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O promotor de Justiça Sérgio 
Clementino arquivou inquérito 
que apurava supostas irregula-
ridades no transporte coletivo 
de Rio Preto. “Ainda que tenha 
havido falhas no cumprimento 
integral das medidas restritivas 
específicas para evitar a propa-
gação do novo coronavírus, não 
há elementos nos autos que 
evidenciem o descumprimento 
dos protocolos de segurança e 
proteção hoje existentes”, jus-
tificou sua decisão.     Pág.A3

Partido ameaça 
ir à Justiça 

barrar concessão 
sem licitação
Nem bem chegou a Câmara 

de Rio Preto e o projeto de 
lei do prefeito Edinho Araújo 
(MDB) que pretende prorro-
gar o contrato de concessão 
do transporte coletivo por 10 
anos pode parar na Justiça. 
Pelo menos é isso que articula 
nos bastidores o presidente 
do partido Republicanos, Die-
go Polachini, que tem Karina 
Caroline e Robson Ricci como 
vereadores.   Pág.A3

Oposição quer 
ouvir secretário 

sobre prorrogação 
de contrato

Pág. A3Transportre coletivo de Rio Preto envolvido em polêmicas durante toda a semana

Seguro-desemprego tem 
1,6 mil pedidos em agosto

"Não tenho cabresto", diz 
vereador após representação 

de presidente da Alesp
Pág. A3

São José do Rio Preto apre-
sentou uma diminuição no 
número de pedidos de seguro-
-desemprego no mês de agos-
to. Segundo os dados do PDET 
(Programa de Disseminação 
das Estatísticas do Trabalho) 
foram 1.674 requerimentos 

no oitavo mês do ano, 5,2% a 
menos das 1.766 solicitações 
no mês de julho. Em compa-
ração com o mês de agosto 
do ano passado, o número de 
2021 é maior, já que foram 
1.485 pedidos em 2020.   
   Pág.A2

Saúde recebe 
R$ 91 mi 

e já aplicou 
676 mil doses
A Secretaria de Saúde de Rio 

Preto recebeu R$ 91 milhões 
para o combate a pandemia de 
Covid-19. Foram R$ 78 milhões 
do Ministério da Saúde e outros 
R$ 12 milhões pelo governo 
estadual. Até o momento foram 
aplicadas 676 mil vacinas, tanto 
a primeira, segunda, dose única 
e adicional.   Pág.A5

Expo tem primeiros 
campeões em 

julgamento 
de gado leiteiro
Em sua nona edição regional, 

o julgamento da Associação 
Brasileira de Criadores de Gir Lei-
teiro (ABCGIL) teve início nesta 
quinta-feira, 30 de setembro, no 
Recinto de Exposições ‘Alberto 
Bertelli Lucatto’.     Pág.A2

Projetista é preso 
com 36 tijolos de 

maconha em ônibus 
de Foz do Iguaçu
A Polícia Rodoviária Militar de 

Rio Preto prendeu às 8h40 des-
ta quarta-feira (29) na rodovia 
Washington Luís um projetista 
de 32 anos que estava transpor-
tando 36 tabletes de maconha 
em sua mochila.   Pág.A4

Polícia prende traficantes 
com maconha gourmet

Pág. A4

SUB 20 Mirassol vence, elimina o América e garante a pri-
meira colocação no grupo após tropeço do Tanabi. Pág.A6

PREJUÍZO
Empresário 
bate carro 
importado 

em muro de 
condomínio 

de luxo após 
perder controle 
da direção du-
rante a madru-

gada. 
Pág.A4
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Covid em crianças: 
quais os cuidados a 

serem tomados?
A vacinação contra a 

Covid-19 já está em fase 
avançada em diversos pa-
íses, dentre grande parte 
das faixas etárias. As crian-
ças, contudo, ainda não se 
enquadram entre as que 
podem receber qualquer 
uma das doses disponíveis 
em diversas regiões, uma 
vez que o tema que vem 
sendo amplamente discu-
tido ao redor do mundo. 
Enquanto ainda caminha-
mos nesse processo de 
imunização, os cuidados 
com os pequenos devem ser constantes, mesmo nos 
sintomas mais inocentes perceptíveis.

Em uma análise de todos os casos registrados da 
doença nos jovens, os sintomas podem variar con-
forme cada faixa etária. Até os cinco anos, sintomas 
respiratórios como coriza, tosse e febre baixa são os 
mais comuns. Para crianças acima de dez anos, que 
se enquadram dentre as que mais apresentam casos 
graves, podemos notar frequentemente dores abdo-
minais, cefaleia e prostração, principalmente. Mesmo 
sem sequelas vistas na grande maioria, a falta de 
atenção e cuidado pode levar a consequências sérias.

Segundo dados do Sistema de Informação de Vi-
gilância da Gripe, compilados pelo jornal O Estado de 
S. Paulo, o Brasil é o segundo país com mais mortes 
de crianças por Covid-19 até os nove anos – atrás 
apenas do Peru. Por mais que grande parte dos casos 
registrados tenham apresentado sintomas leves, o 
isolamento para os pequenos também se torna uma 
das melhores medidas contra a doença, junto com o 
tratamento adequado, recomendado pelo pediatra. 
Mas para tranquilidade dos pais, a mortalidade pela 
Covid-19 ainda é baixa na faixa etária abaixo de 18 
anos, quando comparada às outras – mesmo com a 
variante Delta. Até a metade desse ano, inclusive, o 
número de mortes caiu em relação à 2020.

O uso de máscaras também é recomendado, 
mas apenas para os maiores de dois anos. Crianças 
menores a essa faixa etária se encontram em uma 
intensa fase oral, com salivação constante, o que 
pode prejudicar tal eficácia. Ainda, existe o risco de 
asfixia pela anatomia da via aérea própria da idade. 
A partir dos dois anos, vale ir apresentando de forma 
lúdica, pois nessa fase eles costumam ainda levar 
muito a mão ao rosto, perdendo a eficácia da pro-
teção.  Já a partir dos cinco anos, a máscara deve 
ser utilizada, escolhendo uma que fique confortável 
no rosto. É importante apresentá-la de forma lúdica 
para uma melhor adaptação, especialmente a partir 
dos cinco anos, quando já conseguem ter um melhor 
entendimento sobre sua importância.

No ambiente escolar, seu uso é ainda mais im-
portante. Por mais que muitos pais ainda estejam 
inseguros em permitir que seus filhos retornem às 
aulas presenciais, a grande maioria das instituições 
está preparada para recebê-los com a infraestrutura 
adequada para garantir sua máxima proteção e, com 
uma equipe adequadamente treinada para utilização 
de máscara e medidas de higiene. O impacto da 
ausência da escola na vida das crianças foi grande, 
e isso terá que ser bem acompanhado ao longo dos 
próximos anos.

Se tem algo que aprendemos com essa pande-
mia é que um corpo saudável apresenta um melhor 
desfecho. Então, mais uma vez, temos que olhar 
a qualidade da alimentação dos nosso pequenos, 
dando preferência sempre aos alimentos in natura e 
evitando os ultraprocessados. Vários estudos estão 
sendo publicados, relacionando uma alimentação 
mais saudável com uma melhor evolução frente à 
infecção pela Covid-19. Mantenha as rotinas dos 
seus filhos com o pediatra e os exames deles em dia.

Ainda temos muito o que descobrir sobre a Co-
vid-19 e seus danos à saúde, tanto nas crianças 
quanto nos adultos. Por isso, os pais devem ficar cons-
tantemente alertas a qualquer sintoma diferente que a 
criança tenha e, não apenas aos mais característicos 
e comuns da doença. O melhor tratamento ainda é 
a prevenção: evite aglomerações, use máscaras e 
priorize a vacinação dos grupos adequados, a fim de 
proteger também os que não podem ser vacinados. 
Em qualquer suspeita, entre em contato com seu 
pediatra para que ele oriente a conduta e acompanhe 
o desenvolvimento dos sintomas.

 
Dra. Patrícia Consorte é pediatra e especialista 

em nutrição materno-infantil.

ARTIGO Seguro-desemprego tem 
1,6 mil pedidos em agosto
São José do Rio Preto 

apresentou uma diminui-
ção no número de pedidos 
de seguro-desemprego no 
mês de agosto. Segundo os 
dados do PDET (Programa 
de Disseminação das Esta-
tísticas do Trabalho) foram 
1.674 requerimentos no 
oitavo mês do ano, 5,2% a 
menos das 1.766 solicita-
ções no mês de julho.

O índice vai na contra-
mão do aumento do núme-
ro de demissões registradas 
pelo Caged. Foram 4.730 
desligamentos em julho 
contra 5.169 em agosto. 
“Apesar de termos mais 
demissões, muitas vezes 
as pessoas desligadas não 
estão aptas para solicitar o 
benefício. Além disso, ou-
tras pessoas deixam para 
fazer o pedido semanas de-
pois de perder o emprego “, 
explicou o economista José 
Mauro da Silva.

Em comparação com o 
mês de agosto do ano pas-
sado, o número de 2021 

Vinicius LIMA  
redacao@dhoje.com.br
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é a maior, já que foram 
1.485 pedidos em 2020. 
No total acumulado do ano 
são 14.830 requerimentos, 
sendo 10.935 via WEB.

No Brasil foram reali-

zados 493.798 requeri-
mentos. A maioria dos que 
fizeram a solicitação são 
homens (62%) na faixa 
etária dos 30 a 39 anos. 
No Estado de São Paulo o 

número de pedidos foi de 
137.475. Todo o trabalha-
dor com carteira assinada 
tem direito a receber o be-
nefício em caso de dispensa 
sem justa causa.

