
 ICA registra queda de 46,6% nos 
exames de mamografia em Rio Preto
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embolsar dinheiro de ação de cliente
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O Procon de Rio 

Preto recebeu re-
presentantes dos 

convênios médicos 
e seguros de saúde 

que atuam na ci-
dade para discutir 
problemas e recu-
sas no pedido de 
exames por parte 

dos médicos.
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O número de mamografias 
realizadas no Instituto do 
Câncer (ICA) em Rio Preto 
apresentou uma queda duran-
te a pandemia. Segundo os 
dados, de janeiro a julho deste 
ano foram realizados 3.493 
exames, 46,6% a menos do 
que em 2019, quando foram 
feitas 6.542 mamografias no 
mesmo período. Em média 
são 499 exames por mês em 
2021, número menor do que 
em 2020, que foi de 571 
mamografias.  Pág.A5

Audiências públicas vão discutir 
contrato de concessão de ônibus

Três audiências públicas 
foram agendadas para debater 
junto aos usuários e técnicos 
da Prefeitura detalhes do 
projeto de autoria do prefei-
to Edinho Araújo (MDB) que 

pretende prorrogar por mais 
dez anos o atual contrato de 
transporte coletivo de Rio Preto. 
A primeira audiência pública 
acontece no próximo dia 18 na 
região norte.   Pág.A3

Mendonça elege 
prefeito com 
diferença de 
137 votos

O engenheiro Juliano Souza 
de Oliveira (PSDB) venceu as 
eleições suplementares em 
Mendonça neste domingo 
(3). Com uma diferença de 
137 votos ele foi novamen-
te o ganhador. Apesar de a 
diferença apertada Juliano 
aumentou a vantagem sobre 
o seu adversário José Sérgio, 
do Solidariedade.   Pág.A3

CPI convoca 
empresa após 
vídeo de arroz 

com larvas
A CPI das Terceirizadas con-

voca nesta terça-feira, dia 5, o 
proprietário da empresa Staffs 
Administração de Serviços. Na 
semana passada a comissão 
recebeu uma série de denúncias 
de funcionárias da empresa 
sobre a qualidade da refeição 
oferecida como um video mos-
trando larvas no arroz oferecido 
as empregadas.         Pág.A3

A prefeitura de Rio Preto re-
abre no próximo sábado, 9, a 
Cidade da Criança, os Parques 
Ecológicos Norte e Sul e o Zo-
ológico Municipal. Os espaços 
estavam fechados por causa 
da pandemia e agora voltam a 
receber o público, ainda com 
algumas restrições.   Pág.A2

Futebol amador e vôlei reabrem 
calendário esportivo em Rio Preto

Pág. B1

Tenistas 
conquistam 

títulos no fim 
de semana

Os tenistas rio-pretenses 
Victor Hugo Pagotto e Bruno 
Sbeguen conquistaram títu-
los internacionais neste fim 
de semana. No sábado (2), 
o tenista Victor Hugo Pagotto 
ficou com o título de duplas do 
Taroii Juniors. Quem também 
garantiu um título foi o tenista 
universitário Bruno Sbeghen, 
21 anos.   Pág. B1

FUTMESA
Disputado do-
mingo, o Tor-

neio de Futme-
sa de Olímpia 
contou com a 

participação 
de 17 duplas 

da cidade, 
inclusive com 

pais e filhos jo-
gando juntos, 
e foi conside-
rado sucesso. 
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títulos no fim 

Os tenistas rio-pretenses 
Victor Hugo Pagotto e Bruno 
Sbeguen conquistaram títu-
los internacionais neste fim 
de semana. No sábado (2), 
o tenista Victor Hugo Pagotto 
ficou com o título de duplas do 
Taroii Juniors. Quem também 
garantiu um título foi o tenista 
universitário Bruno Sbeghen, 
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A médica mastologista 
do ICA, Silvia Perea
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Marketing jurídico: a 
nova regulamentação 

transforma negócios dos 
escritórios de advocacia

O Conselho Federal da Or-
dem dos Advogados do Brasil 
(OAB) aprovou em julho o novo 
provimento 205/2021, conjunto 
de regras acerca da publicidade 
na advocacia, alterando o provi-
mento anterior 94/2000 e per-
mitindo maior abrangência no 
uso das técnicas por escritórios 
e advogados. As novas mudan-
ças trazem a necessidade da 
qualificação dos profissionais 
que serão os agentes dessa 
transformação nos negócios, 
que precisam ser cada vez mais 
multidisciplinares para realizar a 
leitura do mercado.  

Nunca foi tão necessário o uso de estratégias de comunica-
ção pelas empresas no contexto pandêmico, considerando as 
mudanças repentinas dos hábitos de consumo e as relações 
entre clientes e profissionais. Mais de 152 milhões de usuários 
acessam a internet, representando cerca de 81% da população 
do país com mais de 10 anos de idade, segundo pesquisa TIC 
Domicílios 2020.  

Fernanda Ferron, coordenadora de Marketing e Comunica-
ção do escritório Marcelo Tostes Advogados, considera que “A 
prática é importante, pois está alinhada à realidade inovadora 
de que a comunicação digital alterou a forma como traçamos 
negócios dentro e fora da advocacia. Através dela, tem sido 
possível expandir a abrangência dos escritórios no mercado, 
ressignificando, um passo de cada vez, o formalismo e o tra-
dicionalismo que a atividade jurídica ainda carrega no Brasil. 
Além de nos aproximar aos nossos clientes, parceiros e público 
em geral dentro da sociedade.”  

Diante da aprovação dos 13 novos artigos pela OAB e a 
permissão do uso do termo “Marketing Jurídico”, as princi-
pais mudanças da nova regulamentação são: utilização de 
site institucional com o intuito de receber leads; criação de 
campanhas no Google Ads; veiculação de conteúdo nas redes 
sociais e plataformas de anúncios; e-mail marketing; criação 
de conteúdo e veiculações em blogs institucionais; estratégias 
de SEO; impulsionamento de conteúdo; regulação das parti-
cipações de advogados em lives e eventos online e o uso de 
ferramentas como chatbot e WhatsApp por parte dos escritórios 
e profissionais.  

As novas regras estabelecem a criação de um Comitê 
Regulador do Marketing Jurídico, órgão consultivo que poderá 
indicar ao Conselho Federal a alteração, exclusão ou inclusão 
de novos critérios ao provimento e a Coordenação Nacional de 
Fiscalização, entidade que irá acompanhar denúncias de viola-
ções às regras de publicidade e das disposições do provimento.  

No setor jurídico, por muito tempo a prática da publicidade 
na advocacia não era bem-vista e as ações mais focadas nesse 
objetivo traziam questionamentos e receio perante as comis-
sões de ética da OAB. Apesar disso, Fernanda diz que suas 
expectativas tendem a ser positivas “Vejo como um movimento 
inevitável e sem retorno. Em um mercado jurídico altamente 
competitivo e com tantos novos desafios, o Direito precisa, cada 
vez mais, conhecer e se adaptar à realidade da sociedade da 
qual faz parte, utilizar técnicas e estratégias multidisciplinares 
como em qualquer empresa de serviços profissionais.”  

A regulamentação do uso da publicidade na advocacia 
trará muitos benefícios, porém, tem desafios pela frente. Uma 
parcela dos profissionais do direito ainda traz um olhar mais 
tradicionalista acerca do assunto.

