação

VANDERLEI PALADINO, natural de 
Cedral/SP, faleceu aos 73 anos de idade. 
Era viúvo e deixou suas fi lhas Valdirene 
Aparecida e Cassia de Paula. Foi sepul-
tado no dia 29/09/2021 às 09:00, saindo 
seu féretro do velório Capelas Prever Rio 
Preto para o cemitério São João Batista.

CATHARINA PALHARES PEREZ, 
natural de Uchoa/SP, faleceu aos 101 
anos de idade. Era viúva e deixou seus 
fi lhos Sergio (falecido), Claudio (falecido) 
e José Palhares (falecido). Foi sepultada 
no dia 29/09/2021 às 08:30, saindo seu 
féretro do velório Capelas Prever Rio 
Preto para o cemitério São João Batista.

AGENORA DE SOUZA GARCIA, natu-
ral de Tanabi/SP, faleceu aos 95 anos de 
idade. Era divorciada e deixou seus fi lhos 
Neuza, José e Niobi. Foi sepultada no dia 
29/09/2021 às 15:00, saindo seu féretro 
do velório Cemitério de Ibiporanga para o 
cemitério de Ibiporanga.

CESARIO FERNANDES DE TOROS, 
natural de Monte Aprazível/SP, faleceu aos 
95 anos de idade. Era casado com Neide 
Blanco Fernandes e deixou seus fi lhos 
Cesar Nei, Celso e Cenira. Foi sepultado 
no dia 29/09/202 às 14:00, saindo seu 
féretro do velório Jardim da Paz para o 
cemitério Parque Jardim da Paz.

ANTONIA WILMA AVIAN GRACIA-
NO, natural de São José do Rio Preto/
SP, faleceu aos 85 anos de idade. Era 
viúva e deixou seus filhos Marcos, 
Flavio e Oswaldo. Foi sepultada no dia 
29/09/2021 às 10:00, saindo seu fé-
retro do velório Ercilia para o cemitério 
Ressurreição.

MIGUEL HATTY, natural de Novais/SP, 
faleceu aos 83 anos de idade. Era viúvo e 
deixou suas fi lhas Mariluce, Maisa e Ma-
ristela. Foi sepultada no dia 29/09/2021 
às 14:00, saindo seu féretro do velório 
Ercilia para o cemitério Ressurreição.

  FALECIMENTOS

Mulher é presa com 
570 quilos de maconha

Na tarde da terça-feira 
(28) policiais militares pren-
deram em Icém uma mulher 
de 43 anos que estava trans-
portando em seu carro mais 
de 570 quilos de maconha 
que seriam entregues em 
Rio Preto.

De acordo com as infor-
mações, os policiais obser-
varam atividades suspeitas 
vindo de dois carros e por 
isso foi dada ordem de pa-
rada. A acusada iniciou fuga 
e houve perseguição.

Os militares conseguiram 
abordar o carro que estava 
sendo conduzido pela mu-
lher, que é reincidente no 
crime de tráfico de drogas e 
mora em Ponta Porã no Mato 
Grosso do Sul.

A suspeita confessou que 
o entorpecente seria levado 

para Rio Preto e que ela re-
ceberia R$ 5 mil pelo trans-
porte. A mulher foi presa em 
flagrante.

O segundo veículo foi 

Da REDAÇÃO   
redacao@dhoje.com.br

EM ICÉM

abandonado no município 
de Riolândia e os ocupantes 
fugiram. No veículo foi en-
contrado apenas um radio-
comunicador, provavelmente 

utilizado para informar a exis-
tência de fiscalização policial 
na rodovia. 

(Colaborou – Bruna 
MARQUES)
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Mulher é presa transportando em carro com 570 quilos de maconha

MORTE Polícia descarta crime 
em caso de corpo 
encontrado em rio

Nesta terça-feira (28), um 
homem de 62 anos foi encon-
trado sem vida no Rio Grande, 
localizado na cidade de Frontei-
ra-MG, por pescadores em uma 
área conhecida como “peixe 
zonzo”.

De acordo com as primeiras 
informações, a vítima estava 
vestida com calça jeans, ca-
miseta e tênis e portava uma 
carteira com documentos pes-
soais, sendo identificado como 
Anilton Santos Bahia, morador 
do bairro Jardim Maria Lúcia em 
Rio Preto.

O delegado de Fronteira, 
Bruno Salmen, que é respon-
sável pelo caso, afirmou ao 
DHoje que a perícia da polícia 
civil foi acionada no mesmo 

dia que encontraram o corpo 
e, preliminarmente, não foram 
encontrados sinais ou indícios 
de crime, por isso, não será 
instaurado inquérito para in-
vestigação.

O corpo foi encaminhado ao 
IML (Instituto Médico Legal) de 
Rio Preto e a polícia aguarda o 
laudo necroscópico para fina-
lizar o caso. “Esse laudo pode 
demorar um mês. Vamos aguar-
dar porque as causas podem 
ser várias, como afogamento, 
queda ou até mesmo um infar-
to”, explicou o delegado.

A vítima ainda não era consi-
derada desaparecida e, aparen-
temente, o corpo foi encontrado 
poucas horas após o óbito, 
devido ao estado de conser-
vação do corpo. Ainda não há 
informações sobre o velório.

Da REDAÇÃO

Arquivo PESSOAL

Corpo do homem foi encontrado sem vida, no rio 

NA DELEGACIA
Briga de crianças em condomínio termina 

com mãe acusada de lesão corporal
Após seu filho de 12 anos 

relatar que foi ameaçado pela 
mãe de um amigo às 19h30 
da terça-feira (28) no estacio-
namento do condomínio em 
que vivem, no bairro Jardim 
Marajó, uma autônoma de 42 

anos procurou a Central de 
Flagrantes para registrar queixa 
de lesão corporal.

O adolescente disse que a 
mãe de seu amigo lhe agarrou 
fortemente pelo braço dizendo 
“vem enforcar meu filho agora” 
e em seguida o ameaçou.

Os dois menores de idade 

estavam brincando junto com 
outras crianças que presencia-
ram a agressão e de acordo 
com o boletim de ocorrência a 
ameaça ocorreu devido o fato 
de que algumas horas antes 
o adolescente tentou cessar 
uma brincadeira física que es-
tava machucando uma terceira 

criança.
O menino ficou com marcas 

no braço e por isso foi expedido 
exame de IML, para que em se-
guida um boletim de ocorrência 
fosse registrado e encaminha-
do para a Delegacia de Defesa 
da Mulher (DDM). (Colaborou 
– Bruna MARQUES)

Da REDAÇÃO

COMPRANDO MÁQUINAS INDO À ESCOLA

Dupla é presa com 
documento falso aplicando 

golpes no comércio

Na tarde da última terça-fei-
ra (28), às 12h50, um empresá-
rio de 26 anos e um autônomo 
de 23 anos foram presos ao 
tentarem utilizar documentação 
falsa para adquirir máquinas em 
um estabelecimento comercial 
no bairro Boa Vista.