Operador de caixa oferece 54 
vagas no Balcão de Emprego

O Balcão de Empregos de 
Rio Preto fecha a semana com 
829 oportunidades de trabalho. 
As principais delas são para 
operador de caixa (50), aten-
dente (44), consultor de vendas 
(31), repositor (25), repositor 
de frutas, legumes e verduras 
(22), vendedor (22), açougueiro 
(22), consultor externo (20), 
motorista entregador (15), 
garçom/garçonete (13), entre 
outros.

Há também oportunidades 
de estágio. As vagas são para as 
seguintes áreas: atendimento 
(20), engenharia (5), ciências 
contábeis (3), engenharia elé-
trica (2) 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)
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GADO LEITEIRO
Julgamento da Expo Rio Preto tem os primeiros campeões

O touro Lúdico FIV Wad, da 
Fazenda Quilombo, de Capinó-
polis (MG), é o Grande Cam-
peão do julgamento da raça Gir 
Leiteiro da 58ª EXPO Rio Preto 
2020-2021 – Edição Especial 
Julgamentos. Em sua nona edi-
ção regional, o julgamento da 
Associação Brasileira de Criado-
res de Gir Leiteiro (ABCGIL) teve 
início nesta quinta-feira, 30 de 
setembro, no Recinto de Expo-
sições ‘Alberto Bertelli Lucatto’, 
em São José do Rio Preto, 
envolvendo apenas machos a 
partir dos 9 meses de idade, 
com 17 categorias em dispu-
ta. Os julgamentos continuam 
nesta sexta e sábado, 1º e 2 de 

outubro, para 22 categorias de 
fêmeas com idade a partir dos 
8 meses.

Proprietário da Fazenda 
Quilombo, o pecuarista Wins-
ton Frederico Drumond tem 
tradição na EXPO Rio Preto. 
Na última edição do evento, 
em 2019, conquistou o título 
de melhor criador e melhor 
expositor. Agora, marca a edi-
ção deste ano com Lúdico FIV 
Wad consagrado como Grande 
Campeão.

“Crio Gir Leiteiro há 12 anos 
e sempre participei das prin-
cipais competições oficiais da 
raça. Além de ser uma grande 
alegria e satisfação, conquistar 
um título num julgamento ofi-
cial agrega valor a todo o meu 

rebanho”, comentou Winston.
No julgamento do Gir Leitei-

ro da EXPO Rio Preto, o título 
de Reservado Grande Campeão 
ficou para o touro Valente, do 
Sítio Santa Rita de Cássia, de 
Taquaritinga (SP), do pecuarista 
Carlos Alberto Damasceno.

Os julgamentos da raça 
Nelore também tiveram iní-
cio na EXPO Rio Preto nesta 
quinta-feira, 30 de setembro, 

envolvendo categorias de fê-
meas. No primeiro dia não 
são definidas campeãs, mas 
apenas feita a avaliação e a 
classificação dos animais ins-
critos na disputa.

Os julgamentos da raça 
Mangalarga Marchador da 
EXPO Rio Preto também tive-
ram início nesta quinta-feira, 
30 de setembro, com seis 
categorias de potros e cavalos.

Da REDAÇÃO

Divulgação
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Oposição protocola pedido 
para ouvir secretário

O vereador João Paulo Rillo 
(Psol) apresentou nesta quin-
ta-feira, dia 30, requerimento 
para convocação do secretário 
municipal de Trânsito Amaury 
Hernandes, para comparecer 
na Câmara Municipal para dar 
esclarecimentos sobre o projeto 
do prefeito Edinho Araújo (MDB) 
que pretende prorrogar por dez 
anos o atual contrato de trans-
porte coletivo.

No requerimento Rillo afir-
ma que “o Poder Executivo 
contratou empresa particular 
para promover estudos para 
a readequação do transporte 
coletivo municipal, porém, de 
acordo com o prazo do contrato 
com a FIPAI – Fundação para 
Incremento da Pesquisa e do 
Aperfeiçoamento Industrial, 
os estudos serão de conheci-

mento público somente após 
o vencimento do contrato de 
concessão em vigor”.

Segundo Rillo, no projeto 
de lei encaminhado por Edinho 
não consta nenhuma dessas 
exigências que o secretário 
apresentou para as empresas. 
Para o vereador “o prefeito 
quer que a Câmara autorize 
a renovação sem ter conhe-
cimento das reais alterações 
contratuais”, diz.

O vereador finaliza o reque-
rimento de convocação afir-
mando que o projeto enviado 
carece de informações básicas, 
entre elas, o valor da outorga, 
nova fórmula de reajuste e me-
todologia de cálculo, inclusão 
de novos carros na frota.

O requerimento será votado 
na sessão de terça-feira, dia 5 
e precisa de 12 votos para ser 
aprovado.

Raphael FERRARI 

RACHA TUCANO

Depois de dez anos, TCE aprova 
convênio de Valdomiro Lopes

Após dez anos o Tribunal 
de Contas do Estado negou 
irregularidades na prestação de 
contas de recursos financeiros 
repassado pela Prefeitura à 
Fundação de Apoio à Pesquisa 
e Extensão de Rio Preto.

O convênio foi celebrado 
em 2011, durante o governo 
do ex-prefeito Valdomiro Lopes 
(PSB) e destinou a fundação 
valor de R$ 13 mil.

Houve questionamento na 
Justiça sobre a legalidade do 
convênio e o repasse finan-
ceiro. No recurso, quanto ao 
mérito, havia sido afastada 
inicialmente a irregularidade 
apontada. O conselheiro do 
TCE Dimas Ramalho, em sua 
decisão entendeu que o con-
vênio foi “regular”, sem prejuízo 
aos cofres públicos.

Raphael FERRARI 

Nem bem chegou à Câma-
ra de Rio Preto e o projeto de 
lei do prefeito Edinho Araújo 
(MDB) que pretende prorro-
gar o contrato de concessão 
do transporte coletivo por 10 
anos pode parar na Justiça. 
Pelo menos é isso que articula 
nos bastidores o presidente do 
partido Republicanos, Diego 
Polachini, que tem Karina 
Caroline e Robson Ricci como 
vereadores.

Segundo Polachini, a CPI 
do Transporte Coletivo que 
é presidida por Ricci tem em 
seu escopo a investigação 
do contrato de concessão 
do serviço. Hoje o foco das 
investigações da comissão é a 
falta de fiscalização, por parte 
da Prefeitura, em relação a 
decretos que proibiam super-
lotação nos ônibus durante a 
pandemia.

No entanto, Polachini afir-
ma que a CPI tem meios de 
interpelar a Justiça para impe-
dir a prorrogação do contrato. 
Segundo ele, a Prefeitura pos-
tergou o assunto para alegar 
que não existe mais tempo 
hábil para a elaboração de 
uma nova licitação.

“A CPI vai avaliar, mas exis-
te um caminho jurídico. Até 
mesmo acionar o Ministério 
Público para ver essa questão. 
O interesse desde o início foi 

o de renovar o contrato”, diz.
Ele afirma que a Câmara 

deverá aprovar a prorrogação 
já que Edinho tem controle 
da maioria dos vereadores. 
“O prefeito encontrou uma 
forma de acomodar os vere-
adores então tem 13 votos. 
Qualquer projeto absurdo a 
Câmara aprova porque não 
há interesse de debater” diz.

O projeto que pede auto-
rização para prorrogação do 
contrato do transporte público 
será lido na sessão da próxi-
ma terça-feira, dia 5. Após a 
leitura é encaminhado para 
comissões emitirem parece-
res. O presidente da Câmara, 
Pedro Roberto Gomes (Patrio-
ta), já adiantou ao Dhoje que 
só pautará a proposta quando 
audiências públicas forem rea-

de passageiros diminuiu em 
50%, o que inviabilizaria es-
tudos neste momento para 
definir um novo modelo de 
concessão. A alegação é que 
os números não seriam os 
mesmos do período anterior 
a pandemia.

As empresas, Circular San-
ta Luzia e Expresso Itamaraty 
já declararam ser favoráveis a 
prorrogação.

Raphael FERRARI 

lizadas, inclusive com a parti-
cipação de representantes do 
Executivo. Rillo já protocolou 
pedido neste sentido.

O atual contrato termina 
no dia 2 de novembro. Ele 
está em vigor desde 2011. O 
governo alega que não existe 
tempo para elaboração de 
um novo edital para licitação. 
Outro apontamento é que 
com a pandemia o número 
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Secretário de 
trânsito, Amaury 
Hernandes

Promotor Sérgio 
Clementino vai esperar 
por decisão judicial
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MP engaveta investigação de denúncias 
contra empresas de ônibus na pandemia
O promotor de Justiça Sér-

gio Clementino arquivou in-
quérito que apurava supostas 
irregularidades no transporte 
coletivo de Rio Preto. O pedido 
para abertura de inquérito e 
investigação partiu do próprio 
Ministério Público com objetivo 
de apurar o cumprimento de 
decretos e medidas sanitárias 
pelas empresas Circular Santa 
Luzia e Expresso Itamarati, 
principalmente no pico da 
pandemia de Covid-19 em Rio 
Preto.

Segundo Clementino foram 
recebidas série de denúncias 
que apontava para o descum-
primento das medidas impos-
tas pelos órgãos públicos. No 
entanto, segundo o promotor, 
ficou comprovado que a Pre-

feitura e as duas empresas de 
transporte realizaram ações 
para minimizar os impactos 
de contágio aos usuários do 
sistema.

O promotor afirma, na deci-
são de arquivar a investigação, 
que tanto a Prefeitura como as 
concessionárias promoveram 
esforços para atender os usu-
ários do transporte.

“Ainda que tenha havido 
falhas no cumprimento integral 
das medidas restritivas especí-
ficas para evitar a propagação 
do novo coronavírus, não há 
elementos nos autos que evi-
denciem o descumprimento 
dos protocolos de segurança 
e proteção hoje existentes”, 
justificou sua decisão.