Fernanda Ferron, coordenadora de Marketing e Comu-
nicação do escritório Marcelo Tostes Advogados

ARTIGO Cidade da Criança, parques 
e zoo vão reabrir ao público

A prefeitura de Rio Preto 
reabre neste sábado, 9, a Ci-
dade da Criança, os Parques 
Ecológicos Norte e Sul e o Zo-
ológico Municipal. Os espaços 
estavam fechados por causa 
da pandemia e agora voltam a 
receber o público, ainda com 
algumas restrições, de acordo 
com os protocolos sanitários 
vigentes. Todos os locais têm 
entrada gratuita.

Em todos os locais será 
obrigatório o uso de máscaras 
e está vedado o consumo 
de alimentos e bebidas. Nos 
parques, os visitantes terão a 
temperatura corporal aferida 
na entrada, onde também será 
feita higienização de mãos com 
álcool gel. No zoológico haverá 
controle de acesso do público 
para que o número de visitan-
tes não passe de 200. Caso 
esse limite seja atingido, será 
necessário aguardar a saída de 
visitantes para a liberação de 
novos acessos ao longo do dia.

A Cidade da Criança tem 
gestão da Secretaria de Es-
portes e Lazer. Os parques 
ecológicos educativos são 
da alçada da Educação. Já o 
zoológico é administrado pela 
Secretaria de Meio Ambiente e 
Urbanismo.

VEJA HORÁRIOS

Cidade da Criança
Funcionamento: das 9h às 

Da REDAÇÃO  
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17h, de terça-feira a domingo.
Protocolos: obrigatório o uso 

de máscara. Aferição de tempe-
ratura e higienização com álcool 
na entrada. Vedado o consumo 
de alimentos e bebidas. Organi-
zação com distanciamento em 
alguns brinquedos que geral-
mente têm mais público, como 
as tirolesas. Não há limitação 
de público visitante.

Telefone: (17) 3234-5945
Endereço: Rua Daniel An-

tônio de Freitas, s/n - Distrito 
Industrial

Parques Ecológicos Norte 
e Sul

Funcionamento: das 9h às 
17h, de terça a domingo.

Protocolos: obrigatório o uso 

de máscara. Aferição de tempe-
ratura e higienização com álcool 
na entrada. Vedado o consumo 
de alimentos e bebidas. Não há 
limitação de público visitante.

Parque Ecológico Educa-
tivo “Dr. Joaquim de Paula 
Ribeiro” - Norte

Telefone: (17) 3217-4286
Endereço: Avenida Antonio 

Antunes Junior, 3977 – Jardim 
Antunes

Parque Ecológico “Danilo 
Santos de Miranda” - Sul

Telefones: (17) 3216-2868 
e 3226-2781

Endereço: Avenida Benedito 
Rodrigues Lisboa, 1300 – São 
Francisco

Zoológico Municipal / Bos-
que Municipal

Funcionamento: das 9h às 
17h, de terça a domingo.

Protocolos: obrigatório o 
uso de máscara e álcool em 
gel. Vedado o consumo de 
alimentos e bebidas e o uso de 
mesas e áreas de piquenique. 
Controle de acesso limitado a 
200 visitantes por vez. Caso 
esse limite seja atingido, será 
necessário aguardar a saída de 
visitantes para novos acessos, 
com controle feito em grupos 
de dez pessoas.

Telefone: (17) 3225 3930
Endereço: Rua José Deguer, 

s/nº - Jardim Nazareth

CONSUMIDOR

ANOTA AI EMPREGO

Procon cobra explicações de convênios 
médicos sobre recusa de exames

O diretor do Procon de Rio 
Preto, Jean Dornelas, recebeu 
na manhã desta segunda-feira 
(4) representantes dos convê-
nios médicos e seguros de saú-
de que atuam na cidade e na 
região. O objetivo do encontro 
foi discutir levantamento da As-
sociação Paulista de Medicina 
(APM) no qual 53,3% dos médi-
cos declararam enfrentar algum 
tipo de restrição às solicitações 
de exames para os pacientes 
junto às operadoras de saúde.

Dornelas registrou, já no 
início da reunião, que o núme-
ro de reclamações por parte 
dos pacientes registradas pelo 
Procon nos últimos doze meses 
ficou abaixo da média histórica, 

mas, segundo ele, a vigilância 
é necessária para que não 
haja prejuízos aos pacientes/
clientes.

“Foi um encontro para en-
tender como se dão as recusas 
de exames e procedimentos, 
com base em quais critérios, 
para que a gente possa fazer 
o atendimento ao consumidor 
esclarecendo o que diz a regu-
lamentação da Anvisa [Agência 
Nacional de Vigilância Sanitá-
ria]”, explicou.

Durante o encontro, os 
representantes das empresas 
explicaram que os pacientes 
e os médicos têm direito a 
receber justificativa por escrito 
quando um exame ou procedi-
mento é negado. Além disso, 
segundo as operadoras, todas 

as recusas levam em conta a 
regulamentação imposta pela 
Anvisa e têm como parâmetro 
a cobertura prevista no contrato.

O diretor do Procon propôs 
ainda a criação de um núcleo de 
soluções rápida regional para o 
setor, a exemplo do que já ocorre 
com as empresas fornecedoras 
de energia elétrica e do Semae 
(Serviço Municipal Autônomo de 
Água e Esgoto).

“A intenção é que, em um 
prazo mais curto, as demandas 
dos consumidores sejam aten-
didas mediante acordo entre as 
partes sem que seja necessária 
a autuação das empresas”, 
disse.

Participaram da reunião 
representantes dos convênios 
HB, Beneficência Portuguesa, 
Unimed, Austa Clínicas e São 
Francisco Saúde.

Da REDAÇÃO 
Divulgação

Prefeitura anuncia cronograma 
de Pontos de Apoio no feriado

A Prefeitura de Rio Preto, 
por meio da Secretaria de 
Serviços Gerais, comunica  os 
horários de funcionamento dos 
pontos de apoio, em virtude do 
feriado prolongado do Dia das 
Crianças e da padroeira do Bra-
sil Nossa Senhora Aparecida.

No sábado, dia 9 de ou-
tubro, estarão funcionando 
somente 11 Pontos de Apoio 
(lista abaixo). Já no dia 10 
de outubro (domingo), todos 
estarão fechados. Na segun-
da-feira, 11, estarão abertos 
somente os onze pontos de 
apoio (lista abaixo)  e no dia 

12, terça-feira (feriado nacio-
nal) todos os locais oficiais 
de descarte permanecerão 
fechados.

Horários de funcionamen-
to nos dias 9/10 (sábado) e 
11/10 (segunda-feira) será: 
das 7h às 11h e das 12h às 
17h. Durante o almoço (das 
11h às 12h), o local estará 
fechado para atendimento ao 
público.

Pontos de Apoio abertos 
nos dias 9 e 11 de outubro:

Nova Esperança
Solo Sagrado
Jardim Atlântico

Da REDAÇÃO 

Ana Angélica
São José do Rio Preto I
Engenheiro Schmitt
Jardim Soraya-Vitória Régia
Santo Antônio
Lealdade
São Francisco
Jardim Nazareth
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Balcão começa semana 
ofertando 744 vagas

O Balcão de Empregos 
de Rio Preto desta segun-
da-feira (4) está oferecendo 
744 oportunidades de traba-
lho. As principais delas são 
para operador de caixa (50), 
atendente (36), consultor de 
vendas (31), repositor de fru-
tas, legumes e verduras (22), 
açougueiro (22), vendedor 
(20), repositor (20), consul-
tor externo (20), motorista 
entregador (15), auxiliar de 
serviços gerais (15), garçom/
garçonete (12), auxiliar de 
limpeza (11),  entre outros.