A dupla foi abordada pela 
Polícia Militar ainda no local 
enquanto era realizado o ca-
dastro no falso nome informado 
pelo autônomo e por isso foram 
solicitadas à identificação deles, 
sendo que o empresário entre-
gou sua CNH, verdadeira, e o 
autônomo entregou um RG falso 
que logo ele pegou de volta para 
rasgar tentando fugir da polícia. 
Ele foi seguido e abordado.

Ao retornarem ao estabe-
lecimento os policiais foram 
informados por funcionários que 
a dupla estava tentando adquirir 
duas máquinas de solda mig e 
que a PM foi acionado pelo fato 
de que os funcionários foram 

informados de que outras lojas 
também foram vítimas do golpe 
da dupla.

De acordo com as informa-
ções do boletim de ocorrência 
os dois homens são moradores 
de Uberaba, em Minas Gerais, 
e para aplicar os golpes em Rio 
Preto eles alugaram um carro 
modelo Corolla onde os policiais 
apreenderam um notebook, um 
contrato de locação no nome do 
empresário e um celular.

Com o empresário os po-
liciais ainda localizaram um 
celular e diversos cartões sem 
identificação ou no nome de 
outra pessoa.

A dupla foi levada para a 
Central de Flagrantes, onde eles 
foram presos e um boletim de 
ocorrência com natureza de es-
telionato, uso de documentação 
falsa e resistência foi registrado 
e encaminhado para o 2º Distrito 
Policial. 

(Colaborou – Bruna 
MARQUES)

Da REDAÇÃO

Estudante apanha em 
ônibus e registra queixa

Um estudante de 13 anos 
procurou a Central de Fla-
grantes na noite da última 
terça-feira (28), junto com sua 
mãe, para relatar que às 6h15 
do mesmo dia ele foi agredido 
por um homem desconhecido 
dentro do ônibus que o levaria 
à escola.

De acordo com o boletim 
de ocorrência, o garoto estava 
no terminal rodoviário, junto 
com seu irmão de nove anos e 
outros seis amigos, aguardan-
do o transporte público para 
o bairro Débora Cristina e em 
certo momento o desconhe-
cido se aproximou e segurou 
o adolescente no final da fila, 
permitindo que ele entrasse no 
ônibus apenas depois de todos 
os outros passageiros.

Já no interior do veículo o 
desconhecido ainda o agre-
diu. Para os policiais o garoto 
informou ainda estar sentindo 
dores e que no transporte 

existem câmeras de segurança 
que podem auxiliar a polícia na 
identificação do agressor.

Ele e sua mãe foram orien-
tados a procurar a Delegacia 
de Defesa da Mulher (DDM) lo-
cal para onde foi encaminhado 
o boletim de ocorrência com 
natureza de lesão corporal.

O jornal DHoje entrou em 
contato com a empresa res-
ponsável pelo transporte urba-
no de Rio Preto que informou 
ter encaminhado as imagens 
do ônibus assim que solicitado 
pela polícia. (Colaborou – 
Bruna MARQUES)

Da REDAÇÃO Divulgação
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Quando falamos sobre varizes, imediatamente nosso 
pensamento nos remete àquelas veias tortuosas, dilatadas 
e insuficientes, localizadas predominantemente nas pernas 
e que na grande maioria das vezes representa uma causa 
importante de incômodo estético. Nesta semana, entretan-
to, venho conversar com vocês e trazer esclarecimentos a 
respeita das varizes localizadas em outras regiões do corpo, 
mais especificamente na região pélvica.

Se você sofre com veias dilatadas na região íntima, pró-
ximo a vagina e aos grandes lábios, este artigo foi escrito 
pensando em você! Atendi recentemente uma paciente que 
está há muito tempo sofrendo com veias dilatadas próxima a 
região vaginal e que até então não tinha recebido o diagnós-
tico correto. Além das varizes, queixava-se de sangramento 
após a relação sexual em decorrência da lesão destas veias 
dilatadas.

As varizes pélvicas representam veias varicosas, tortuosas, 
insuficientes, localizadas dentro da pelve feminina e que estão 
intimamente relacionadas aos órgãos reprodutores da mulher, 
tais como, útero, ovário e vagina. 

Não é normal que uma mulher apresente varizes próximo 
à região íntima, nem mesmo que ocorra sangramento vagi-
nal logo após a relação sexual. A presença de varizes nesta 
localização sugere a compressão das veias abdominais, 
sobrecarregando as veias de pequeno calibre localizadas na 
região pélvica.

O primeiro e mais frequente local de compressão compre-
ende o território da veia ilíaca comum. Como característica 
da anatomia feminina, a artéria ilíaca comum direita pode 
exercer uma compressão sobre a veia ilíaca comum esquerda, 
dificultando o retorno do sangue do membro inferior esquer-
do, o que resulta em sintomas venosos específicos na perna 
esquerda, como edema, veias varicosas e dor em peso. 

Na tentativa de manter o retorno venoso do membro 
esquerdo, as varizes pélvicas recebem grande quantidade 
de sangue, desempenhando o papel de rede de circulação 
colateral. O quadro compressivo nesta região é denominado 
Síndrome de May-Thurner.

O segundo local mais comum de compressão venosa 
abdominal localiza-se no território da veia renal esquerda. A 
artéria mesentérica superior, importante segmento vascular 
digestivo, exerce uma compressão sobre a veia renal esquer-
da, o que pode sobrecarregar a veia ovariana, resultando 
em varizes pélvicas, dor lombar e sangramento pela urina. 
Este quadro compressivo é conhecido como Síndrome do 
Quebra-Nozes.

Tanto a Síndrome de May-Thurner quanto a Síndrome do 
Quebra-Nozes constituem a Síndrome de Congestão Pélvica, 
que se caracteriza pelo quadro doloroso na região abdominal 
inferior, acompanhado de varizes em localizações atípicas, 
como na região pélvica. 

Na maior parte das vezes, a congestão pélvica é confun-
dida com endometriose, o que retarda o diagnóstico. Além 
disso, as varizes pélvicas podem ser identificadas na avaliação 
ginecológica através do ultrassom pélvico e transvaginal. A 
trombose venosa profunda representa o principal risco da 
congestão pélvica, além do inevitável incômodo estético e 
do constrangimento conjugal. 

O diagnóstico das compressões venosas pode ser realizado 
com investigação clínica e avaliação com Doppler Vascular. O 
tratamento tanto da compressão ilíaca quanto da compres-
são renal é realizado com cirurgia endovascular, de maneira 
minimamente invasiva, com a inserção de stent vascular no 
segmento venoso acometido. A melhora sintomática é ime-
diata, logo após a descompressão venosa.