Mesmo arquivado no Mi-
nistério Público a decisão de 
Clementino será analisada no 
Conselho Superior do órgão.

Raphael FERRARI 
redacao@dhoje.com.br Promotor Sérgio 

Clementino vai esperar 
por decisão judicial

Arquivo D
H
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contra empresas de ônibus na pandemia
Ainda que tenha havido 
falhas no cumprimento 
integral das medidas 
restritivas específicas 

para evitar a propagação 
do novo coronavírus, 

não há elementos nos 
autos que evidenciem 
o descumprimento dos 

protocolos de segurança 
e proteção hoje 

existentes

“

”
Projeto que prorroga concessão 

sem licitação pode parar na Justiça

A CPI vai avaliar, mas existe um caminho 
jurídico. Até mesmo acionar o Ministério Público 

para ver essa questão. O interesse desde o 
início foi o de renovar o contrato

“

”

Arquivo DHOJE

Ex-prefeito 
Valdomiro 
Lopes 

“Não aceito ter cabresto”, diz Bruno Moura 
após representação do presidente da Alesp

Representação do presiden-
te da Assembleia Legislativa 
de São Paulo (Alesp), Carlão 
Pignatari (PSDB), protocolada 
nesta quinta-feira, dia 30, exi-
ge punição do vereador Bruno 
Moura (PSDB).

Segundo Carlão, o vereador 
rio-pretense estaria ao longo do 
mandato fazendo duras críticas 
ao governador do Estado João 
Doria, também do PSDB, e em 
muitos casos ferindo sua honra. 
O entendimento é que Moura 
utiliza-se do mandato filiado ao 
PSDB para atacar justamente 
o governador do Estado eleito 
pelo mesmo partido.

A representação contra 
Moura foi encaminhada a exe-
cutiva estadual do PSDB que, 
em último caso, pode pedir 
a expulsão do vereador do 

Raphael FERRARI 

partido.
No entendimento de Carlão, 

o vereador não tem condições 
de representar a sigla na Câma-
ra de Rio Preto e que o partido 
é o titular do mandato.

Ao DHoje,  Bruno Moura 
afirma que não vai mudar seu 
comportamento. “Entrei para a 

política para ser diferente. Não 
aceito ter cabresto, tenho cons-
ciência própria. Meu mandato 
é para ajudar o povo e não ca-
ciques antigos do partido. Não 
sou de acordo com tudo o que 
o partido pede. Não concordo 
mesmo com muitas coisas que 
esse governador faz”, declarou.

após representação do presidente da Alesp

Vereador 
Bruno Moura 
(PSDB)

D
ivulgação 
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Empresário perde controle de Porsche 
e derruba muro de condomínio de luxo

Na madrugada desta 
quinta-feira (30) um empre-
sário de 26 anos perdeu o 
controle de um carro mode-
lo Porsche e colidiu com o 
muro do condomínio Dahma 
5 às 2h10 na Avenida Se-
bastião Tavares da Silva.

A ocorrência foi atendida 
por uma equipe da Guarda 
Civil Municipal que estava 
realizando um patrulhamen-
to no endereço quando ouviu 
o barulho da batida e ao se 
dirigir para o local encontrou 
o carro e o muro já danifi-
cados.

Os guardas conversaram 
com o condutor do veículo 
e este informou que tinha 
acabado de sair de uma 
confraternização com os 
amigos, no qual ele ingeriu 
bebida alcoólica, e mais 

tarde ao dirigir na avenida ele 
acabou perdendo o controle 
do Porsche ao realizar uma 
curva na pista.

No carro também estava 
outro empresário de 31 anos 
que em momento de des-
contração acabou gravando 
o painel do veículo no qual o 
velocímetro estava marcando 
138 km/h, ou seja, veloci-
dade acima do permitido. 
Nenhum dos dois ficou ferido.

Após a apuração a equipe 
levou o empresário para a 
Central de Flagrantes para 
que um exame de bafômetro 
fosse realizado, sendo que 
mais tarde foi constatado 
que o homem estava alcoo-
lizado, mas não embriagado. 
Por isso ele foi liberado após 
o registro do boletim de 
ocorrência com natureza de 
outros não criminais. 

(Colaborou – Bruna 
MARQUES)

Da REDAÇÃO 
redacao@dhoje.com.br

138 KM/H
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Empresário perde controle de Porsche e derruba muro de condomínio de luxo na zona leste de Rio Preto

GCM ATENDEU TRÁFICO

Cobrança de dívida termina com 
mulher agredida e acusação de injúria

A Guarda Civil Municipal de 
Rio Preto foi acionada na ma-
nhã da última quarta-feira (29) 
para atender uma ocorrência de 
lesão corporal no qual um ven-
dedor de 27 anos agrediu uma 
dona de casa de 36 anos du-
rante a cobrança de uma divida 
às 11h15. A agressão ocorreu 
no bairro Vila São Jorge.

Segundo as informações 
fornecidas, os guardas foram 
acionados por funcionários 
do Centro de Referências a 
Assistência Social (CRAS) que 
informaram que uma mulher 
estava sendo agredida na rua.

No local eles encontraram a 
dona de casa ensanguentada e 
o vendedor tentando fugir.

O GCMs primeiro conver-
saram com a vítima que disse 
ter sido agredida por causa de 
algumas dividas anteriores e em 
sua defesa o vendedor alegou 
que agrediu a mulher quando 
perdeu a cabeça ao ser chama-
do de macaco.

Após os depoimentos a 
vítima foi levada para o hospi-

tal, não informado no boletim 
de ocorrência, e mantida em 
observação e o vendedor foi 
levado para a Central de Fla-
grantes, sendo liberado após 
o registrado da ocorrência com 
natureza de lesão corporal e 
injúria que foi encaminhado 
para o 3º Distrito Policial. (Co-
laborou – Bruna MARQUES)

Da REDAÇÃO

GOE prende dupla com 13 tipos 
de maconha gourmet

Nesta quarta-feira (29), po-
liciais civis do Grupo de Opera-
ções Especiais (GOE) da Divisão 
Especializada em Investigações 
Criminais (DEIC) prenderam dois 
homens, de 28 anos e 58 anos, 
que são suspeitos de traficar va-
riados tipo de maconha gourmet 
e outros entorpecentes.

De acordo com as informa-
ções da Polícia Civil, durante a 
investigação a suspeita era que 
a dupla estava guardando as 
drogas comercializadas em uma 
casa no bairro Parque Industrial 
e por isso foi expedido um man-
dado de busca pela Justiça. No 
local os policiais localizaram 13 
tipos diferentes de maconha 
gourmet, 170 comprimidos de 
ecstasy, porções de droga sin-

tética conhecida como “MD” e 
cocaína.

Na casa também foi apreen-
dida uma balança, uma máquina 
de embalar a vácuo, tesoura 
usada no fracionamento dos 
entorpecentes e dinheiro.

Os dois homens foram pre-
sos por tráfico de drogas e as-
sociação. Ainda de acordo com 
a polícia o suspeito mais jovem 
já possui diversas passagens 
por tráfico. (Colaborou – Bruna 
MARQUES)

Da REDAÇÃOArquivo DHOJE Divulgação

PERDEU R$ 5,5 MIL

Técnico de 
telecomunciação tem 

conta bancária invadida

Um técnico de telecomu-
nicação de 35 anos teve sua 
conta bancária invadida às 
17h40 da quarta-feira (29). 
Ele procurou a Central de Fla-
grantes horas depois e infor-
mou que teve um prejuízo de 
aproximadamente R$5.500.

Segundo a vítima, no ho-
rário ele começou a receber 
mensagens por SMS infor-
mando que as transferências 
por PIX foram efetuadas com 
sucesso, porém ele não re-

alizou nenhuma das ações 
e também não permitiu que 
realizassem.

Ao todo foram feitas cinco 
ações bancárias que soma-
das equivalem aproximada-
mente a R$5.500. Assim 
que percebeu que a conta foi 
invadida o técnico solicitou o 
bloqueio da conta e compare-
ceu no plantão policial.

O caso foi registrado como 
estelionato e encaminhado 
para o 4º Distrito Policial. 
(Colaborou – Bruna MAR-
QUES)

Da REDAÇÃO

MIGUEL AFFONSO DOS SANTOS, 
natural de São José do Rio Preto/SP, 
faleceu ao 1 ano de idade. Era solteiro. 
Foi sepultado no dia 30/09/2021 às 
08:00, saindo seu féretro do velório 
Jardim da Paz para o cemitério Parque 
Jardim da Paz.

APARECIDA ALMEIDA MORALES, 

  FALECIMENTOS
natural de Tanabi/SP, faleceu aos 79 
anos de idade. Era casada com Matheus 
Morales Fernandes e deixou seus fi lhos 
Clarice, Claudino, Gerônimo, Claudecir 
e José Batista (falecido). Foi sepultada 
no dia 30/09/2021 às 16:30, saindo seu 
féretro do velório Capelas Prever Rio Preto 
para o cemitério Municipal de Guapiaçu.

Arquivo DHOJE

16 E 17 ANOS

Adolescentes são detidas furtando peças
 de picanhas em supermercado

Duas adolescentes de 17 e 
16 anos foram detidas e levadas 
para a Central de Flagrantes 
após tentarem furtar peças de 
picanha de um mercado loca-
lizado na Avenida Presidente 
Juscelino Kubitscheck às 9h15 

da quarta-feira (29).
Os funcionários do mercado 

acionaram policiais militares 
que foram informados de que 
as garotas foram flagradas ainda 
dentro do estabelecimento e que 
com elas estavam cinco peças 
de picanha que somados equi-
valem ao valor de R$ 661,76.