Há também oportunida-

des de estágio. As vagas 
são para as seguintes áreas: 
atendimento (29), ciências 
contábeis (3), engenharia 
elétrica (2).

Os interessados em al-
guma das vagas podem 
se cadastrar no Balcão de 
Empregos através do site 
da Prefeitura https://www.
riopreto.sp.gov.br/balcaoem-
pregos/ 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 

Da REDAÇÃO de entrega. A expectativa 
da Secretaria de Desenvol-
vimento Econômico é que a 
demanda por novos postos 
de trabalho no setor continue 
crescendo.

Ao acessar o site https://
www.riopreto.sp.gov.br/bal-
caoempregos/, a empresa 
pode fazer o cadastro e enca-
minhar 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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TERCEIRIZADAS

Mendonça elege 
prefeito com 137 

votos de diferença

O engenheiro Juliano Souza 
de Oliveira (PSDB) venceu as 
eleições suplementares em 
Mendonça neste domingo 
(3). Com uma diferença de 
137 votos ele foi novamen-
te o ganhador. Apesar de a 
diferença apertada Juliano 
aumentou a vantagem sobre o 
seu adversário José Sérgio, do 
Solidariedade. Foram 27 votos 
a mais da diferença registrada 
nas eleições de novembro de 
2020.

Desta vez Juliano obte-
ve 1.828 votos (51,95%) 
contra 1.691 (48,05%) de 
José Sérgio. Em 2020 foram 
1.932 (51,47%) contra 1.822 
(48.53), perfazendo 110 votos 
de diferença.

Antes mesmo de sair o 
resultado oficial pela Justiça 
Eleitoral, Juliano e seus cor-
religionários já comemoravam 
a vitória nas ruas, apesar do 
tempo chuvoso na cidade.

O ex-vereador José Pedro 
Fernandes (PSD), que concor-
ria inicialmente na chapa como 
candidato a vice-prefeto, foi 
um dos primeiros a informar 
a vitória. Logo em seguida, 
o ex-prefeito Odair Milhossi, 
presidente do DEM, também 

confirmava a vitória. Porém 
nenhum dos dois souberam 
falar com exatidão a diferença 
na quantidade de votos. “Uns 
falaram em 155 votos, outros 
em 174 votos, ainda não sei ao 
certo, mas o importante é que a 
nossa chapa venceu mais uma 
vez”, comemorou Milhosi.

Assim que as urnas foram 
fechadas e o boletim de urna 
com o resultado ficou exposto 
na porta dos locais de votação 
rapidamente os fiscais e correli-
gionários dos partidos coligados 
começaram a disparar mensa-
gens informando a vitória. De 
acordo com o engenheiro Hen-
rique de Carvalho, ex-presidente 
da Câmara Municipal, Juliano só 
perdeu em uma das 13 urnas 
da cidade. “Pelo que a gente 
ficou sabendo, ele venceu em 
todas as demais”.

O prefeito em exercício He-
ricson de Caravlho Lino (PP) 
também estava eufórico com 
a vitória de seu correligionário. 
Na véspera da eleição ele, jun-
tamente com o presidente da 
Câmara em exercício, Rafael 
Farinazzo (DEM), saiu na carre-
ata de apoio à candidatura de 
Juliano. Todos vestiam camiseta 
na cor azul em apoio ao candi-
dato. (Com colaboração de 
Nelson Gonçalves)

Raphael FERRARI 

REGIÃO

Audiências públicas debatem 
projeto que quer prorrogar 

contrato de ônibus sem licitação
Três audiências públicas 

foram agendadas para debater 
junto aos usuários e técnicos da 
Prefeitura detalhes do projeto de 
autoria do prefeito Edinho Araújo 
(MDB) que pretende prorrogar 
por mais dez anos o atual con-
trato de transporte coletivo de 
Rio Preto.

A proposta será lida na ses-
são desta terça-feira, 5, e ainda 
deverá receber pareceres quanto 
a legalidade para poder entrar na 
pauta de votações. No entanto, 
desde que foi protocolada na 
semana passada, a proposta 
vem recebendo série de críticas 
por parte de vereadores que 
afirmam não constar detalhes 
importantes no documento e 
como seria a prorrogação.

A primeira audiência pública 
acontece no próximo dia 18 na 
região norte. A segunda ocorre 
dois dias depois, dia 20, na 
região dos bairros Lealdade e 
Amizade, e a terceira e última 
audiência acontece na Câmara 
Municipal no dia 25 de outubro, 
com votação final prevista para 
o próximo dia 26.

A convocação foi autorizada 
pelo presidente do Legislativo, 
Pedro Roberto Gomes (Patriota), 
atendendo, inclusive, solicitação 
dos vereadores João Paulo Rillo 
(Psol) e Robson Ricci (Republi-
canos). O primeiro protocolou 
requerimento para que o se-
cretário de Trânsito compareça 
a Câmara para dar detalhes do 
projeto, o segundo, preside a 
CPI dos Transporte Coletivo que 
tem em seu escopo investigar o 
atual contrato de concessão que 
termina no dia 2 de novembro.

O presidente do Legislativo 
encaminhou ofício ao prefeito 
Edinho solicitando cópia da mi-
nuta do novo contrato com as 
empresas do transporte coletivo 
e cópia do plano de readequação 

do sistema de transporte coletivo 
municipal realizado pela Fipai - 
Fundação para o Incremento da 
Pesquisa e do Aperfeiçoamento 
Industrial, sendo ambos indis-
pensáveis para a realização dos 
debates e consequente votação 
da propositura.

Pedro adiantou ao Dhoje que 
além de usuários as audiências 
públicas deverão contar com a 
participação de entidades, re-
presentantes da sociedade civil 
e da Prefeitura de Rio Preto, em 
especial do Trânsito.

Números - Levanta-
mento feito pelo DHoje revela 
que em 2019 a média de pas-
sageiros transportados por dia foi 
de 98.860 pessoas. O número 
caiu drasticamente em 2020, 
ano do início da pandemia do 
coronavírus, com 53.304 pas-
sageiros transportados. Neste 
ano, a média é ainda menor com 
49.623 passageiros até o mo-
mento. Analisando os números 
houve uma redução de 50,19% 
de passageiros em todo o siste-

Raphael FERRARI 
redacao@dhoje.com.br

Projeto que institui no Ca-
lendário Oficial do Município 
a “Semana da Diversidade 
LGBTQIA+”, que será reali-
zada anualmente na semana 
que compreender o dia 28 
de junho, será votado nesta 
terça-feira, 5, durante sessão 
na Câmara de Rio Preto.

A proposta deve dividir os 
vereadores, já que toda maté-
ria relacionada a questões de 
gênero vem sendo rejeitada 
pela maioria dos parlamen-
tares. Foi o que aconteceu, 
por exemplo, com projeto que 
tentou criar em Rio Preto o 
Conselho Municipal da Diver-
sidade Sexual.

A proposta que será anali-
sada nesta terça é de autoria 
de Elson Drigo Filho (Psol) que 
ocupou o mandato por um 
mês na ausência do titular da 
cadeira João Paulo Rillo, do 
mesmo partido. 