Se você é portadora de varizes pélvicas, procure seu cirur-
gião vascular. Investigue as possíveis causas de compressão 
venosa e busque o melhor tratamento de acordo com seu 
quadro clínico. Para mais informações sobre varizes pélvicas, 
Síndrome de May Thurner ou Síndrome do Quebra-Nozes, 
acesse o site www.drsthefanovascular.com.br.

  
Prof. Dr. Sthefano Atique Gabriel – Doutor em Pes-

quisa em Cirurgia pela Faculdade de Ciências Médicas 
da Santa Casa de São Paulo, especialista nas áreas de 
Cirurgia Vascular, Angiorradiologia e Cirurgia Endovas-
cular e coordenador do curso de Medicina da União das 
Faculdades dos Grandes Lagos (Unilago)

Varizes pélvicas e seus 
significados
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Saúde recebe 6,3 mil doses para 
retomar vacinação em adultos

Rio Preto recebeu nesta 
quarta-feira (29) 6.320 doses 
da vacina contra a Covid-19 
para imunizar os adultos que 
ainda não conseguiram receber 
a primeira dose. Os imunizan-
tes começam a ser aplicados 
nesta quinta-feira (30).

A Swift, que havia fecha-
do nesta quarta-feira, reabre 
para atender exclusivamente 
os adultos das 8h às 16h. O 
público também poderá ser 
imunizado no Shopping Cidade 
Norte, das 8h às 14h e nas 
Unidades de Saúde, das 8h 
às 14h.

As doses serão aplicadas 
mediante ordem de chegada. 
Tanto os que estão cadastrados 
do Portal da Prefeitura para 
recebimento de doses rema-
nescentes quanto os que não 
estão podem comparecer às 
salas de vacina. Para se vaci-
nar, é obrigatório apresentar 
documento com foto e CPF e 
comprovante de residência de 
Rio Preto.

Além das 6.320 doses, 
Rio Preto recebeu outras 560 
que foram utilizadas na última 
semana, totalizando 6.880 do-
ses recebidas. O município, no 
entanto, solicitou ao Estado 15 
mil doses para dar continuida-

de à vacinação de primeira dose 
de adultos. Caso as doses se-
jam insuficientes para atender a 
demanda, a Prefeitura continu-
ará convocando pelo cadastro 
de doses remanescentes.

Até o momento, 9.313 adul-
tos se cadastraram no Portal da 
Prefeitura para recebimento das 
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1ª DOSE

Sérgio SAMPAIO

doses remanescentes, sendo 
que 3.503 foram vacinados 
desde o dia 18 de agosto, 
quando as vacinas de primeira 
dose para adultos terminaram. 
O cadastro das doses remanes-
centes está disponível no Portal 
da Prefeitura: www.riopreto.
sp.gov.br/vacinacovid.

Dose adicional -  O 
governo estadual de São Paulo 
anunciou nesta quarta-feira 
(29), que a partir da próxima 
segunda-feira (4), os profis-
sionais de saúde começam a 
receber a dose adicional. O 
município aguarda novas infor-

mações para operacionalizar a 
aplicação das doses. Também 
na próxima segunda-feira, o 
público de 60 a 69 anos será 
incluído para receber as doses 
adicionais.

No momento, idosos de 70 
anos ou mais com seis meses 
de recebimento da segunda 
dose e adultos com alto grau 
de imunossupressão com mais 
de 28 dias de recebimento da 
dose única ou segunda dose 
estão recebendo a dose adi-
cional em Rio Preto. As doses 
estão disponíveis no Shopping 
Cidade Norte e unidades de 
saúde, das 8h às 14h.

9.313 
adultos cadastrados 

A co-
bertura 

de dose 
adicional 

em ido-
sos está 

em 
46,95%

2ª DOSE Astrazeneca também 
tem vacinação

A Secretaria de Saúde de 
Rio Preto informou que rece-
berá nesta quinta-feira (30), 
4.130  vacinas da AstraZene-
ca para aplicação de segunda 
dose. A reposição dessas do-
ses nas salas de vacina deve 
acontecer até 10h30, horário 
que será disponibilizada para 
agendados e faltosos.

A vacinação continua no 
Shopping Cidade Norte e 
unidades de saúde e equi-
pamentos públicos até às 
14h. A aplicação de segunda 
dose das vacinas Coronavac e 
Pfizer e das doses adicionais 

continua na quinta-feira em 
horário normal: das 8h às 
14h.

A Saúde também divulgou 
que a sala de vacina instala-
da no Projeto VIVA Eldorado 
passou a funcionar a partir 
desta quarta-feira (29) na 
Paróquia Jesus Bom Pastor e 
São Sebastião.

O endereço é Avenida 
Tanabi, 3.330 – Eldorado. 
O horário de funcionamento 
é de segunda a sexta-feira, 
das 8h às 14h para vacinação 
Covid. A vacinação de rotina e 
Influenza continua na unidade 
de saúde, na Av. Nova Grana-
da, 3.320 – Eldorado.

Da REPORTAGEM 

Divulgação

INSTITUIÇÃO

Evento hoje comemora 70 anos da Alarme
Para celebrar os 70 anos 

de fundação, o Instituto Alar-
me realiza nesta quinta-feira 
(30) um evento que vai reunir 
autoridades municipais, em-
presários, ex-diretores, ex-
-presidentes, colaboradores 
e voluntários para celebrar 
a trajetória nas áreas social 
e educacional que transfor-
mou 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 importantes ao 
longo dos 70 anos, além de 
mensagens das crianças e de 
quem se interessar em parti-
cipar.  Em 2051, centenário 
do Instituto, a cápsula será 
reaberta.

“Diante deste cenário, a 
cápsula do tempo representa 
para toda família do Institu-
to Alarme – colaboradores, 
voluntários, diretores, pais, 
alunos e professores – a 
constatação da realização de 
um sonho e, a capsula por 
si só, representa também o 
futuro que esperamos que 
também aconteça”, explicou 
o presidente do Instituto Alar-
me, Flavio Amaro da Silva.

“A ideia é que, na co-
memoração do centenário, 
haja outra celebração pelos 
futuros comandantes da 
instituição e a constatação 

do esforço realizado até aqui. 
Deixaremos escrito o nosso 
desejo de que este trabalho 
seja continuado pelas futuras 
gerações”, complementou.

O evento também terá 
apresentação do coral dos 
professores dos colégios He-
laine Munia e Samaúma em 
homenagem a Micael (Miguel 
Arcanjo). E apresentação mu-
sical das crianças.

Fundado em 1 de setembro 

de 1951 como um consórcio 
entre os municípios de São 
José do Rio Preto e região, o 
Instituto Alarme reformou seu 
estatuto em 1992 e foi trans-
formado em uma sociedade 
civil sob a denominação de 
Associação Lar de Menores 
(ALARME) com objetivo de 
assistir menores em situação 
vulnerável.

A partir dessa data, a ins-
tituição passou a atuar como 

organização não governa-
mental e sem fins lucrativos, 
eliminando o sistema de in-
ternato, atuando com regime 
de semiabrigo, prestando 
assistência às crianças.