Elas foram levadas para o 
plantão da Polícia Civil e para 
o delegado plantonista con-
fessaram que junto com elas 
também estava uma terceira 
mulher que ajudaria na venda 
da mercadoria.

A representante do mercado 
informou que o estabelecimento 

possui um circuito fechado de 
câmeras que devem ter captado 
toda a ação.

Um boletim de ocorrência 
de furto foi registrado e enca-
minhado ao 5º Distrito Policial e 
as garotas foram liberadas para 
seus responsáveis legais. (Cola-
borou – Bruna MARQUES)

Da REDAÇÃO

NA RODOVIA GOLPE

Projetista é preso com 36 
tijolos de maconha em ônibus

A Polícia Rodoviária Militar 
de Rio Preto prendeu às 8h40 
desta quarta-feira (29) na ro-
dovia Washington Luís um pro-
jetista de 32 anos que estava 
transportando 36 tabletes de 
maconha em sua mochila.

Os policiais militares esta-
vam realizando a fiscalização 
de transporte coletivo na data 
e em certo momento eles abor-
daram um ônibus de Foz de 
Iguaçu com destino a Goiânia. 
Os militares estavam conver-
sando com passageiros quando 
perceberam que o projetista 
demonstrava estar nervoso.

Foi realizada revista pessoal 

e nas roupas do suspeito os 
policiais localizaram um celular 
e R$110, já em sua mochila 
foram apreendidos dois pacotes 
que continham 18 tabletes de 
maconha cada.

Ele foi questionado sobre 
os entorpecentes e acabou 
confessando que adquiriu as 
drogas no Paraná e receberia 
R$2 mil para transportá-las até 
Maranhão.

O homem foi levado para a 
Central de Flagrantes para re-
gistrar um boletim de ocorrência 
de drogas sem autorização e 
em seguida ser preso. O caso 
foi encaminhado para o 5º 
Distrito Policial. (Colaborou – 
Bruna MARQUES)

Da REDAÇÃO

Cozinheiro transfere 
R$ 12 mil achando que falava 

com a mãe no WhatsApp

Após transferir mais de 
R$12 mil para um golpista 
que fingiu ser sua mãe na 
quarta-feira (29), um cozi-
nheiro de 28 anos procurou 
a Central de Flagrantes para 
registrar queixa e pedir inves-
tigação.

Para os policiais, a vítima 
informou que recebeu mensa-
gens de um número que esta-
va usando a foto de sua mãe 
e sabia informações pessoais 
dele e da família.

Na data o golpista disse 

que estava com problemas 
no banco onde a mãe da 
vítima realmente possui uma 
conta e que precisaria que 
o cozinheiro transferisse por 
PIX os valores que somados 
equivalem a R$12.870.

Depois de ter efetuado as 
ações bancárias o golpista 
voltou a pedir dinheiro e por 
suspeitar a vítima decidiu ligar 
para a mãe e confirmou que 
foi vítima de um golpe.

O caso foi registrado como 
estelionato e encaminhado ao 
5º Distrito Policial. (Colabo-
rou – Bruna MARQUES)

Da REDAÇÃO

Divulgação
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HIPERPROLACTINEMIA X 
INFERTILIDADE

saude@dhoje.com.brMAIS FÉRTIL

saude@dhoje.com.brMAIS FÉRTIL

A prolactina é um hormônio secretado pela adenoi-
pófise. E sua principal função é estimular a produção de 
leite, assim como o aumento das mamas. Fora do período 
gestacional, este hormônio controla outros hormônios 
femininos, assim como a menstruação e ovulação. E de-
vido a alguns fatores é possível que a mulher fique com a 
prolactina alterada, mas você sabe que fatores são estes?

Prolactina alta: Quais as causas e sintomas?
A prolactina alta é chamada de hiperprolactinemia. Ela 

é caracterizada pelo aumento do hormônio no sangue. 
Resultados acima da normalidade, são considerados su-
periores a 100ng/mL. Os sintomas podem ser:

• Redução da libido;
• Alteração na menstruação, onde a menstruação 

pode inclusive ficar inexistente;
• Infertilidade;
• Osteoporose;
• Aumento das mamas.
A prolactina alterada é identificada pelo ginecologista, 

através da avaliação dos sintomas, pelo histórico de saúde 
do paciente. E pela verificação do exame de sangue, com 
a dosagem do hormônio.

Causas da Prolactina alterada
Entre os principais fatores que causam a prolactina 

alterada, estão:

• Disfunções na tireoide, principalmente o hipoti-
reoidismo;

• Síndrome dos ovários policísticos;
• Utilização de alguns medicamentos, como antide-

pressivos e anticonvulsivantes;
• Vida estressante;
• Doença de Addison;
• Exposição à radiação na cabeça;
• Cirurgia na cabeça ou traumatismos cranianos;
• Exercício físico intenso;
• Tumores ou nódulos, próximo ou na hipófise.

Como é o exame de prolactina?
A verificação dos valores de prolactina é muito impor-

tante, para determinar o tipo de intervenção que o médico 
deve fazer.

O exame é feito através de uma coleta de sangue, a 
pessoa deve fazer um jejum de 8 horas. Observe que a 
referência de prolactina no sangue deve ser:

• Menor que 25n/mL em mulheres não gestantes e 
que não estejam amamentando;

• Mulheres grávidas, entre: 9 ng/mL e 208ng/mL;
• Mulheres pós menopausa, entre: 1,8 ng/mL e 20 

ng/mL;
• Em homens menor que 15ng/mL.

Riscos da prolactina alterada na gestação
A prolactina alterada é um problema que acomete algu-

mas mulheres, podendo ser um precursor da infertilidade. 
Porque ela altera a produção de FSH e LH.

Ela acaba inibindo a secreção dos hormônios e quan-
do a mulher apresenta um quadro de prolactina alterada 
ocorre a redução do desejo sexual, portanto, por conse-
quência interfere na reprodução.

Gestante que possui histórico de hiperprolactinemia 
precisa estar sempre muito atenta e realizar o acompa-
nhamento pré-natal mais rigoroso, devido as diversas 
alterações hormonais que podem acontecer.

Prolactina alterada: como reagir?
A alteração na prolactina está relacionada a vários fa-

tores e todos eles possuem tratamento. Portanto, faremos 
a descrição agora:

• Hiperprolactinemia medicamentosa – avaliar jun-
tamente com o médico a troca da medicação.

• Tumor na hipófise – realizar tratamento com me-
dicamentos, que promovam a redução do tamanho do 
tumor. Em casos raros é necessária intervenção cirúrgica.

Dessa forma, concluímos que se você pretende gestar é 
importante já ir pensando em fazer um acompanhamento 
para evitar surpresas futuras. Existem algumas pessoas 
que até podem engravidar com níveis de prolactina entre 
50 e 60 ng/mL, mas muitas vezes é necessário baixar 
esses níveis, antes da gestação.

Por Luiz Fernando Gonçalves Borges – médico 
ginecologista e obstetra, pós-graduado em Repro-
dução Humana

A Secretaria de Saúde 
de Rio Preto recebeu R$ 91 
milhões para a prestação 
de serviços no combate a 
pandemia de Covid-19 no 
munícipio. Foram R$ 78 
milhões repassados pelo 
Ministério da Saúde e outros 
R$ 12 milhões pelo governo 
estadual.

O município também re-
alizou financiamento para 
aquisição de medicamentos 
para sedação, intubação e 
suporte ventilatório para pa-
cientes internados, o que re-
presentou 35% do total dos 
recursos R$ 12,8 milhões.

Até o momento foram 
aplicadas 676 mil vacinas, 
tanto a primeira, segunda, 
dose única e adicional.

O secretário de Saúde, 
Aldenis Borim, e a equipe 
da pasta apresentaram na 
quarta-feira, 29, detalhes 
das contas do período de 
maio a agosto deste ano. 
O orçamento aprovado para 
2021 de R$ 387 milhões 
saltou para R$ 502 milhões, 
aumento 22,8%.

Saúde recebe R$ 91 mi e 
já aplicou 676 mil doses

O saldo atual das receitas 
e despesas da pasta é de 
R$ 54,3 milhões, recursos 
provenientes do município, 
dos entes federal e estadu-
al, além de outras fontes, 
operações de crédito e fundo 
especial.

A maior fonte dos recur-
sos é própria com R$ 109,5 
milhões contra R$ 95,6 

Raphael FERRARI     
redacao@dhoje.com.br

NA PANDEMIA

milhões de despesas. Os nú-
meros apontam evolução de 
25,38% do valor vinculado à 
saúde e evolução de 17,43% 
do valor com as despesas 
com recursos do tesouro mu-
nicipal em relação aos meses 
de janeiro a agosto de 2020.

Proveniente da União, a 
receita fechou em R$ 45,3 
milhões, já do Estado re-

gistrou R$ 2,6 milhões. O 
valor financeiro aplicado em 
saúde de janeiro a agosto 
de 2021, com recursos do 
tesouro municipal, foi de 
52,25%. O percentual apli-
cado em ações de saúde 
atingiu 21,60%, seis pontos 
percentuais acima do mínimo 
exigido dos recursos próprios 
(15%).

Divulgação

3ª DOSE

Reforço começa para pessoas a 
partir dos 60 anos hoje 

A Secretaria de Saúde de Rio 
Preto informou que vai antecipar 
a vacinação da dose adicional 
contra Covid-19 para idosos de 
60 a 69 anos para essa sexta-
-feira (1). Para o idoso receber 
a dose adicional, é necessário 
ter recebido a segunda dose há 
pelo menos seis meses. Aqueles 
que ainda não compareceram e 
já tem a idade mínima exigida 
e os seis meses de imunização 
também podem procurar uma 
unidade de saúde.