A proposta será analisada 
em primeira discussão. Caso 
aprovada o munícipio terá de 
desenvolver ações e ativida-
des de promoção de debate, 
além da educação em direitos 
humanos.

Outros -A Câmara analisa 
também projeto de Francisco 
Júnior (DEM) que obriga a 
Prefeitura a divulgar em seu 
site oficial o estoque e os me-
dicamentos disponíveis nas 
farmácias públicas munici-
pais, para ciência do cidadão 
que necessita de determinado 

fármaco.
Na sequência os verea-

dores analisam a proposta 
de emenda à Lei Orgânica, 
apresentada por Odélio Chaves 
(Progressistas). O projeto trata 
sobre o aumento do prazo 
para concessão, permissão 
ou autorização do uso de bens 
públicos municipais por parte 
de entidades assistenciais de 
Rio Preto.

concessão seja de 10 anos, 
prorrogado automaticamente 
pelo mesmo período se não 
houver desvio de finalidade 
no uso da área. A segunda 
emenda é de Jean Charles 
(MDB), e faculta ao Executivo 
ampliar o prazo de concessão 
se o projeto social envolver 
outras esferas de poder ou for 
autossustentável. Essa propos-
ta será analisada em segunda 
discussão, quanto ao mérito.

Outro projeto, de autoria 
da vereadora Claudia de Giuli 
(MDB) os vereadores analisam 
projeto que a realização de 
duas sessões as terças-feiras. 
A primeira começaria às 9 
horas com encerramento às 
13 horas e a segunda das 14 
horas e término às 18 horas.

O projeto deixa claro que 
só será confirmada a presença 
dos vereadores caso ele esteja 
presente durante todo o decor-
rer da sessão. Na ausência, o 
parlamentar terá desconto no 
salário.

Consta na justificativa que 
o projeto tem como objeti-
vo “permitir maior eficiência 
dos trabalhos legislativos, 
ampliando o horário de du-
ração para as discussões e 
encaminhamentos durante as 
sessões, privilegiando os dois 
momentos, seja o Expediente 
e a Ordem do Dia, dada a re-
levância do trabalho legislativo 
e a necessidade do debate e 
discussões das proposituras”.

O projeto será votado em 
regime de urgência, ou seja, 
legalidade e mérito juntos.

Raphael FERRARI

Atualmente, a Lei Orgâ-
nica do Município prevê que 
o prazo para a concessão de 
imóveis públicos a entidades, 
por exemplo, é de cinco anos, 
podendo ser renovado por 
igual período. Odélio quer 
aumentar esse prazo para 20 
anos. Duas emendas foram 
apresentadas ao projeto.

Uma do próprio Odélio, 
para que o prazo inicial para 

Divulgação

CÂMARA

TRANSPORTE COLETIVO

Pauta tem projetos criando semana LGBTQIA+, duas 
sessões e divulgação de estoque da farmácia

ma 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 Expresso 
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 cer-
ca de R$ 16 milhões de reais 
apenas para custear o subsidio 
da tarifa.

Atualmente o cálculo da ta-
rifa técnica é defina através de 
formula contratual (prevista no 
contrato de concessão). Esse 
cálculo leva em conta diversos 

O vereador João Paulo Rillo (Psol) é o presidente da CPI

Juliano com o vice-prefeito eleito Moisés Kfouri e eleitora

fatores como: variação de preços 
dos insumos como combustível, 
pneus, depreciação dos ônibus 
e peças para manutenção dos 
veículos.

A falta de tempo para elabo-
rar uma nova licitação é apon-
tado por técnicos da Secretaria 
de Trânsito de Rio Preto como o 
maior entrave.

Em depoimento à CPI dos 
Transporte, o secretário da pas-
ta, Amaury Hernandes, defendeu 
a prorrogação do atual contrato, 
já que pesquisas para verificar a 
dinâmica do serviço na cidade 
não trariam o retrato exato da 
realidade.

Segundo Hernandes, com 
a pandemia houve redução 
acentuada no número de pas-
sageiros. Isso pode levar a uma 
licitação deserta, quando não 
se encontra nenhum prestador 
de serviço interessado, já que 
os custos para cumprir o serviço 
seria inviável financeiramente. 
Até mesmo o valor da tarifa ao 
usuário poderia sofrer fortes 
reajustes.

Arquivo DHOJE

Divulgação

Após arroz com larvas, 
CPI convoca empresa

A CPI das Terceirizadas 
convoca nesta terça-feira, dia 
5, o proprietário da empresa 
Staffs Administração de Ser-
viços. Na semana passada a 
comissão recebeu uma série 
de denúncias de funcionárias 
da empresa sobre a qualidade 
da refeição oferecida.

De acordo com a denúncia, 
a empresa pretende trocar o 
tíquete-refeição no valor de 
R$ 17,60 por uma marmita. 
A empresa mantém contrato 
junto a Prefeitura de Rio Preto 
e realiza serviços na área da 
educação, com o fornecimen-
to de profissionais para atuar 
como auxiliar de berçários e 
motoristas.

As funcionárias enviaram 
imagens que mostram que a 
qualidade do que é oferecido 
em termos nutricionais fica 
bem abaixo do que poderia 
ser comprado pelas próprias 

trabalhadoras com o valor 
recebido anteriormente.

Outra denúncia revela o 
estado de conservação dos 
alimentos que elas recebem 
para as refeições. Em vídeo 
enviado aos membros da co-
missão é possível ver larvas no 
arroz que é consumido pelas 
trabalhadoras. As funcionárias 
também denunciam casos 
de demissão de funcionárias 
que se recusam a receber a 
marmita, que são entregues 
sem lacre.

O vereador João Paulo Rillo 
(Psol), presidente da CPI, ofi-
ciou a Vigilância Sanitária de 
Rio Preto em relação às refei-
ções para que sejam tomadas 
providências.

A CPI apura quebra de 
contrato entre empresas e 
Prefeitura e eventuais danos 
aos trabalhadores que pres-
tam serviço nas mais varia-
das áreas da administração 
municipal.

Raphael FERRARI

Pauta tem projetos criando semana LGBTQIA+, 
duas sessões e divulgação de estoque da farmácia
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Advogados são acusados de ganhar 
ação e embolsar dinheiro de cliente

Policiais do 5º Distrito 
Policial irão investigar dois 
advogados, de 33 anos e 54 
anos, após uma autônoma de 
58 anos registrar queixa de 
apropriação indébita e exercí-
cio ilegal de profissão contra 
os profissionais no último sá-
bado. Segundo ela, um deles 
teria ficado com R$ 25 mil de 
uma ação ganha.

De acordo com o boletim 
de ocorrência, incialmente a 
vítima procurou primeiro o ad-
vogado mais velho para ajudar 
na ação, porém ele acabou in-
dicando os serviços do segun-
do profissional alegando que 
ele estava com muitas ações 
e que o outro profissional fazia 
parte de seu grupo.

A autônoma informou que 
por muito tempo não recebeu 
nenhuma informação sobre a 

sua ação e quando tentava fa-
lar com o advogado mais velho 
ele desconversava ou dizia que 
estava viajando. Por essa razão 
procurou outro profissional.