Desde 2001, a instituição 
passou a focar na educação. 
Em 2017 passa a se chamar 
Instituto Alarme. Hoje é um 
polo educacional de ensino 
infantil e fundamental junto 
o colégio Helaine Munia e a 
escola Samaúma, que atende 
crianças de 2 a 9 anos, além 
dos projetos de contra turno, 
com oficinas e atividades ex-
tracurriculares para crianças 
de 6 a 14 anos. A maior par-
te das crianças fica no local 
das 7h até 17h30 incluindo 
alimentação.

Atualmente, somando os 
atendimentos do Instituto 
Alarme, da escola Samaúma 
e do colégio Helaine Munia, 
são 729 crianças atendidas e 
65 colaboradores. O Instituto 
Alarme ainda oferece assis-
tência social, atendimento 
odontológico e atendimento 
multidisciplinar para as crian-
ças e pais. São prioridade as 
famílias com renda familiar 
de até três salários mínimos 
e as famílias em situações de 
vulnerabilidade social.

A entidade é mantida com 
apoio de empresários, volun-
tários, doadores e poderes 
públicos, em particular o 
municipal.

Da REDAÇÃO Divulgação
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Tenistas de Rio Preto vencem no ITF e Cosat em Itajaí Mateus Alves estreia 
com vitória no Pretoria

O tenista rio-pretense 
Mateus Alves, do cen-
tro de treinamento 

Alves & Oliveira Tennis, estreou 
com uma bela vitória na chave 
principal do future ITF M25 
de Pretoria Tuks International, 
na África do Sul.  Nesta quar-
ta-feira (29) ele passou pelo 
canadense Kelsey Stevenson, 
por 2 sets a 1, parciais de 6/3, 
5/7 e 7/5.

Na segunda rodada da com-
petição, Alves, quinto cabeça 
de chave, encara agora o local 
Khololwam Montsi, nesta quin-
ta-feira (30). O future distribui 
premiação de 25 mil dólares.
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Tenista Mateus Alves

Os tenistas Pedro Melli 
e Arthur Brom, do 
centro de treinamen-

to Alves & Oliveira Tennis de 
Rio Preto, venceram seus 
jogos nesta terça-feira (28), 
no ITF e Cosat Taroii Cup, em 
Itajaí.

Melli, de 16 anos, furou 
o qualificatório e ganhou sua 
primeira partida numa chave 
principal pelo ranking ITF. Ele 
passou por Luca Ebenriter, por 
2 sets a 0, parciais de 6/2 e 
7/6, e agora joga contra o ca-
beça 2 do torneio, Luís Felipe 

Miguel.
Melli falou sobre a partida. 

“Consegui me impor muito 
bem, me adaptei ao jogo, es-
tive bem confiante e consegui 
fazer meus primeiros pontos 
ITF. Estou muito feliz e sigo 
buscando mais”, afirmou.

E pelo Circuito Cosat, 
Brom, de 14 anos, venceu 
Diego Brito, por 6/1 e 6/0 e 
está nas quartas de final da 
competição.  Ele ainda aguar-
da o adversário da próxima 
rodada do torneio.  “Comecei 
muito bem o jogo, consegui 
me impor. Apesar do resultado 
o jogo foi bem duro, os games 
sempre foram de 40/40. Mas 
estava confiante e não deixei 
meu adversário jogar”, afir-
mou o atleta.
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SUB-20

Equipes da região buscam liderança 
e a classificação na reta final

Os times da região 
entram em campo 
nesta quinta-feira 
(30) para dispu-

tar a penúltima rodada do 
Campeonato Paulista Sub-20. 
Enquanto Mirassol e Tanabi já 
estão classificados e disputam 
a liderança do grupo, Olímpia 
e América tentam garantir pre-
sença na próxima fase.

No Teixeirão, o América 
recebe o Mirassol no duelo re-
gional da rodada. O Rubro está 
na lanterna da chave com cinco 
pontos e não consegue mais se 
alcançar o terceiro lugar para se 
classificar diretamente. Porém, 
o time rio-pretense pode alcan-
çar o quarto lugar e avançar por 
índice técnico, mas para isso 
terá que vencer o jogo.

O Mirassol por sua vez pode 
garantir o primeiro lugar se 
vencer o América e o Tanabi 
tropeçar diante do Monte Azul. 
Se as duas equipes ganharem, 
Leão e Índio da Noroeste vão 
decidir quem vai ser o campeão 
do grupo na última rodada em 
um confronto direto.

Pensando em manter um 
time forte neste Paulista, o Ta-
nabi anunciou quatro reforços 
nesta semana. São eles: os vo-
lantes Otávio Mierro e Eduardo 
Assunção, o lateral esquerdo 
Leonardo Chrigor e o atacante 
Thauan Lourenço.

“São quatro peças que bus-
camos afim de atender soli-
citação da comissão técnica, 
devido ao grau de dificuldade 
e algumas lesões. Tínhamos 
a necessidade de qualificar e 
aumentar o número de atletas. 
Já estão todos integrados e a 
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disposição da comissão técni-
ca”, disse o diretor executivo do 
Tanabi, Amim Junior.

Fechando a rodada no Grupo 
1, o Olímpia faz uma final con-
tra o Fernandópolis em casa. 
Em terceiro lugar na chave, o 
Fernandópolis precisa de ape-
nas um empate para garantir 
a última vaga direta. Já o Galo 
Azul precisa vencer para se 
manter na disputa do terceiro 
lugar e brigar pela vaga na últi-
ma rodada.

Jogos:
30/09 – 15h – América x 

Mirassol – Estádio Benedito 
Teixeira (São José do Rio Preto)

30/09 – 15h – Tanabi x 
Monte Azul – Estádio Alberto 
Victolo (Tanabi)

30/09 – 15h – Olímpia x 
Fernandópolis – Estádio Maria 
Tereza Breda (Olímpia)

CAMPEÃO
Mirassolense conquista 

título no paratambor 
em Barretos

O mirassolense Pedro 
Henrique Cumba 
Sanches, 20 anos, 

conquistou o título de cam-
peão do paratambor, na 
categoria handicap 3, na 
5ª Copa Guadalupe, no úl-
timo final de semana, em 
Barretos.

A competição serviu de 
preparação para a disputa da 
Copa dos Campeões da As-
sociação Brasileira do Cavalo 
Quarto de Milha (ABQM), que 
vai acontecer no dia 15 de 
outubro, em Araçatuba.

Pedro Henrique, que pos-
sui microcefalia e porta uma 

deficiência intelectual mode-
rada, pratica o esporte desde 
setembro de 2020 as provas 
de paratambor montando a 
égua Alana Peppy Lena, do 
Haras Golden Hill, aonde 
treina uma vez por semana.