As doses estarão disponíveis 
no Shopping Cidade Norte e 
nas unidades de saúde, ambos 
das 8h às 14h. A estimativa é 

de que 812 idosos dessa faixa 
etária sejam imunizados.

A dose adicional ainda con-
tinua sendo administrada nos 
mesmos locais para adultos 
de 18 anos ou mais com alto 
grau de imunossupressão que 
tenham recebido a dose única 
ou segunda dose há pelo menos 
28 dias. A lista das condições 
elencadas para recebimento 
das doses está disponível no 
Portal da Prefeitura de Rio 
Preto: www.riopreto.sp.gov.br/
vacinacovid.

Para receber a dose, é ne-
cessário apresentar documento 
com foto e CPF, comprovante 
de residência de Rio Preto e 
comprovante de vacinação.

Da REDAÇÃO
Divulgação

BOA NOTÍCIA COVID
HB remaneja mais 44 
UTIS Covid sem uso

O Hospital de Base fechou 
nesta quinta-feira (30) as por-
tas da UTI Covid 5, localizada 
no terceiro andar. Com queda 
no número de internações, os 
44 leitos de UTI nesta ala serão 
remanejados e convertidos em 
leitos de UTI não Covid. Desde 
o início do ano, cerca de 80 
leitos de UTI para pacientes 
com Covid-19 já foram rema-
nejados para atender outras 
especialidades.

Nas redes sociais, o HB 
publicou um vídeo com os pro-
fissionais de saúde deixando 
a ala, desligando equipamen-
tos e apagando as luzes. O 
hospital ressaltou que foi um 
momento especial para esses 
profissionais, que atuam na 
linha de frente da pandemia 
há 19 meses.

“O que esperamos para o 
futuro é que tudo que vivencia-

mos seja apenas uma história 
para contar. A batalha ainda 
não terminou, mas com a 
conscientização da população 
e determinação dos profis-
sionais sabemos que vamos 
vencer”, diz a postagem.

Até esta quinta-feira (30), 
o HB registrou 70 pacientes 
internados com Covid-19 no 
mês de setembro, o menor 
número desde junho de 2020 
e uma redução de 64% em 
relação ao mês de agosto, que 
já tinha registrado o menor 
índice do ano.

Atualmente o hospital conta 
com 45 pacientes internados 
com a doença, sendo 22 na 
enfermaria e 23 na UTI (14% 
de ocupação). Sete pessoas 
tiveram alta nas últimas 24 
horas e nenhum óbito foi regis-
trado. A Funfarme soma desde 
o início da pandemia 7.115 pa-
cientes atendidos, com 5.276 
altas e 1.801 óbitos.

Vinicius LIMA 

Relatório traz mais 
57 casos positivos

A Secretaria de Saúde de 
Rio Preto registrou nesta quin-
ta-feira (30) mais 57 casos de 
Covid-19 no município, sendo 
51 diagnosticados por exame 
PCR, três antígeno e três por TR 
sorológico. No total são 97.235 
casos, com uma média móvel 
30 casos leves e dois casos 
graves por dia.

Nenhum óbito foi conta-
bilizado no boletim divulgado 
nesta quinta. Com isso, Rio 
Preto segue 2.789 mortes 
pela doença desde o início da 
pandemia, com uma taxa de le-
talidade de 2,8%. Considerando 
apenas os dados de 2021 são 
62.472 casos e 1.867 óbitos 
confirmados.

Com relação ao número de 
curados, houve uma mudança. 
No boletim de quarta-feira, a 
Saúde divulgou que o município 

tinha 94.864 pessoas recupe-
radas. No entanto, a Secretaria 
informou que houve um erro de 
digitação, com o número atual 
de curados passando a ser de 
94.264, o equivalente a 96,9% 
dos casos.

A cidade soma 323.804 
notificações de pacientes com 
sintomas gripais e 291.796 
testes realizados. O coeficiente 
de incidência é de 20.912 ca-
sos a cada 100 mil habitantes. 
Atualmente Rio Preto registra 
207 pacientes internados com 
síndrome respiratória aguda 
grave (SRAG), com 106 na UTI e 
101 na enfermaria, sendo 104 
residentes de Rio Preto e 103 
de outros municípios da região. 
Dentre os casos confirmados 
com Covid-19 são 88 interna-
ções, com 49 na UTI e 39 na 
enfermaria. A taxa de ocupação 
de leitos de UTI na região é de 
23,9%.

Vinicius LIMA 

Divulgação

Divulgação
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O sonho de re-
conquistar  a 
coroa do futsal 

foi adiado para 2024. 
Nesta quarta-feira (29), 
o Brasil foi derrotado por 
2 a 1 pela Argentina em 
confronto pela semifinal 
da Copa do Mundo da 
modalidade, realizada na 
Lituânia.

Resta à seleção cana-
rinho buscar, no próximo 
domingo (3) a partir das 
10h (horário de Brasília), 
o terceiro lugar do Mun-
dial contra o perdedor 
de Portugal e Cazaquis-
tão, que se enfrentam 
nesta quinta-feira (30) 
a partir das 14h. Atuais 
campeões, os argentinos 
buscam o bi também no 
domingo, mas às 14h. As 
partidas serão todas em 
Kaunas, mesma cidade 
onde foi disputado o jogo 
desta quarta.

Os brasileiros cria-
ram as primeiras opor-
tunidades do jogo, mas 
pararam em ao menos 
quatro defesas do goleiro 
Nícolas Sarmiento e na 
trave, após uma batida 
cruzada do pivô Pito. Os 
argentinos foram mais 
eficientes. Aos 11 minu-
tos, Cristian Borruto sol-
tou a bomba da entrada 
da área e o também ala 
Constantino Vaporaki, em 
cima da linha, comple-
tou para as redes. Dois 
minutos depois, Borruto 
arrematou de primeira 
e aumentou a vantagem 
dos hermanos.

A seleção verde e 
amarela seguiu pecando 
na finalização. O pivô Fer-
rão, quase na pequena 
área, mandou por cima 
do gol. Já Pito driblou 
Sarmiento pela esquerda, 
mas ficou sem ângulo 
e acertou novamente a 
trave. Aos 17 minutos, 
enfim, a recompensa veio 
pela insistência. Após co-
brança de escanteio pela 
esquerda, Pito tabelou 
com o fixo Marlon e cru-
zou rasteiro para Ferrão 
concluir de carrinho, des-
contando para o Brasil.

O Brasil é o maior 
campeão mundial no 
futsal. São sete títulos 
desde 1982, quando o 
torneio era organizado 
pela Federação Inter-
nacional de Futebol de 
Salão (Fifusa), mais cinco 
a partir de 1989, ano em 
que o evento passou a ser 
realizado pela Federação 
Internacional de Futebol 
(Fifa). A última taça veio 
em 2012, na Tailândia. 
Na edição passada da 
Copa do Mundo, na Co-
lômbia, a seleção brasi-
leira caiu nas oitavas de 
final para o Irã.

Argentina 
bate Brasil 
na Copa do 

Mundo
Agência BRASIL

FUTSAL

 Thais Magalhães/CBF

Bragantino faz história e está na final

SUB-20

Mirassol elimina o América e 
garante liderança do grupo 

O Mirassol foi a única 
equipe da região a 
conseguir uma vi-
tória na penúltima 

rodada do Campeonato Pau-
lista Sub-20. Jogando no Tei-
xeirão, o Leão não só eliminou 
o América ao vencer por três a 
zero, como garantiu o primeiro 
lugar do grupo aproveitando o 
tropeço do Tanabi em casa.

O primeiro gol saiu logo 
aos 17 minutos, com Danilo 
recebendo um passa na ponta 
direita e tocando na saída do 
goleiro para fazer um a zero. 
Aos 40 minutos, o Mirassol 
desperdiçou um pênalti, com 
Kauan chutando rasteiro no 
canto direito e o goleiro Cristia-
no espalmando para escanteio.

No segundo tempo, o Leão 
teve outro pênalti marcado a 
seu favor. Dessa vez, Wesley 
chutou no alto e converteu para 
os visitantes. Aos 23 minutos, 
Kauan aproveitou o cruzamento 

da direita para marcar o terceiro 
gol e garantir a vitória.

A liderança do Mirassol foi 
concretizada pois o Tanabi, 
concorrente direto pelo primeiro 
lugar, ficou no zero a zero em 
casa contra Monte Azul. O em-
pate manteve a invencibilidade 
do Índio da Noroeste, que pode 
até empatar em pontos com o 
Mirassol, mas perde no número 
de vitórias. O Monte Azul, por 
sua vez briga pelo quarto lugar 
para tentar uma das vagas por 
índice técnico. Como a equipe 
enfrenta o Olímpia na última 
rodada, o América não tem 
mais possibilidades de alcançar 
a quarta vaga, pois uma das 
equipes irá pontuar e conse-
quentemente ficar em 4º.

O Galo Azul, por sua vez, 
foi superado em casa pelo Fer-
nandópolis por um a zero, que 
garantiu a terceira e última vaga 
direta para a próxima fase. O gol 
da vitória foi marcado por Iago, 
que recebeu na cara do gol aos 
34 minutos e finalizou rasteiro 
para marcar.

Vinicius LIMA  
redacao@dhoje.com.br

Na última rodada na quin-
ta-feira (7), o Olímpia visita o 
Monte Azul no confronto que 

vai definir quem ficar em quar-
to lugar no grupo. O América 
visita o Fernandópolis apenas 

para cumprir tabela. Já o Tanabi 
defende a sua invencibilidade 
contra o Mirassol no Maião.

Leo ROVERONI

REGIÃO

Novorizontino emite nota sobre 
volta do público ao estádio

SUL-AMERICANA

Bragantino faz história 
e está na final

O Bragantino fez his-
tória na noite desta 
quarta-feira (29) ao 

se classificar para a final da 
Copa Sul-Americana após 
derrotar o Libertad (Paraguai) 
por 3 a 1, no estádio Defen-
sores del Chaco, em Assun-
ção (Paraguai), no confronto 
de volta das semifinais.