Após contato com o terceiro 
advogado, a autônoma des-
cobriu que sua ação já havia 
sido julgada e ela teria direito 
a  R$25 mil, divididos em cinco 
parcelas de R$ 5 mil, porém 
ela não recebeu o valor.

Em outra pesquisa, agora 
na Ordem dos Advogados 
Brasileiros (OAB), ela desco-
briu que o homem mais velho 
possui outros registros policiais 
no qual ele é advogado. (Co-
laborou – Bruna MARQUES)

Da REDAÇÃO   
redacao@dhoje.com.br

APROPRIAÇÃO

Advogados são 
acusados de ganhar 
ação e embolsar 
dinheiro de cliente

Arquivo DHOJE

EM CHÁCARA OCORRÊNCIA

Dupla é presa acusada de 
usar moto furtada em assalto

A Polícia Militar de Rio Pre-
to flagrou na tarde do último 
domingo (3), no bairro Jardim 
Simões, às 13h20, um de-
sempregado de 40 anos e um 
adolescente de 15 anos que 
estavam conduzindo uma moto 
furtada no dia 30 de setembro 
e ainda são suspeitos de reali-
zarem um roubo.

O caso começou por volta 
das 8h quando a PM foi acio-
nado em pedido de apoio para 
abordar dois suspeitos que 
estavam conduzindo uma moto 
identificada como furtada na 
rodovia.

De acordo com o boletim de 
ocorrência, os policiais rodoviá-
rios perderam os dois suspeitos 
de vista, sendo que por volta 
das 13h uma equipe da PM 
localizou a dupla transitando 
com a moto na Avenida Do-
mingos Falavina usando roupas 
semelhantes as informadas por 
uma vítima que teve sua moto 
roubada.

A dupla foi abordada e 
durante o questionamento o 
adolescente disse não saber 
sobre os crimes. Já o desem-
pregado informou que comprou 
a moto há um mês na OLX e 
que estava fugindo da polícia 

porque o veículo estava com o 
licenciamento atrasado.

Os policiais realizaram uma 
pesquisa e confirmaram que 
a moto está registrada como 
produto de furto e por isso 
entraram em contato com o 
proprietário do veículo que 
disse não poder comparecer 
no plantão policial, pois estava 
viajando.

A dupla foi levada para a 
Central de Flagrantes, onde os 
militares desta vez acionaram a 
vítima de roubo que identificou 
a moto furtada como sendo 
a utilizada para abordá-lo e 
reconheceu a camisa de time 
de futebol utilizada pelo ado-
lescente, porém informou não 
poder dar certeza se os suspei-
tos eram os autores do roubo.

O delegado plantonista 
questionou sobre o roubo, 
sendo que a dupla se manteve 
em silêncio. O desempregado 
foi preso e o adolescente foi 
apreendido. Ambos encami-
nhados para a DEIC.

O caso foi registrado como 
roubo, receptação e localiza-
ção e apreensão de veículo, 
sendo que mais tarde foi en-
caminhado para o 4º Distrito 
Policial. 

(Colaborou – Bruna 
MARQUES)

Da REDAÇÃO

JORDELINA CORDEIRO MACHADO, 
natural de Nova Granada/SP, faleceu aos 
84 anos de idade. Era viúva e deixou 
seus fi lhos Sueli Regina, VaLdir, Nilton e 
Nivaldo. Foi sepultada no dia 04/10/2021 
às 17:00, saindo seu féretro do velório 
Ercilia para o cemitério da Ressurreição.

MARELI CANNIZZA DA SILVA, natural 
de São José do Rio Preto/SP, faleceu aos 
78 anos de idade. Era viúva e deixou suas 
fi lhas Sandra Valéria e Cassia Regina. Foi 

  FALECIMENTOS
sepultada no dia 04/10/2021 às 17:00, 
saindo seu féretro do velório Jardim da Paz 
para o cemitério Parque Jardim da Paz.

BENEDITO CAPODIFOGLIO FILHO, 
natural de José Bonifácio/SP, faleceu 
aos 67 anos de idade. Era casado com 
Sonia de Fatima Bichoffe Capodifoglio e 
deixou suas fi lhas Karina e Cristiane. Foi 
sepultado no dia 03/10/2021 às 11:00, 
saindo seu féretro do velório Ercilia para 
o cemitério da Ressurreição.

FALIMENTAR
Pintor é preso e diz que furtou 
lata de leite em pó para o filho

Um pintor de 44 anos foi 
preso na manhã do domingo 
(3) após ser flagrado furtando 
de uma drogaria, localizada na 
Avenida Danilo Galeazzi, uma 
lata de leite em pó materno. Ele 
alegou que seria para seu filho 
de 4 anos.

Durante patrulhamento na 
Avenida Helena Gerosa Cecconi 
uma equipe da Polícia Militar 
foi abordada pelo proprietário 
da drogaria afirmando que o 
homem que estava a sua frente 
havia era o autor do furto.

O proprietário disse que ao 
notar o crime seguiu o pintor. 
Fez a abordagem e quando foi 
informado de que seria para 

uma criança rebateu dizendo 
que doaria a lata se o pintor 
provasse que realmente tinha 
filho, mas acabou sendo ame-
açado.

Aos policiais o pintor disse 
que estava desempregado e 
por necessidade subtraiu a 
lata para alimentar seu filho 
de 4 anos. Ele foi levado para 
a Central de Flagrantes e no 
caminho ainda ofendeu os po-
liciais militares.

Na central foi constatado 
que o pintor possui um extenso 
histórico policial e que já havia 
sido preso. O delegado deter-
minou a prisão e registrou um 
boletim de ocorrência com na-
tureza de furto e desacato. (Co-
laborou – Bruna MARQUES)

Da REDAÇÃO

Ajudante de pintor é baleado na perna em festa

Um ajudante de pintor de 
31 anos foi baleado na perna 
na manhã do último domingo 
(3) enquanto ele participava 
de uma festa em uma chácara 
no bairro Parque dos Pássaros 
às 6h30.

De acordo com as informa-

ções do boletim de ocorrência, 
uma equipe da Polícia Militar 
foi acionada para comparecer 
ao Hospital de Base, onde a 
vítima deu entrada.

Na instituição a polícia 
conversou com a vítima que 
disse que em certo momento 
ouviu o barulho e em seguida 
um tiro atingiu sua perna. Ele 

acrescentou que não viu quem 
era o autor do disparo por isso 
não sabia informar nenhuma 
característica.

Em seguida o ajudante re-
cebeu o atendimento médico, 
foi medicado e liberado.

Já os policiais se dirigiram 
para o endereço informado 
pela vítima, porém no local não 

havia ninguém presente e por 
se tratar de um imóvel fechado 
não foi possível acionar a perí-
cia técnica.

Por fim o caso foi registrado 
como tentativa de homicídio 
simples e será investigado pelo 
5º Distrito Policial. 

(Colaborou – Bruna 
MARQUES)

Da REDAÇÃO

VILA ITÁLIA
PM prende pai que expulsou 

mulher e as duas filhas de casa

Após ser acionada três 
vezes a Polícia Militar prendeu 
às 13h20 do domingo (3) um 
homem de 40 anos que ame-
açou sua esposa, uma dona de 
casa de 37 anos, e suas duas 
filhas. Ele ainda colocou as três 
vítimas para fora da casa em 
que residem na comunidade 
Vila Italia.