Em junho, Pedro Henri-
que conquistou o título do 
30° Congresso Brasileiro da 
ABQM em Araçatuba, após 
ficar em primeiro lugar em 
seu handicap, na categoria 
paratambor. O paratleta tem 
ao seu lado a mãe Patrícia 
Helena Cumba Goulart e 
conta com o apoio de ami-
gos para continuar pratican-
do o esporte.
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Atacante Thauan 
Lourenço foi um 
dos reforços apre-
sentados pelo 
Tanabi 
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LIBERTADORES

Palmeiras busca empate 
fora e está na final 

O Palmeiras está na final da 
Copa Libertadores da América. 
O atual campeão do torneio 
buscou o empate por 1 a 1 
diante do Atlético Mineiro, em 
pleno Mineirão na noite desta 
terça-feira (28), e volta à deci-
são. Vargas abriu o placar para 
o time alvinegro, enquanto 
Dudu deixou tudo igual. A fi-
nal no estádio Centenário no 
Uruguai.

A classificação faz o Pal-
meiras aumentar ainda mais o 
recorde como o visitante com 
mais tempo sem perder no 
torneio, já são 15 jogos. Curio-
samente, o Verdão já disputou 
uma final de Libertadores no 
estádio Centenário. Na ocasião, 
acabou perdendo para o Peña-
rol em 1960.

O técnico Abel Ferreira sur-
preendeu na escalação ao 
iniciar com três zagueiros. O 
treinador abriu mão de um cen-
troavante para formar o trio com 
Renan, Gustavo Gomez e Luan. 
A tentativa era liberar os laterais 
e dar mais liberdade para Rony 
e Dudu. No entanto, o que se 

viu foi um jogo truncado, com 
poucas oportunidades de gol.

A melhor chance foi através 
de um erro do zagueiro Luan. 
Ele foi cruzar a bola na boca 
da área e serviu Vargas. O 
atacante partiu em velocidade 
e acionou Hulk. Weverton saiu 
nos pés do atacante para fazer 
a defesa. O goleiro do Palmeiras 
foi quem mais trabalhou. Ele 
ainda segurou ao menos mais 
duas bolas para assegurar o 
0 a 0. A última nos minutos 

de faltas do adversário. Foram: 
11, contra 1.

No segundo tempo, o Atlé-
tico Mineiro voltou em cima do 
Palmeiras e a pressão acabou 
dando resultado. Aos seis minu-
tos, Jair fez grande jogada pela 
esquerda e cruzou na cabeça 
de Vargas. O chileno testou 
firme para o fundo das redes. 
O time paulista respondeu rapi-
damente com Rony, após chute 
de Weverton, mas Éverson fez 
um milagre.

O Palmeiras teve que se 
abrir, foi para cima e brilhou a 
estrela de Abel Ferreira. O trei-
nador surpreendeu novamente 
ao tirar Rony para colocar Ga-
briel Veron. O atacante deixou 
Nathan Silva no chão pela es-
querda e deu um belo presente 
para Dudu, que, no carrinho, 
deixou tudo igual.

O jogo se transformou em 
ataque contra defesa. Cuca 
colocou o Atlético Mineiro to-
talmente no ataque e foi para 
o abafa, mas não conseguiu 
chegar ao gol de Weverton, 
tanto que a melhor jogada foi 
com o Palmeiras. Wesley exigiu 
grande defesa de Éverson.
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finais, quando Nacho ganhou 
a dividida com Felipe Melo e 
parou no arqueiro.

Pelo lado do Palmeiras, a 
única chance foi com Piquerez. 
O lateral apareceu bem no 
lado direito e arriscou o chute. 
A bola passou rente à trave. 
Danilo e Raphael Veiga pediram 
a bola na boca da área, mas 
o ala tentou se consagrar e 
jogou para fora. O time paulista 
acabou deixando o gramado re-
clamando muito da sequência 

 Cesar GRECO

Jogador Dudu do Palmeiras
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São José do Rio Preto, quinta-feira
30 de setembro de 2021

GOVERNO DE MONTE APRAZÍVEL-SP
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL: 60/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 87/2021
OBJETO: Contratação de empresa especializada para manu-
tenção preventiva e corretiva hidráulica em diversos setores.
Data da realização da Sessão Pública: 19/10/2021
Horário: 09h30min.
Local da Abertura dos envelopes: Prefeitura de Monte Apra-
zível - Setor Municipal de Licitação, localizado na Praça São 
João, 117, Centro.
O edital na integra deverá ser acessado através do site www.
monteaprazivel.sp.gov.br
Fundamentação legal: Leis Federais: 10.520/02 e 8.666/93.
Monte Aprazível, 29 de setembro de 2021.
Marcio Luiz Miguel – Prefeito Municipal
Diego Santos Rossini – Pregoeiro Ofi cial

 

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

CELIA APARECIDA FIAMENGHI DOS SANTOS MATOS, Prefeita do Município de 
Mirassolândia, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais que lhes foram conferidas 
por lei, CONVOCA o seguinte candidato aprovado no Processo Seletivo nº: 01/2021, para 
preenchimento de vaga disponível, por tempo determinado, a excepcional interesse público, a 
titulo precário, conforme dispõem a Lei Municipal nº: 1094/2006 e a Lei Complementar 
Municipal n°: 045/2015, a comparecer no Departamento Pessoal desta Prefeitura, sito a Rua 
Antônio Batista Rodrigues, nº 364, Centro, no prazo de 3 (três) dias úteis a contar da data desta 
publicação, no horário das 12:00 às 18:00 horas, para manifestar interesse na Contratação, para 
atender necessidades do município, pelo regime da C.L.T. (Consolidação das Leis do Trabalho), 
munidos de cópias e originais dos seguintes documentos: a) uma foto 3x4 recente; b) 
documento de identidade reconhecido legalmente em território nacional, com fotografia; c) 
título de eleitor e comprovante de votação na última eleição; d) cadastro de pessoa física; e) 
certificado de reservista ou de dispensa de incorporação, quando for do sexo masculino; f) 
comprovante de conclusão da habilitação exigida para a Função, devidamente reconhecida pelo 
sistema Federal ou pelos sistemas Estaduais e Municipais de ensino; g) comprovante de registro 
em órgão de classe; h) cartão de cadastramento no PIS/PASEP, se houver; i) certidão de 
casamento, quando for o caso; j) certidão de nascimento dos filhos, quando for o caso; k) 
documento de identidade reconhecido legalmente em território nacional, com fotografia, ou 
certidão de nascimento dos dependentes legais, se houver, e documento que legalmente 
comprove a condição de dependência; l) atestado de que não possui registro de antecedentes 
criminais, emitido pela Secretaria de Segurança Pública do Estado, onde residiu nos últimos 05 
(cinco) anos; m) atestado de Saúde; n) declaração, informando se exerce ou não outro cargo, 
emprego ou Função pública no âmbito federal, estadual ou municipal; o) declaração, 
informando se já é aposentado, por qual motivo e junto a qual regime de previdência social, p) 
Carteira de Trabalho; e q) Comprovante de residência.  