O Massa Bruta chegou 
com ampla vantagem à par-
tida, após derrotar os para-
guaios por 2 a 0 no confronto 
de ida.

Assim, o Bragantino se 
classificou pela primeira vez 
à decisão da Sul-America-
na. A final será no dia 20 
de novembro no Uruguai. 
O adversário sairá da outra 
semifinal da competição, 
entre Athletico-PR e Peñarol 
(Uruguai). Na partida de ida 
o Furacão triunfou por 2 a 1.

A vitória do Massa Bruta 
começou a ser construída 
aos 8 minutos de partida, 

quando o argentino Cuello re-
cebeu na esquerda, avançou 
com liberdade, cortou para o 
meio e acertou um belo chute 
de fora da área que terminou 
com a bola no ângulo do gol 
defendido por Martín Silva.

O Libertad teve chance 
de empatar seis minutos 
mais tarde, quando Diego 
Viera cobrou pênalti. Porém, 
o goleiro Cleiton defendeu.

Porém, na etapa final, o 
time paraguaio conseguiu 
igualar, quando, aos 6 minu-
tos, Melgarejo marcou após 
receber de Hugo Martínez.

A igualdade durou pouco, 
pois aos 11 Cuello voltou 
a colocar o Bragantino em 
vantagem, ao bater cruzado 
após boa jogada coletiva da 
equipe brasileira. Mas, o 
Massa Bruta queria mais, e 
conseguiu aos 37 minutos, 
com Artur. Com 3 a 1 no 
placar, o Massa Bruta ad-
ministrou a vantagem até o 
fim para comemorar a clas-
sificação.

Agência BRASIL

Nathalia Aguiar /REUTERSO Novorizontino emitiu 
uma nota nas redes 
sociais nesta quinta-

-feira (30) sobre a volta do pú-
blico aos estádios. É o primeiro 
time da região a se manifestar 
sobre o assunto, já que além 
do Tigre, apenas o Catanduva 
e o Votuporanguense está dis-
putando competições do time 
principal.

Mirassol, América, Olím-
pia, e Tanabi disputam ape-
nas competições de base no 
momento e o Rio Preto está 
sem atividades neste segundo 
semestre.

Conforme determinação 
do Governo do Estado de São 
Paulo, o futebol liberará 30% 
da capacidade do estádio a 
partir de 04/10 - sendo 30% 
por setor -, 50% da capacidade 
a partir de 15/10 e 100% da 
capacidade a partir de 01/11, 
apenas para quem tiver com-
pletado a vacinação.

Para aqueles que tomaram 
apenas uma dose, neste caso, 
deverá ser realizado o teste de 
RT-PCR (até 48 horas antes da 
partida) ou de Antígeno (até 24 
horas antes da partida).

Na nota, o Novorizontino 
informou que deverá ser apre-
sentado um documento no 
momento de acesso ao estádio, 
especialmente nas catracas 
para validação do ingresso, 
que serão nominais. A ausên-
cia deste impedirá o acesso do 
torcedor ao estádio.

Este documento deverá ser 
o comprovante da vacinação 
plena contra Covid-19 (vacina-
ção com duas doses ou dose 
única) para quem já conclui o 
esquema de imunização. Para 
obter a carteira de vacinação ou 
certificado de vacinação on-line 
basta se cadastrar no https://
conectesus.saude.gov.br/home

Para aqueles que receberam 
apenas a primeira da vacina, 
será obrigatória a realização e 
apresentação do teste RT-PCR 
para detecção do vírus SAR-
S-CoV-2, realizado em até 48 
horas antes da data da partida. 
Como alternativa ao RT-PCR, o 
teste “Pesquisa de Antígenos” 
será aceito se realizado em até 
24 horas antes da partida, des-
de que realizado por laboratório 
de análises clínicas ou unidades 
de prestação de serviços de 
saúde devidamente autorizados 
pelas autoridades sanitárias.

Também deverá ser apre-
sentado o ingresso nominal 
juntamente com documento 
com foto para validação.

Além dos documentos ci-
tados, a aferição de tempe-
ratura corporal será critério 
para adentrar ao estádio. Se a 
temperatura for superior a 37.5º 
C, será aferida a temperatura do 
torcedor novamente após 10 
minutos. Caso os 37.5º C se-
jam novamente ultrapassados, 
o torcedor não poderá acessar 
o estádio.

Para entrada e permanência 
no estádio será obrigatório o 
uso de máscaras de proteção 
nos ambientes internos do es-
tádio durante todo o período de 
permanência e manter o distan-
ciamento social, 1,5 metro nos 
assentos, inclusive banheiros e 
bares. O clube também reco-
menda a higienização das mãos 
com álcool ou água e sabão 
sempre que possível.

Na segunda fase da Série 
C, o Novorizontino enfrenta o 
Manaus fora de casa neste 
domingo (3). No sábado (9), 
a equipe recebe o Ypiranga no 
estádio Jorge Ismael de Biasi, 
jogo que deverá marcar a volta 
dos torcedores do Tigre.

Vinicius LIMA

Nathalia Aguiar /REUTERS

Para entrada e permanência no estádio será obrigatório o uso de máscaras de proteção 
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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 exi-
gidos no artigo 1525 do Código Civil brasileiro para habilita-
ção de casamento:

UELINTON TIAGO PASSERINI e JOICE ANTOLINE. Ele, 
de nacionalidade brasileira, vendedor, solteiro, nascido 
em Fernandópolis, SP, no dia 31 de julho de 1987, fi lho de 
VALDIR JOSE PASSERINI e de DULCINÉIA GRACIANO 
DIAS PASSERINI. Ela, de nacionalidade brasileira, auxiliar 
administrativo, solteira, nascida em São José do Rio Preto, 
SP, no dia 18 de setembro de 1987, fi lha de JOSÉ DOMIN-
GOS ANTOLINE e de ROSALINA APARECIDA MANZOLLI 
ANTOLINE. 

RAFAEL DE OLIVEIRA SUMAN e MARINA MONTEIRO 
DE CARVALHO. Ele, de nacionalidade brasileira, engenhei-
ro agronomo, solteiro, nascido em São José do Rio Preto, 
SP, no dia 04 de maio de 1990, fi lho de RENATO SUMAN e 
de VANIA APARECIDA DE OLIVEIRA SUMAN. Ela, de na-
cionalidade brasileira, cirurgiã dentista, solteira, nascida em 
São José do Rio Preto, SP, no dia 15 de outubro de 1993, 
fi lha de FRANCISCO RIBEIRO DE CARVALHO NETO e de 
MARIA CARMEN LUNARDI MONTEIRO DE CARVALHO. 

VINÍCIUS NUNES DA SILVA e THAYNÁ PRESTES. Ele, de 
nacionalidade brasileira, projetista, solteiro, nascido em São 
José do Rio Preto, SP, no dia 04 de abril de 1995, fi lho de 
SEBASTIÃO SABINO DA SILVA e de ROSELI DO SOCOR-
RO NUNES DA SILVA. Ela, de nacionalidade brasileira, 
vendedora, solteira, nascida em São Paulo, SP, no dia 05 
de agosto de 1997, fi lha de LUIS ANTONIO PRESTES e de 
MARIA MADALENA DA COSTA PRESTES. 

JONATHAN RIBEIRO DE SOUZA e LUANA BARRETO 
PEIXOTO. Ele, de nacionalidade brasileira, pintor, solteiro, 
nascido em São José do Rio Preto, SP, no dia 30 de janeiro 
de 1987, fi lho de ANTONIO LUIZ DE SOUZA e de MARIA 
INES RIBEIRO DE SOUZA. Ela, de nacionalidade brasileira, 
auxiliar de logistica, divorciada, nascida em São José do 
Rio Preto, SP, no dia 20 de maio de 1995, fi lha de HAROL-
DO ALVES PEIXOTO JUNIOR e de DANUSA BARRETO 
PEIXOTO. 

THIAGO AUGUSTO SANCHES MARTINS e VALDERES 
PERPÉTUA DOS SANTOS. Ele, de nacionalidade bra-
sileira, vendedor, solteira, nascido em São José do Rio 
Preto, SP, no dia 05 de março de 1988, fi lho de SALVADOR 
MARTINS DA SILVA e de HELENA DE FÁTIMA SANCHES 
MARTINS. Ela, de nacionalidade brasileira, assistente fi nan-
ceiro II, solteira, nascida em Irapuã, SP, no dia 19 de julho 
de 1974, fi lha de LORIVAL DOS SANTOS e de MARLENE 
LOPES DOS SANTOS. 
 
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, 29 de setembro de 2021.
David Yamaji Valença, Ofi cial.

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. JOSÉ MIGUEL DOS SANTOS FILHO e ELAINE 
LOPES DA SILVA, sendo ELE fi lho de JOSÉ MIGUEL DOS 
SANTOS e de MARIA CÍCERA CONCEIÇÃO DA SILVA e 
ELA fi lha de VALMIR LOPES DA SILVA e de ELIANA MARIA 
DA SILVA CONSTANTINO;

2. JOÃO LUCAS MARTINS DA CRUZ NASCIMENTO 
e PAMELA DARINI ARRUDA, sendo ELE fi lho de REINAL-
DO CLEBER DO NASCIMENTO e de MAURA REGINA 
MARTINS DA CRUZ e ELA fi lha de PAULO CESAR DE 
ARRUDA e de ROSEMARA DARINI;
; brasileiros, residentes neste 3º subdistrito. Se alguém sou-
ber de algum impedimento, oponha-o em Cartório (R. São 
Paulo, 2200 – Tel: 3202-9090). 30/09/2021.