De acordo com o boletim de 
ocorrência, os militares foram 
acionados pela primeira vez 
durante a madrugada, porém 
o homem fugiu. Já na segunda 
vez quem acionou a equipe 
militar foi à dona de casa às 
8h dizendo que ela já teria sido 
agredida e que foi expulsa de 
casa junto com suas filhas. Os 
policiais foram ao local, porém 
não conseguiram abordar o ho-
mem que fugiu pela mata que 
fica atrás da residência.

Mais tarde, por volta das 
13h, os militares foram acio-
nados por outros familiares que 

disseram ter visto o homem 
com uma arma na cintura. 
Vinte minutos depois os poli-
ciais localizaram o suspeito na 
Rua Guiomar Assad Calil, ele 
tinha tomado banho, trocado 
de roupa e estava desarmado.

Ainda segundo o boletim de 
ocorrência, durante a condu-
ção para a Central de Flagran-
tes o suspeito demonstrou es-
tar alterado chegando a ofen-
der verbalmente os policias e 
ameaçar de morte a esposa, 
por isso foi levado primeiro 
no UPA Tangará para receber 
medicamentos tranquilizantes.

Da REDAÇÃO

Na central, foi constatado 
que o suspeito possui passa-
gem pela polícia e que já foi 
preso por ter agredido sua 
esposa antes. A dona de casa 
disse temer por sua vida e de 
suas filhas, e confirmou que  
marido já possuiu uma arma 
de fogo.

O homem foi preso por 
ameaça, violência doméstica, 
vias de fato, desacato e resis-
tência, sendo encaminhado 
para a carceragem da DEIC e a 
vítimas foram abrigadas em um 
albergue. (Colaborou – Bruna 
MARQUES)

Arquivo D
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Uma arquiteta de 45 anos 
procurou a Central de Flagrantes 
na tarde deste domingo (3) para 
informar que ela e seu pai, um 
aposentado de 74 anos, rece-
beram telefonemas e ameaças 
realizadas por um empresário 
de 42 anos que esta sendo 
processado por dano material.

Em seu depoimento a vítima 
informou que no sábado ela 
recebeu uma ligação do número 
do empresário no qual ele dizia 
que ele faria ela ser presa e 
gostaria de ver a arquiteta respi-
rando embaixo de sete palmos.

Já no inicio da tarde do do-
mingo o empresário ligou para 
o pai da vítima para dizer que 
a filha dele era uma garota de 
programa e que Rio Preto estava 
sabendo sobre a fama dela.

Após as informações um 
boletim de ocorrência com natu-
reza de ameaça foi registrado e 
encaminhado para o 5º Distrito 
Policial. (Colaborou – Bruna 
MARQUES)

Empresário 
processado por dano 

material ameaça 
arquiteta e pai

Da REDAÇÃO

INDÉBITO DETIDO

Filha acusa cuidador de se apropriar 
de aposentadoria da madrasta

Na manhã do último sábado 
(2) uma dona de casa de 56 
anos procurou a Central de 
Flagrantes, às 10h50, para re-
latar que um conhecido de seu 
pai estaria se apropriando da 
aposentadoria da companheira 
dele.

Para os policiais, a mulher 
disse que recebeu uma ligação 
de uma assistente social infor-
mando que os pais dela esta-
riam vivendo em uma situação 
de vulnerabilidade, em uma 
residência no bairro Vila Toninho 
sem higiene ou alimentação.

Por seu pai ser um cadei-
rante e a companheira estar 
acamada a dona de casa viajou 
de Uberlândia, onde reside, até 
Rio Preto e em conversa com o 
seu pai ela foi informada que 
quem saca a aposentadoria da 
mulher realmente é um conhe-

cido do casal.
Após a conversa a filha 

entrou em contato novamente 
com a assistente para solicitar 
uma visita na residência dos 
idosos, porém a mulher se 
recusou pelo fato de que o 
conhecido era agressivo.

O caso foi registrado como 
apropriar-se de bens de idosos 
e será investigado pelo 7º 
Distrito Policial. (Colaborou – 
Bruna MARQUES)

Da REDAÇÃO

Montador tem crise de 
ciúmes e rouba celular 

da ex-namorada

Um montador de 22 anos 
será investigado pela Polícia 
Civil após ter roubado o celular 
de sua ex-namorada de 19 anos 
no bairro Eldorado, local onde 
eles marcaram de conversar no 
final de semana.

Após ter seu aparelho sub-
traído a jovem se dirigiu até a 
residência do montador e acio-
nou a Polícia Militar. Segundo 
ela, os dois marcaram um en-
contro em frente ao Centro Es-
portivo do bairro, porém assim 
que rapaz chegou ele a puxou 
pelo cabelo, pegou o celular e 
fugiu conduzindo uma moto.

Os policiais abordaram o 
suspeito que disse ter que-
brado o celular e jogado fora. 
Ele também tentou agredir a 
ex-namorada, mas foi contido 

pelos policiais.
O tio do montador chegou 

e  entregou o celular, dizendo 
que o sobrinho roubou o apa-
relho por estar com ciúmes da 
ex-namorada e por isso queria 
ver com quem ela conversava.

Os envolvidos foram levados 
para a Central de Flagrantes, 
onde o montador foi liberado. 
O caso foi encmainhado ao 6º 
Distrito Policial registrado como 
roubo. (Colaborou – Bruna 
MARQUES)

Da REDAÇÃO
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Câncer de Boca

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

AUTOEXAME
Não há evidências científicas de que o autoexame seja 

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

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

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

Divulgação

Número de mamografias 
despenca com a pandemia

O número de mamografias 
realizadas no Instituto do Cân-
cer (ICA) em Rio Preto apre-
sentou uma queda durante a 
pandemia. Segundo os dados 
do ICA, de janeiro a julho deste 
ano foram realizados 3.493 
exames, 46,6% a menos do 
que em 2019, quando foram 
feitas 6.542 mamografias no 
mesmo período. Em média 
são 499 exames por mês em 
2021, número menor do que 
em 2020, que foi de 571 ma-
mografias.

A médica mastologista do 
ICA, Silvia Perea, destacou a 
importância do exame pre-
ventivo. “Este câncer é muito 
temido pelas mulheres por 
que ele afeta diretamente a 
imagem corporal e, conse-
quentemente, a sexualidade 
das mulheres. Então, por isso 
‘Outubro Rosa’ foi criado. Para 
lembrar as mulheres de realizar 
a mamografia, exame capaz de 
diagnosticar o tumor quando 
ele ainda tem menos de um 
centímetro, tamanho em que o 
nódulo ainda não está grande 
o suficiente para ser percebido 
no autoexame”, explicou.

Segundo a médica, o diag-

nóstico precoce do câncer de 
mama acarreta em um trata-
mento menos mutilador para a 
paciente, não sendo necessário 
retirar toda a mama da mulher. 
Estima-se que de 5% a 10% dos 
casos de câncer de mama estão 
relacionados ao fator genético. 

Vinicius LIMA      
redacao@dhoje.com.br

DADOS DO ICA

Por isso é recomendando que 
as mulheres realizem os exa-
mes preventivos a partir dos 
40 anos.

“Mulheres com histórico 
familiar, o ideal é começar o 
rastreamento até antes. Re-
comendamos a partir dos 35 

anos, mesmo que este fator 
represente uma porcentagem 
pequena”, afirmou a mastolo-
gista.