 
MAE SOCIAL 

Classificação Nome 
01 Altina Maria Nunes Viana 

 

O não comparecimento na referida data e horário implicará na desistência automática do 
convocado sem direito a qualquer reclamação futura ou interposição de recursos 
administrativos.  

Mirassolândia, 30 de Setembro de 2021. 

 
 

CELIA APARECIDA FIAMENGHI DOS SANTOS MATOS 
Prefeita Municipal 

 

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

Renata Comunale Aleixo
Oficial

Rua Santo Antonio, nº 231, Centro, 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.

ARTUR ANTONIO PANZARINI e ISABELA MOREIRA DE OLIVEIRA RODRIGUES. Ele, 
brasileiro, natural de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, nascido aos dezessete (17) de março de um 
mil novecentos e oitenta e oito (1988), com trinta  e três (33) anos de idade, servidor público municipal, 
solteiro, filho de LAERTE PANZARINI JÚNIOR e de dona ROSILAINE APOLÔNIA MOIOLI PANZARINI. 
Ela, brasileira, natural de Avaré, Estado de São Paulo, nascida aos  cinco (05) de junho de um mil novecentos e 
noventa e oito (1998), com vinte  e três (23) anos de idade, estudante, solteira, filha de CARLOS RODRIGUES 
FILHO e de dona PRISCILLA MOREIRA DE OLIVEIRA.

Pelo que lavro e publico o presente, para que se alguém souber de algum impedimento, oponha-o nos 
termos da lei e para fins de direito

São José do Rio Preto - SP, vinte e oito (28) 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. HENRIQUE FERNANDES COSTA e CAROLAINE 
DIAS LOPES MARCELANI, sendo ELE fi lho de LEIDE FER-
NANDES COSTA e ELA fi lha de ROMANT EZER LOPES 
MARCELANI e de MARIA APARECIDA DIAS DA SILVA;

2. FELIPE SATO DE BARROS e ÂNGELA ZANETTI, 
sendo ELE fi lho de ARNALDO DE BARROS e de CÉLIA 
KAZUMI SATO DE BARROS e ELA fi lha de ALDEMIR GUE-
RINO ZANETTI e de IVANETE MATIELLO ZANETTI;

3. WILLIAM CESAR CANUTO DA SILVA e AMANDA 
FERNANDES BAESSO, sendo ELE fi lho de CESAR APA-
RECIDO DA SILVA e de SILMARA BORGES CANUTO DA 
SILVA e ELA fi lha de REINALDO APARECIDO BAESSO e 
de ALESSANDRA FERNANDES ZANCHETA; brasileiros, 
residentes neste 3º subdistrito. Se alguém souber de algum 
impedimento, oponha-o em Cartório (R. São Paulo, 2200 – 
Tel: 3202-9090). 29/09/2021.

Balcão de Empregos 
685 vagas nesta quarta

 
O Balcão de Empregos de Rio Preto desta quarta-feira (29) 
está oferecendo 685 oportunidades de trabalho. As princi-
pais delas são para vendedor (43), consultor externo (20), 
atendente (18), garçom/garçonete (17), vendedor externo 

(17), consultor de vendas (14), vendedor(a) 1º ou 2º ano do 
ensino médio (13), ajudante de produção (11), operador de 
tele atendimento (11), agente de crédito (10), entre outros. 

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

riopreto.sp.gov.br/balcaoempregos e se candidatar as 
vagas oferecidas enviando os currículos.Filtros:  Relatório diário do dia 29/09/2021. Apenas vagas ativas (novas e reativadas).

Relatório de VagasBalcão de Empregos

CARGO QTDE. VAGAS SEXO TIPO
AGENTE DE CRÉDITO PERMANENTEINDIFERENTE10
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 FUNDICAO|PRODUÇÃO PCD PERMANENTEMASCULINO1
AJUDANTE DE MARCENEIRO/ MEIO OFICIAL PERMANENTEMASCULINO1
AJUDANTE DE MECANICO, LINHA LEVE E PESADA PERMANENTEMASCULINO1
AJUDANTE DE MOTORISTA  PARA MIRASSOL-SP PERMANENTEMASCULINO1
AJUDANTE DE OBRA PERMANENTEMASCULINO3
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
ARMADOR B (FERRAGENS) PERMANENTEMASCULINO1
ARTE FINALISTA PERMANENTEINDIFERENTE1
ASSESSOR DE VENDAS PERMANENTEINDIFERENTE3
ASSISTENTE DE COZINHA PERMANENTEINDIFERENTE3
ASSISTENTE DE MARKETING/VENDAS PERMANENTEFEMININO1
ASSISTENTE DE RECURSOS HUMANOS PERMANENTEINDIFERENTE1
ASSISTENTE DE RH TEMPORÁRIAFEMININO1
ASSISTENTE DE TI PERMANENTEINDIFERENTE1
ASSISTENTE/ LÍDER DE CAIXA PERMANENTEINDIFERENTE1
ASSISTENTE/ LÍDER DE MERCEARIA PERMANENTEINDIFERENTE1
ATENDENTE PERMANENTEINDIFERENTE8
ATENDENTE PERMANENTEINDIFERENTE2
ATENDENTE PERMANENTEINDIFERENTE15
ATENDENTE PERMANENTEFEMININO1
ATENDENTE DE BAR, PRODUÇÃO DE CAIPIRINHA, CAIXA PERMANENTEMASCULINO2
ATENDENTE FAST FOOD PERMANENTEINDIFERENTE4
ATENDENTE PCD (PESSOA COM DEFICIÊNCIA) PERMANENTEINDIFERENTE1
ATENDENTE PRAÇA ALIMENTAÇÃO IGUATEMI PERMANENTEINDIFERENTE1
ATENDENTE TÉCNICO 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 COMERCIAL PERMANENTEMASCULINO1
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 PERMANENTEINDIFERENTE2
AUXILIAR DE COZINHA PERMANENTEINDIFERENTE2
AUXILIAR DE COZINHA PERMANENTEINDIFERENTE1
AUXILIAR DE COZINHA PERMANENTEFEMININO1
AUXILIAR DE COZINHA PERMANENTEINDIFERENTE1