 

 

EXTRATO DE CONTRATO 

Contratante: CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE INOVAÇÃO E 
DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO 

Contratado: Astral Cientifica Comércio de Produtos e Equipamentos Ltda. 

Assinatura: 30/09/2021 

Objeto: “Registro de Preço para Futura e Eventual Contratação de pessoa jurídica 
especializada em fornecimento de Conjunto de Montagem Educacional com 
Recursos Tecnológicos e Conteúdos de Aprendizagem em formato digital para o 
Ensino Fundamental – (Anos iniciais 1º ao 5º ano, Anos finais 6º ao 9º ano e Ensino 
Médio), com possibilidade de interação do usuário e uso de Tecnologias de 
realidade Aumentada, Animações 2D e 3D, jogos educativos e vídeos. As atividades 
orientadas deverão ser compatíveis com a BNCC. Recursos disponíveis para 
utilização em dispositivo que acompanha o laboratório através de Tablet com 
aplicativo próprio de reconhecimento de imagem para interação e ativados por QR 
Codes aplicados nos livros e fichário de montagem. Todos os itens deverão estar 
acomodados em uma unidade móvel apropriada para o armazenamento e 
deslocamento da unidade experimental com os livros, fichários de montagens e kits 
de robótica”. 

Lote 1 

Empresa: Astral Cientifica Comércio de Produtos e Equipamentos Ltda. 

Valor Global R$ 3.547.500,00 (Três Milhões, Quinhentos e Quarenta e Sete Mil e 
Quinhentos Reais). 

Lote 2 

Empresa: Astral Cientifica Comércio de Produtos e Equipamentos Ltda. 

 

 

Valor Global R$ 34.144.800,00 (Trinta e Quatro Milhões, Cento e Quarenta e Quatro 
Mil e Oitocentos Reais). 

Lote 3 

Empresa: Astral Cientifica Comércio de Produtos e Equipamentos Ltda. 

Valor Global R$ 20.392.400,00 (Vinte Milhões, Trezentos e Noventa e Dois Mil e 
Quatrocentos Reais). 

Lote 4 

Empresa: Astral Cientifica Comércio de Produtos e Equipamentos Ltda. 

Valor Global R$ 25.357.200,00 (Vinte e Cinco Milhões, Trezentos e Cinquenta e Sete 
Mil e Duzentos Reais). 

 

Prazo: 12 Meses 

Processo nº: 013/2021 – Pregão Eletrônico nº: 008/2021 
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Balcão de Empregos 
829 vagas nesta quinta

 
O Balcão de Empregos de Rio Preto desta quinta-feira (30) 
está oferecendo 829 oportunidades de trabalho. As prin-
cipais delas são para operador de caixa (50), atendente 

(44), consultor de vendas (31), repositor (25), repositor de 
frutas, legumes e verduras (22), vendedor (22), açouguei-
ro (22), consultor externo (20), motorista entregador (15), 
garçom/garçonete (13), entre outros. Os interessados em 
alguma das vagas podem se cadastrar no Balcão de Em-
pregos 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 30/09/2021. Apenas vagas ativas (novas e reativadas).

Relatório de VagasBalcão de Empregos

CARGO QTDE. VAGAS SEXO TIPO
 PROFESSOR DE BOX PERMANENTEINDIFERENTE1
AÇOUGUEIRO PERMANENTEINDIFERENTE22
AÇOUGUEIRO DESOSSADOR PERMANENTEINDIFERENTE1
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 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 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
ARQUITETO TEMPORÁRIAINDIFERENTE1
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 PERMANENTEINDIFERENTE18
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 LIMPEZA PERMANENTEFEMININO1
AUX DE SUSHIMAN PERMANENTEINDIFERENTE2
AUX. FINANCEIRO PERMANENTEFEMININO1
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

Vagas Ativas

USUÁRIO: RNSANTOS - DATA EMISSÃO: 30/09/2021 07:39

CARGO QTDE. VAGAS SEXO TIPO
AUXILIAR DE COZINHA PERMANENTEINDIFERENTE1
AUXILIAR DE COZINHA PERMANENTEINDIFERENTE2
AUXILIAR DE COZINHA PERMANENTEINDIFERENTE2
AUXILIAR DE COZINHA PERMANENTEINDIFERENTE1
AUXILIAR DE COZINHA PERMANENTEFEMININO1
AUXILIAR DE COZINHA PERMANENTEINDIFERENTE1
AUXILIAR DE ENFERMAGEM PERMANENTEFEMININO1
AUXILIAR DE ENFERMAGEM PERMANENTEMASCULINO2
AUXILIAR DE ESTOQUE PERMANENTEMASCULINO1
AUXILIAR DE ESTOQUE PERMANENTEMASCULINO1
AUXILIAR DE ESTOQUE PERMANENTEMASCULINO1
AUXILIAR DE ESTOQUE PERMANENTEMASCULINO3
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO PERMANENTEMASCULINO1
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO PERMANENTEMASCULINO1
AUXILIAR DE LIMPEZA PERMANENTEFEMININO1
AUXILIAR DE LIMPEZA PERMANENTEINDIFERENTE3
AUXILIAR DE LIMPEZA PERMANENTEINDIFERENTE1
AUXILIAR DE LIMPEZA PERMANENTEFEMININO1
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 PREVENÇÃO PERMANENTEINDIFERENTE2
AUXILIAR DE PRODUÇÃO TEMPORÁRIAMASCULINO1
AUXILIAR DE PRODUÇÃO PERMANENTEINDIFERENTE1
AUXILIAR DE PRODUÇÃO PERMANENTEMASCULINO3
AUXILIAR DE PRODUÇÃO INDUSTRIA PRÉ MOLDADOS PERMANENTEMASCULINO2
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (REMOLDADORA DE PNEUS) PERMANENTEMASCULINO5
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (VILA TONINHO) PERMANENTEMASCULINO1
AUXILIAR DE RADIOLOGIA PERMANENTEINDIFERENTE1
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PERMANENTEMASCULINO3
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (PRODUÇÃO) PERMANENTEMASCULINO1
AUXILIAR MECÂNICO DE AR CONDICIONADO PERMANENTEMASCULINO3
AZULEJISTA PERMANENTEMASCULINO5
BALCONISTA PERMANENTEINDIFERENTE3
BARMAN PERMANENTEMASCULINO1
BORRACHEIRO PERMANENTEMASCULINO1
BORRACHEIRO PARA LINHA PESADA PERMANENTEMASCULINO2
CABELEIREIRO(A) PERMANENTEINDIFERENTE2
CAIXA PERMANENTEINDIFERENTE1
CALDEREIRO PERMANENTEMASCULINO3
CARGA E DESCARGA PERMANENTEMASCULINO2
CARPINTEIRO DE OBRAS PERMANENTEMASCULINO4
CARREGADOR1 PERMANENTEMASCULINO1
COMERCIAL PERMANENTEINDIFERENTE2
CONFERENTE DE ESTOQUE PERMANENTEMASCULINO1
CONSULTOR DE SERVIÇOS PERMANENTEINDIFERENTE1
CONSULTOR DE VENDAS PERMANENTEINDIFERENTE3
CONSULTOR DE VENDAS PERMANENTEINDIFERENTE5
CONSULTOR DE VENDAS PERMANENTEINDIFERENTE5
CONSULTOR DE VENDAS PERMANENTEINDIFERENTE7
CONSULTOR DE VENDAS PERMANENTEINDIFERENTE1
CONSULTOR DE VENDAS PERMANENTEINDIFERENTE10
CONSULTOR DE VENDAS EXTERNAS  - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO PERMANENTEINDIFERENTE4
CONSULTOR EXTERNO PERMANENTEINDIFERENTE20
COORDENADOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO PERMANENTEINDIFERENTE1
COPEIRA HOSPITALAR PERMANENTEFEMININO2
CORRETOR DE IMÓVEIS PERMANENTEINDIFERENTE1
COZINHA EM CAFETERIA PERMANENTEFEMININO1
COZINHEIRA PERMANENTEINDIFERENTE2
COZINHEIRO (A) PERMANENTEINDIFERENTE1
COZINHEIRO(A) PERMANENTEINDIFERENTE1
CUIDADOR DE IDOSOS PERMANENTEINDIFERENTE3
CUIDADORA DE IDOSOS PERMANENTEFEMININO3
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SOCIAL Jornal

 ARTS HOTEL VI   
O Arts Hotel representa uma nova visão do velho centro de Rio Preto 
e se coloca como um marco na reedificação da cidade e de seu 
patrimônio arquitetônico. Segue na contramão dos investimentos 
existentes através de requalificar um edifício até então deteriorado 
e abandonado propondo e incentivando o poder público a criar 
mecanismos legais e urbanos para promover ações que estimulem 
a iniciativa privada a investir no centro antigo de Rio Preto. A 
valorização dos prédios antigos e a revalorização do centro, alonga 
a cadeia produtiva, gerando empregos pela expansão da qualidade 
da moradia e os prédios comerciais readequados à atual realidade, 
resultando em ganho de produtividade e aumento da qualidade de 
vida. A elevação dos equipamentos com a expansão do Retrofit, 
melhora as condições de vida e o ambiente de negócios.