A Funfarme comunicou que 
todas as mulheres, com mais 
de 40 anos, que trabalham 
no complexo poderão agendar 
até o final do mês o exame de 
mamografia. No ano passado, 
durante a ação do ‘Outubro 
Rosa’ 396 mulheres realizaram 
o exame na Instituição. Nesta 
segunda, o Complexo já fez 
uma ação de conscientização 
na favela da Vila Itália.

D
ivulgação

A médica mastologista 
do ICA, Silvia Perea, 
destacou a importância 
do exame preventivo

VILA ITÁLIA VACINAÇÃO

COVID

A Secretaria de Saúde 
de Rio Preto aplicou 941 
doses da vacina contra 
Covid-19 no ‘Dia V’ deste 
sábado (2), que tinha o foco 
em imunizar pessoas que 
ainda não haviam retornado 
para tomar a segunda dose. 
Apesar da campanha, o mu-
nicípio segue com 28.809 
faltosos.

A campanha de vacina-
ção continua nesta terça-
-feira (5) para aplicação de 
segunda dose das vacinas 
Coronavac e Pfizer e dose 
adicional em idosos de 60 
anos ou mais com mais 
de seis meses da segunda 
dose, adultos com alto grau 
de imunossupressão com 
mais de 28 dias da segun-
da dose e trabalhadores da 
saúde com mais de seis 
meses da segunda dose.

Para todos os públicos, 
as doses serão aplicadas 
no Shopping Cidade Norte, 
nas unidades de saúde e 
demais equipamentos pú-
blicos das 8h às 14h. Os 
endereços dos pontos de 
vacinação podem ser con-
feridos em: www.riopreto.
sp.gov.br/mapavacinas.

Para se vacinar, é neces-
sário apresentar documento 
com foto e CPF, compro-
vante de residência de Rio 
Preto e comprovante de 
vacinação. Para os traba-
lhadores da saúde é neces-
sário apresentar também o 
comprovante de função.

A primeira dose da va-
cina está sendo aplicada 
por meio da convocação 
do cadastro para doses re-
manescentes. Interessados 
devem acessar o Portal da 
Prefeitura de Rio Preto e 
preencher o cadastro, dis-
ponível em: www.riopreto.
sp.gov.br/vacinacovid.

Segundo os dados do 
Vacinômetro, Rio Preto já 
aplicou 652.859 doses, 
sendo 383.596 na primeira 
etapa, 289.055 na segun-
da e 8.657 na terceira. 
Além disso, 11.551 pesso-
as receberam dose única.

Dia V aplica só 
971 doses e 

Saúde ainda tem 
28 mil faltasos

Vinicius LIMA 

HB lança campanha de prevenção 
ao câncer de mama em favela

O Complexo Funfarme pre-
parou ações nesta semana 
sobre prevenção e a impor-
tância do diagnóstico precoce 
do câncer de mama durante o 
‘Outubro Rosa’. A campanha, 
que traz o tema ‘Seja Apaixona-
da Por Você’, foi lançada nesta 
segunda-feira (4) pelo Hospital 
de Base (HB). Ao longo do mês 
atividades internas e externas 
serão realizadas e as fachadas 
da instituição serão iluminadas 
nas cores rosas.

Moradoras da Favela Vila 
Itália participaram de um ba-
te-papo com a mastologista 
Silvia Perea. Durante a rodada 
de conversa, elas receberam 
orientações e também tiraram 
dúvidas. Todas as moradoras 
com mais de 40 anos foram 
convidas para agendar mamo-
grafia que será realizada na 
Instituição.

A moradora da comunidade 
Joseane Maria da Silvia, des-
tacou a importância da ação. 
“Passamos por uma pandemia 
e muitas mulheres deixaram 
de fazer acompanhamento 
médico. Então o Hospital de 
Base traz esta importante aju-
da para todas as mulheres da 
comunidade. O bate-papo que 
tivemos foi bastante esclare-
cedor e tirou muitas todas as 
dúvidas”, disse.

Um ônibus fará o transporte 
gratuito da Comunidade até 
o Hospital de Base. “Muitas 
pessoas estão desempregadas 
e as vezes não tem condições 
de ir até o hospital por falta de 
dinheiro da passagem. Este 
apoio logístico organizando pelo 
HB ajudou muito, pois além de 
acompanhamento médico não 
teremos despesas com o trans-
porte”, complementa Joseane.

“A prevenção pode salvar 
vidas. O câncer de mama é a 
segunda maior causa de morte 
nas mulheres, ficando atrás de 
doenças do coração. Por isso 
enfatizamos sempre, façam o 
exame com frequência. Quanto 
menor o tumor, menor será a 
cirurgia”, afirmou a diretora 
administrativa do HB, Dra. 

Da REDAÇÃO

Saúde relata mais 58 casos 
positivos e nenhuma morte

A Secretaria de Saúde 
de Rio Preto registrou nesta 
segunda-feira (4) mais 78 
casos de Covid-19 no municí-
pio, sendo 63 diagnosticados 
por exame PCR, seis por TR 
antígeno e nove por TR soro-
lógico. No total são 97.356 
casos, com uma média móvel 
de 30 casos leves e um caso 
grave.

A cidade mais uma vez 
não contabilizou óbitos pela 
doença. A última morte foi 
contabilizada no dia 29/09. 
Com isso, Rio Preto segue 
com 2.789 óbitos desde o 
início da pandemia, com uma 

taxa de letalidade de 2,8%. 
Considerando apenas os 
dados de 2021 são 62.593 
casos e 1.867 óbitos.

O número de pacientes 
curados chegou a 94.457, o 
equivalente a 97% dos casos. 
A cidade soma 325.533 no-
tificações de pacientes com 
sintomas gripais e 293.525 
testes realizados. O coefi-
ciente de incidência é de 
20.937 casos a cada 100 
mil habitantes.

Atualmente Rio Preto re-
gistra 217 pacientes interna-
dos com síndrome respirató-
ria aguda grave (SRAG), com 
101 na UTI e 116 na enfer-
maria, sendo 106 residentes 

Vinicius LIMA 
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Amália Tieco.
A diretora também destacou 

que o projeto não inclui apenas 
a mamografia.

‘Vamos realizar o exame, 
caso alguma delas sejam 
diagnosticadas, vamos fazer 
o acompanhamento, cirurgia 
se for necessário e se houver 
necessidade, faremos a recons-
trução da mama”, comentou 
Amália.

As ações de conscientiza-
ção também serão realizadas 
nas empresas Bebidas Poty, 
Supermercados da Rede Sol, 
Cozimax, Mar&Rio e Rede de 
Postos Monte Carlos. Por meio 
de vídeos orientativos, mu-
lheres serão instruídas sobre 
a importância do exame de 
mamografia.

de Rio Preto e 111 de outros 
municípios da região. Dentre 
os casos já confirmados com 
Covid-19 são 92 internações, 
com 51 pacientes na UTI e 
41 na enfermaria. A taxa de 
ocupação de leitos de UTI é 
de 25,8% na região.

Divulgação
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RICARDO BORSATO, ani-
versariante, do último sábado, 
reuniu uma galera de amigos 
em camarote na sua badalada 
casa noturna Chez, para come-
morar a data. 

ANA PAULA Castilho, Júnior 
Rodrigues e Nádia Zann, pro-
prietários da X INFLUENCER, 
embarcaram ontem para a 3ª 
Edição “Meeting de Infl uencia-
dores e Marcas”.