Vagas Ativas
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CARGO QTDE. VAGAS SEXO TIPO
AUXILIAR DE COZINHA PERMANENTEINDIFERENTE1
AUXILIAR DE ENFERMAGEM PERMANENTEFEMININO1
AUXILIAR DE ENFERMAGEM PERMANENTEMASCULINO2
AUXILIAR DE ESTOQUE PERMANENTEMASCULINO3
AUXILIAR DE ESTOQUE PERMANENTEMASCULINO1
AUXILIAR DE ESTOQUE PERMANENTEMASCULINO1
AUXILIAR DE ESTOQUE PERMANENTEMASCULINO1
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO PERMANENTEMASCULINO1
AUXILIAR DE LIMPEZA PERMANENTEFEMININO1
AUXILIAR DE LIMPEZA PERMANENTEINDIFERENTE3
AUXILIAR DE LIMPEZA PERMANENTEFEMININO1
AUXILIAR DE LIMPEZA PERMANENTEINDIFERENTE1
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 PERMANENTEMASCULINO3
AUXILIAR DE PRODUÇÃO INDUSTRIA PRÉ MOLDADOS PERMANENTEMASCULINO2
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (VILA TONINHO) PERMANENTEMASCULINO1
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PERMANENTEMASCULINO3
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (PRODUÇÃO) PERMANENTEMASCULINO1
AUXILIAR DE TAPECEIRO PERMANENTEMASCULINO1
AUXILIAR MECÂNICO DE AR CONDICIONADO PERMANENTEMASCULINO3
AZULEJISTA PERMANENTEMASCULINO5
BALCONISTA PERMANENTEINDIFERENTE3
BARMAN PERMANENTEMASCULINO1
BORRACHEIRO PERMANENTEMASCULINO1
BORRACHEIRO PARA LINHA PESADA PERMANENTEMASCULINO2
CAIXA PERMANENTEINDIFERENTE1
CAIXA PERMANENTEINDIFERENTE1
CALDEREIRO PERMANENTEMASCULINO3
CARGA E DESCARGA PERMANENTEMASCULINO2
CARPINTEIRO DE OBRAS PERMANENTEMASCULINO4
CARREGADOR1 PERMANENTEMASCULINO1
CONFERENTE DE ESTOQUE PERMANENTEMASCULINO1
CONSULTOR DE SERVIÇOS PERMANENTEINDIFERENTE1
CONSULTOR DE VENDAS PERMANENTEINDIFERENTE1
CONSULTOR DE VENDAS PERMANENTEINDIFERENTE10
CONSULTOR DE VENDAS PERMANENTEINDIFERENTE3
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
COZINHEIRO (A) PERMANENTEINDIFERENTE1
COZINHEIRO(A) PERMANENTEINDIFERENTE1
CUIDADOR DE IDOSOS PERMANENTEINDIFERENTE3
CUIDADORA INFANTIL PERMANENTEFEMININO3
DESIGNER PERMANENTEINDIFERENTE1
EDITOR DE ÁUDIO PERMANENTEINDIFERENTE1
ELETRICISTA PERMANENTEMASCULINO3
ELETRICISTA INDUSTRIAL PERMANENTEMASCULINO1
ELETRICISTA P/AUTOS PERMANENTEINDIFERENTE1
EMPREGADA DOMESTICA PERMANENTEFEMININO1
EMPREGADA DOMESTICA PERMANENTEFEMININO1
ENCARREGADO DE FLV PERMANENTEINDIFERENTE2
ENCARREGADO DE OBRA PERMANENTEMASCULINO1
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IVAN TOGNI, cirurgião plás-
tico, passou o fi nal de semana, 
muito bem escoltado pela sua 
amada, curtindo sol e as ondas 
do mar em São Sebastião, 
litoral paulista.

MARA CRISTOVÃO, da 
Joalheria, e a Euro Motors vão 
promover uma sessão espe-
cial nesta quinta-feira, com a 
estreia do fi lme mais famoso 
do mundo, “007 – Sem Tempo 
Para Morrer”, no Cinépolis do 
Shopping Iguatemi Rio Preto.

ANTÔNIO CABRERA Mano 
Filho, ex-Ministro da Agriculto-
ra, passou a data do seu ani-
versário, na última terça-feira, 
dia 28, nos Estados Unidos, 
recebendo paparicos ao lado 
dos fi lhos, que estudam lá.

ELISANGELA ROCHA, em-
presária, vai realizar um Chá 
da Tarde para sua amigas e 
clientes, em seu bonito espaço 
Bodega Km 06 - Empório & 
Hortifruti, na vicinal de Schmitt, 
No mesmo local, um Espaço 
Café com muitas delícias! Além 
de peças de mesa posta, para 
decoração e porcelanas.    

EDINHO ARAÚJO Filho, 
advogado, ao lado da esposa 
Hellen Sosso e dos fi lhos, ga-
nhou idade nova na terça-feira, 
com uma comemoração “in 
family”.

 COMEÇA AMANHÃ, dia 01 
de outubro, o evento PET DAY, 
tudo grátis, até domingo, no 
Shopping Iguatemi Rio Preto, 
com várias atividades para os 
animais de estimação e os 
donos.

JÚLIO MENEGAZ e Dedé 
Menegaz, empresários, estão 
trazendo novidades para os 
rio-pretenses com um novo 
aplicativo. Baixe o App LUZK, 
e agenda o dia, hora e local 
que deseja ser atendida(o). 
Quer se cuidar sem sair de 
casa? LUZK – leva o salão de 
beleza até você. Tenha acesso 
a serviços de manicure, depi-
lação, cabeleireiro, esteticista. 
Que tal fazer as unhas em casa 
neste sábado?

Detalhes
não tão pequenos...

Bernardino de Campos, 3145
Telefone: 3232-4822

Riopreto Shopping Center 
Telefone: 3227-3211

Kiberamarp

Bons exemplos
A rio-pretense Carina Ayres, produtora rural, participou no final 
da semana, do Leilão Sindi Castilho, e, aproveitou para rever 
sua galera de amigos do Sindi, mostrando sua genética. Carina, 
faz parte de uma palestra online, “Gestão da propriedade e dos 
recursos naturais: Bons exemplos de quem vive do campo”, que 
termina nesta quinta-feira. As amigas, Sônia Bonato, Teresa 
Vendramini e Marisa Contreras, entre outras, estão participando 
da palestra.

EM MIRASSOL
Filipe Risse movimentou as 
redes sociais essa semana, com 
o anúncio do Rodeio de Mirassol 
2022, a ser realizado de 20 à 
24 de abril. O empresário que 
é sócio da WorkShow, maior 
escritório artístico do Brasil, 
promete grandes atrações e 
muitas novidades na festa que 
já considerada uma das maiores 
do seguimento no país.

Tel. (17) 3233-4888

Chorinho novo
Desde o último dia 14 de 
setembro, o empresário, Robson 
Bruno Mir e Ana Júlia Guerra 
Mir, estão curtindo chorinho 
novo com o nascimento do 
herdeiro e primogênito filho 
Antônio Guerra Mir. É só alegria 
para os avós, os empresários da 
moda, Robson e Selma Nunes 
Mir, e os tios Polyanna e Diego 
Nunes Mir. Muita saúde ao 
recém-nascido.

Sol e mar em Angra
O jovem empresário Gabriel Cury e a namorada Munique Carmona 
passaram semanas de férias com direito à passeios de lancha, 
Jet-Ski e Iate de um amigo dele, nas ondas do mar na Praia do 
Dentista, em Angra dos Reis. O casalzinho voltou na terça-feira, 
com aquele bronzeado, e, cada vez mais apaixonados.