ANIVERSÁRIOS 
Esses os aniversariantes da semana: 1, sexta-feira: Dia 
Internacional da Terceira Idade, Dia da Santa Terezinha, Dia Nacional 
do Vereador, Data Nacional da China, Dia do Caixeiro Viajante, Flávia 
Nader Bassitt, Arlete Ribeiro, Cecília Urbinatti Ribeiro, Marco Túlio 
Faria Abudi, Julie Andrews, Vera Dias, Eduardo Gorayeb. 2, sábado: 
nasceu Mahatma Gandhi, Luciano Pupo de Paula, Ângela Santos 
Sinibaldi,Armando Verri Júnior, Pedro Ernesto de Oliveira,Dalva Alves 
Ferreira, Donna Karan, Helena Vicentin,Hermindo Alberto Filho, 
Sting,Wando. 3, domingo: Dia do Dentista, Adriana Figueiredo  de 
Oliveira, Antônio José Junqueira Vilella,Sônia Villanova Sorroche, 
Érica Busnardo, Zé Ramalho, Adriana Calcanhoto, Gilmar Valdir 
Greque, Gustavo de Matias Sivieri. 4, segunda-feira: Dia de 
São Francisco de Assis, Dia da Natureza, Dia do Barman, Dia do 
Poeta,Kinha Ribeiro, Antonio Palocci,Aparecido João Faloppa, Wilson 
Monteiro Junior, Isa Frata, Teresa Cristina Kfouri. 5, terça-feira: Dia 
da Ave, Dia Mundial dos Animais, Cristina Bassitt, Kátia Rollemberg, 
João Carlos Felício, Suzana Quintana, Moacir Franco, Nilcéia 
D’Orázio de Mattos, Ricardo Augusto Casagrande, Nasceu Tarcísio 
Meira,Valéria Valenssa, Ligia Custódio Correa Sonnewend, Antonio 
De Siqueira Campos Jr, Astrid Azambuja  Donzelini, Washington 
Luis Souza, Zeca Pontes. 6, quarta-feira: Francisco Fernandes 
Soler, Jorge Alberto Thomé, Solange Ribeiro Verdi, cantor Luis Dilah, 
Regina Silvia Chaves Lima, Osmar Cardin, João Carlos Navarrete.7, 
quinta-feira: Dia do Compositor, as trigêmeas Patrícia Maria Cêntola 
Crocera, Cláudia Maria Cêntola  e Valéria Maria Cêntola Attab; Ana 
Vetorasso Haddad, Betinha Abussamra Albanezzi, Maria Áurea 
Lourenço Luz, Renato Kuyumjian, Juliana Estrela, Viomar Gomes 
São Bento, Bruna Sergio, Naila Araujo de Facio.

PROGRAMAÇÃO 
MUSICAL 

A programação do Automóvel 
Clube no final de semana, 
inclui Roberto Correa no almoço 
e Sábado, Jane e Cleber na 
boate, a partir de 20 horas e 
André ao piano, no domingo. 

ARTS HOTEL IX 

O Arts Hotel tem esse nome porque pretende privilegiar os artistas 
plásticos rio-pretenses colocando obras suas nos mais diferentes 
ambientes, desde o restaurante, o lobby  e às suítes. O conceito 
de trazer e investir em arte será um organismo vivo dentro do 
hotel, e pretende ao longo dos anos surpreender os clientes do 
hotel e valorizar artistas plásticos, escultores e fotógrafos de nossa 
cidade. Além disso, contemplar outros artistas, como cantores, 
instrumentistas, poetas e escritores, para apresentações no lobby 
e no rooftop. Toda a assistência para dar forma ao projeto do Arts 
Hotel, foi dada pelo arquiteto Celso Arruda, de São Paulo, desde 
a montagem de cada detalhe arquitetônico, adequação do edifício 
às rígidas normas e padrões de segurança na cidade e também a 
curadoria para a inclusão das obras de arte, ao lado da escritora e 
poeta, Lucila Conte, mãe do empresário Vicente Conte Neto, que 
será a curadora de longo prazo no projeto. O diretor de operações 
do Arts Hotel, indicado pela Zion Invest, é o Daniel de Picole, que 
retornou de uma temporada vivendo e trabalhando na Europa para 
se dedicar integralmente ao empreendimento. Antes disso, Daniel 
foi o coordenador e responsável pela implantação do Cento Hípico 
da renomada e irretocável Fazenda Boa Vista. Como gerente-geral 
do Arts Hotel, os empreendedores indicaram Claudio Bedicks, 
profissional com longa carreira na hotelaria de negócios.

ARTS HOTEL IV

Há alguns anos, os pilares do crescimento econômico têm dado 
à nossa cidade, uma expansão de todos os lados, em direção a 
todos os sentidos, fazendo-a se espraiar em vias, loteamentos, 
condomínios e prédios públicos e privados, deixando de lado 
o centro da cidade. É o chamado “Retrofit”, uma técnica de 
revitalização de construções antigas, fazendo alterações para 
garantir o melhoramento das instalações, a atualização estética 
e a modernização da construção – mas, ao mesmo tempo, 
sem descaracterizar seus elementos originais históricos e 
arquitetônicos.

ARTS HOTEL I

A partir de hoje, Rio Preto e região ganham um novo hotel, o Arts 
Hotel, conforme, aliás, foi anunciado aqui. Situado bem no coração 
da cidade, na Rua Voluntários de São Paulo 3367, entre Delegado 
Pinto de Toledo e Rubião Jr, numa área total de aproximadamente 
6 mil m2, o novo hotel veio iluminar o centro da cidade.

NOVO BAR      
Os frequentadores do restaurante Flor de Sal vão ter, a partir de 
novembro, uma vizinhança LGBT+. Na esquina em frente, onde 
existia o restaurante português “Pois Pois”, será inaugurado dia 9, 
um bar chamado “Vênus”, dedicado a esse público. Os donos, o 
esportista Irineu Alves Ferreira, do Tanabi E.C, seu filho Rafael e 
mais os sócios Marlon e Herbert, pretendem realizar ali, shows de 
cover stars e drag queens.

ARTS HOTEL VIII

Não é preciso ser um atento observador para perceber que a 
assinatura do arquiteto Roberto Magalhães e do designer de 
interiores Juliano Reis no projeto foi imprescindível para torná-lo 
exuberante, pois explora uma investigação que carrega o charme 
e a força vigorosa do conforto numa época em que atravessamos, 
carentes de pureza e sorrisos. Roberto e Juliano deram ao Arts 
Hotel, o respiro que a arte oferece, sua vitalidade, alegria e 
sonho. Inspirado numa experimentação de linguagem focada na 
contemporaneidade que mapeia os tempos que se nos abrem 
após a pandemia. 

São José do Rio Preto, sexta-feira
1° de outubro de 2021A-8

CORRETOR ODAIR:              (17) 99745-8406

A fachada, 
a entrada e 
o lobby do 
Arts Hotel, 
mostram sua 
beleza arqui-
tetônica

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

ARTS HOTEL VII

Com um alvará de construção de outubro de 1989, o edifício do 
Arts Hotel permaneceu em construção com obras sem conclusão 
até dezembro de 2016.Em agosto de 2018 o edifício passou para 
um fundo de investimento imobiliário, gerido pela Zion Invest, 
fundo que tem como um dos principais investidores o empresário 
rio-pretense Vicente Conte Neto,além de seus sócios na Zion 
Invest, também sócios do hotel, os administradores João Eduardo 
Santiago e Francisco Garcia e o advogado Marco Aurélio Bottino, 
que deram seguimento aos projetos de arquitetura e demais 
projetos técnicos, que já eram assinados por Roberto Magalhães e 
Adriano Reis, em empreendimento à época idealizado pelo antigo 
proprietário do prédio.

ACELERADO

A Imobiliária Vitoria de Odair 
Pereira, está acelerando as 
vendas do Condomínio BR153, 
cujo lançamento oficial será 
amanhã com um festão das 
8h30 às 18 horas. Informações 
no plantão: 99745 8406.

Ladeados pelo designer de interiores Juliano Reis e pelo 
arquiteto Roberto Magalhães, o arquiteto Celso Arruda, 

o gerente do Arts Hotel, Claúdio Bedicks e o diretor 
operacional, Daniel de Picole

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

ARTS HOTEL V
Tendência na arquitetura e no design, o “Retrofit” surgiu na Europa 
a fim de solucionar um problema: possibilitar o uso da enorme 
quantidade de edifícios antigos e históricos inutilizados, ou com 
tecnologias ultrapassadas. O termo é pronunciado com grande 
frequência no dia-a-dia profissional de arquitetos, designers, 
projetistas, construtores e urbanistas, fazendo referência a 
renovações e atualizações no projeto, mantendo as características 
intrínsecas da obra. Essa tendência surge como uma forma de 
revitalizar edifícios e outras construções trazendo a eles novas 
tecnologias e designs mais promissores.

ARTS HOTEL III  

Pensa num hotel que vem abastecer com cintilância, o ranking dos 
leitos na hotelaria de alta qualidade de Rio Preto, principalmente 
numa hora em que os tempos pedregosos da pandemia começam 
a se dissipar, favorecendo as viagens de negócios e de turismo, 
reatando as conexões com as cadeias produtivas, com a 
expectativa da retomada da economia.

ARTS HOTEL II
O hotel conta com um lobby e um restaurante no andar térreo, 
dois subsolos de garagem, uma sala de reuniões no mezanino, 
totalmente adequada para eventos, treinamentos e convenções 
e espaço corporativo /empresarial. Tem 89 apartamentos, todos 
na categoria luxo, do 1º ao 10º andar, dos quais 9 suítes PNE 
(totalmente adaptadas para pessoas que possuem deficiência física 
ou mobilidade reduzida e precisam de acessibilidade). O hotel conta 
também com uma suíte prime e 9 suítes design. No rooftop, terá 
um bar, o “Hidden”, e uma academia de ginástica.

CAMPEÓN

A Casa de Espanã, tão bem 
comandada por Nelsinho Loes, 
real iza amanhã mais uma 
edição “Puchero Campeón”, 
com a venda desse prato 
típico espanhol, por delivery. 
Versão espanhola do cozido 
português, o cocido madrilenho 
como também é chamado, 
ganhou fama e notoriedade 
principalmente na América do 
Sul, no Uruguai e Argentina.