Fala comigo BB
Foi dada a largada para o 
maior Buteco do Mundo e 
a cidade de São Paulo, é a 
primeira confirmada, dia 11 
de dezembro de 2021, o 
embaixador Gusttavo Lima, 
volta para o reencontro mais 
aguardado no palco do show 
Buteco São Paulo. Depois, o 
showzaço segue para Maceió. 
Em nossa São José do Rio 
Preto, o “Buteco do Gusttavo 
Lima”, que foi adiado devido à 
pandemia Covid-19, acontecerá 
no primeiro trimestre de 2022. 

DiáriodoBob
Manchete do dia... se continuar assim, em breve, a Petrobras 

vai lucrar mais que as fabricantes de vacina. Andar a pé eu vou 
porque a fé não costuma falhar. Evite a exposição. O aviso não 
é um alerta para você não se expor por aí, mas uma intimação 
para você não ir a Exposição de Animais. A própria Secretaria 
de Agricultura, emitiu um comunicado assinado pelo Secretário 
de Agricultura e Abastecimento, Pedro Pezzuto que, ainda por 
conta da pandemia, fica proibida a entrada do público, apenas 
de quem estiver envolvido com o evento. Reforma demorada. 
O novo Mercadão Municipal que passou por uma  remodelação, 
já está com a maioria de seus concessionários instalados, mas 
ainda falta definir alguns pontos, inclusive, o reservado para ser 
uma CHOPERIA, ao lado da porta de entrada pela Rua Silva 
Jardim. É uma decisão que tem que ser tomada rapidamente 
uma vez que o antigo prédio metamorfoseado está demorando 
muito para ser inaugurado. Pra ver o trem passar. Quem prestar 
atenção no antigo prédio da estação ferroviária, vai perceber que 
ela está passando por uma mutação interna, e sua recuperação 
será mais um símbolo de progresso da cidade. A nossa “Gare” 
foi um marco no início do século 20 e agora, com autorização 
do prefeito Edinho, seu pátio servira de transito para quem 
precisar ter aceso a secretaria de Desenvolvimento Econômico e 
Negócios de Turismo, que vai se mudar para lá, sob o comando 
do empresário e vice presidente da ACIRP, Jorge Luís de Souza. 
O projeto vai respeitar os aspectos arquitetônicos do imóvel, que 
é tombado como patrimônio histórico. A estação ferroviária 
de Rio Preto que foi inaugurada em 1912, permaneceu como 
ponto final da linha férrea até 1933. O prédio atual, que está 
sendo restaurado, foi inaugurado em 1941. Silêncio sindical. 
Nossos sindicatos estão quietos, emudecidos por uma série de 
leis que diminuíram o poder de mobilização. Desde a queda da 
contribuição sindical, há enormes dificuldades de sobrevivência. 
Mas, há luz no final do túnel: os próprios trabalhadores estão 
sentindo necessidade de uma representação mais consistente 
e sólida, procurando os seus sindicatos para se filiarem como 
sócios. Questão de ordem. Apesar das dificuldades pontuais, 
modificações de caráter político, os sindicatos seguem vivos e 
atuantes. Muitos dos seus dirigentes são membros de partidos 
políticos e alguns até anunciam candidaturas para cargos parla-
mentares e devem ser estimulados, assim como outras pessoas 
com bom nome na sociedade. A política precisa de  renovação 
e participação. Criticar aqui fora é fácil, mas participar é uma 
necessidade. Força sindical. Um dos deputados com boa atua-
ção, inclusive sendo visto como uma das cabeças do Congresso 
Nacional é o rio-pretense Luiz Carlos Motta. Na cidade, a última 
representante com mandato foi Márcia Caldas, com passagem 
pela Secretaria dos Trabalho, também muito atuante. Lembramos 
de muitos nomes do passado que escreveram páginas heróicas, 
caso do saudoso Eribelto Manoel Reino, que hoje dá nome ao 
nosso aeroporto. Ponto e basta!

Fique por Dentro
O Comfort Suites de Rio 
Preto, hotel de alto padrão 
recém-inaugurado é um dos 
apoiadores do reality show 
culinário que reunirá arquitetos 
e designers de Rio Preto e um 
time qualificado de jurados. Os 
designers e arquitetos terão a 
missão de preparar deliciosas 
receitas típicas de nove países 
e mais uma famosa região: 
Alemanha, Brasil, Espanha, 
França, Índia, Itália, Marrocos, 
Tailândia, Peru e Mediterrâneo, 
dando um toque especial, 
inovador e próprio aos menus 
tradicionais. Natália Clementin 
e Denise Galviolli são júri 
técnico da competição.

Lançamento BR153
Estou sendo convidado para 
o lançamento do Centro 
Comercial e Empresarial BR 
153, no próximo sábado, dia 
02 de outubro, das 11h às 15 
horas. Um empreendimento 
com conceito único na cidade.  
Vai ser um dia de negócios e 
pautas. Na ocasião, haverá 
um Churrasco Gourmet, para 
à imprensa local. Rodovia 
Transbrasiliana Km53. Merci.

Chegando na city
Estou sendo convidado para o café da manhã, nesta sexta-feira, 
dia 01, às 9h, para comemorar a chegada do escritório da Sugoi 
Construtora, em Rio Preto. Empresa presente em mais de 15 
cidades (14 no Estado de São Paulo), com quase 3 mil unidades 
residenciais já entregues e mais de 27 mil em desenvolvimento. 
A Sugoi lança em breve, em Rio Preto o Mirai Jardim Nunes, na 
Zona Norte. Merci pelo convite.

Oferta reprimida 
A LIESA vendeu, em apenas 
um dia, todos os camarotes 
para os desfiles da Sapucaí do 
ano que vem. Já a oferta de 
ingressos começa dia 14 de 
outubro. Nessa primeira etapa, 
a Liga vai disponibilizar em seu 
site cerca de 60 mil lugares nas 
arquibancadas especiais, além 
de 3,6 mil cadeiras do setor 12.

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)

Turnê de trinta dias
A empresária e festeira Regina Lucato sabe muito bem aproveitar 
a vida. Nem bem desfaz as malas, em viagens para Maceio, 
Maragogi, Arraial D´Ajuda, Club Med em Trancoso, e, já tem 
outras viagens marcadas. Regina Lucato está curtindo com o 
filho, o empresário Rui Lucato e a amiga paulistana Dra. Regina 
Mansur, a cidade luz (Paris), em turnê de 30 dias. No roteiro 
turistico, inclui Saint Tropez, Cannes e Lisboa. Depois, Regina 
Lucato segue à viagem com a filha Elaine Lucato, Amanda Ferraz 
e Graziela Chaves de Paula, para Madri, Ibiza e Barcelona.     

C/ Luizinho BUENO 

GolpedeMestre  
NÃO CONFIE EM PUXA SACO. LEMBRE QUE AS PESSOAS ACARICIAM O 
CAVALO APENAS PARA PODER MONTAR NELE. Sorria, beba muita água e seja 
feliz!