EMBARCARAM nessa trip 
também Fabiana Teixeira (ex-
-BBB MAMA), Viviane Tube 
(mãe da ex-BBB Vih Tube), 
o cantor Seu Moço (Ricardo 
Vançan), o chefe Kadu Barros, 
Cintia Thies, Nathalia Diniz, 
Bruna Esteves e Dinara Araujo.

JORNALISTA Henrique Fer-
nandes lança o livro Diário da 
Pandemia, nesta terça-feira, 
das 19h às 21 horas, no Rio-
preto Shopping Center.

LIDE NOROESTE Paulista 
recebe Ricardo Assumpção, 
fundador da Grape ESG; e 
Marina Carlini, Head de ESG 
na Cosan, para falar sobre 
“Liderança sustentável: deci-
frando o ESG e os desafi os 
para os próximos anos”, nesta 
quarta-feira, dia 6. Esse será 
o primeiro evento sobre ESG 
na região Noroeste Paulista e 
acontecerá no Riopreto Sho-
pping Center.

QUER SE CUIDAR sem 
sair de casa? LUZK – leva 
o salão de beleza até você. 
Tenha acesso a serviços de 
manicure, depilação, cabelei-
reiro, esteticista... As clientes 
que estão usando o aplicativo 
estão adorando. Que tal fazer 
as unhas em casa no próximo 
sábado?

SUCESSO TOTAL. O pecu-
arista e criador de cavalos, Luiz 
Paulo Ramos, rio-pretense, 
mas, reside em Novo Hori-
zonte, realizou a 11ª edição do 
Leilão Quarter Horse In Family, 
no fi nal de semana, com a pre-
sença de muitos pecuaristas, 
no Hotel Blue Tree Park na 
cidade de Lins.

Detalhes
não tão pequenos...

Bernardino de Campos, 3145
Telefone: 3232-4822

Riopreto Shopping Center 
Telefone: 3227-3211

Kiberamarp

Vale à pena...
Conhecer o lindo espaço Bodega Km 06 - Empório & Hortifruti, 
onde você encontra uma variedade de produtos e frutas, legumes. 
No mesmo local, um bonito Espaço Café com muitas delícias! Além 
de peças de mesa posta, para decoração, porcelanas. Bodega Km 
06, na vicinal para Eng. Schmitt. Horários de funcionamento: de 
segunda a sexta-feira, das 08h às 19h, sábado, das 08h às 18h, 
e domingo, das 08h às 13 horas. Um lugar super aconchegante. 
No comando da empresária Elisangela Rocha.

Fique Sabendo... 
Com uma estrutura de primeiro mundo, chega a Rio Preto o WA 
Sports Center. A inauguração do novo complexo esportivo que 
destaca o Beach Tennis – um dos esportes que mais crescem no 
país - acontece em novembro. Com uma mensalidade acessível, 
os associados terão direito a uma enormidade de atrações, que 
vão desde as 11 quadras de Beach Tennis, piscina aquecida e 
dois campos de futebol, passando também por restaurante, lojas, 
camarotes, dois campos de futebol. O WA Sports Center terá 
também fisioterapeuta e nutricionista. A estrutura está localizada 
próxima a saída para o distrito de Talhado e possui uma área de 
10 mil m².

Tel. (17) 3233-4888

DiáriodoBob
OIÊ, obrigado por entrar no Canal do Bob. Não esqueça 

de deixar o seu LIKE. Hoje, vou principiar este Diário com um 
“Sinal de Alerta” muito oportuno para a vereadora Claudia 
Di GIULI, defensora das causas animais da nossa Câmara 
Municipal que, já deve estar sabendo, mas se não, aqui vai 
uma sugestão para ela ocupar a tribuna nesta terça-feira e 
se pronunciar a respeito do projeto de lei que proíbe a 
eutanásia de cães e gatos de rua por órgãos de zoonose, 
canis públicos e estabelecimentos similares. Pra quem não 
sabe, a autorização para eutanásia somente pode ocorrer 
nos casos de animais com doenças graves ou enfermidades 
infectocontagiosas incuráveis que coloquem em risco a saú-
de humana e de outros animais e, mesmo assim com laudo 
técnico de órgãos competentes. As entidades de proteção 
animal deverão ter acesso irrestrito à documentação que 
comprove a legalidade da eutanásia. A Claudia sabe disso 
e deve tornar pública está ordenação. O Brasil é um circo. 
O Brasil não tem população, tem elenco. São milhões de 
malabaristas, contorcionistas, desequilibristas, ilusionistas e 
palhaços —principalmente palhaços. Por isso mesmo, e para 
a alegria dos palhaços, o circo continua pegando fogo: basta 
ver as queimadas na floresta. O Brasil é um imenso Cirque du 
Soleil com o apoio cultural do plano de saúde Provect Senior 
e da Havan. Palavra de antagonista. Covid dominada? Há 
um vago sentimento de que a Covid-19 foi dominada e vive 
seus últimos momentos. Será? Os números apresentados 
diariamente pelo consórcio de mídia confundem e impõem 
muitas dúvidas. Por aqui as UTIs do Hospital de Base e da 
Santa Casa, nunca estiveram respirando tão bem. Seca e 
nuvens de terra. O país vive um dos mais secos tempos de 
sua história. Correntes de terra nascem e sobem aos céus de 
nossas cidades, em um prenúncio de que teremos encontros 
com apagões logo mais. Cidades turvadas por nuvens de terra 
emolduram cartões postais de nossas plagas. Já formalizado. 
O partido que surgirá da fusão PSL-DEM terá a denominação 
de União Brasil para dar uma cotovelada no Aliança Brasil 
pretendido por Bolsonaro. A União deverá ser formalizada dia 
6. Picada na marra. O artigo assinado pelo amigo e Mestre 
do Direito Dr. Eudes Quintino, enviado ao colunista, no final 
de semana, analisa com conhecimento de causa a discussão 
a respeito da obrigatoriedade vacinal no Brasil já abordada 
pelo Supremo Tribunal Federal. Neste sentido, o Tribunal 
de Justiça de São Paulo, considerou que o interesse público 
deve prevalecer sobre o interesse particular. Para tanto, se-
rão exigidos de todos os maiores de 18 anos, além do uso de 
máscara de proteção respiratória, o comprovante de vacinação 
contra a Covid-19. Ponto e basta!

Seca e nuvens de terra
O país vive um dos mais secos tempos de sua história. Correntes 
de terra nascem e sobem aos céus de nossas cidades, em um 
prenúncio de que teremos encontros com apagões logo mais. 
Cidades turvadas por nuvens de terra emolduram cartões postais 
de nossas plagas.

henriforne@gmail.com

OBA 15 anos
Há cinco meses do Carnaval 
2022, Votuporanga iniciou 
os preparativos da edição 
emblemática de 15 anos do 
Oba Festival. Nas redes sociais, 
os fãs acompanham animados 
aos anúncios das atrações 
do aniversário, Ontem, um 
especial agradou em cheio aos 
seguidores da festa. Gusttavo 
Lima, considerado um dos 
maiores artistas do Brasil foi 
destaque das lives, embaixador 
da edição de 15 anos do evento. 
No alto da sua carreira, esta 
será a quarta vez que o cantor 
se apresenta no Carnaval em 
Votuporanga.

“Plumas” 
“Caminhos”
Quem passar pela Praça 4 do 
Rio Preto Shopping até o dia 
24 de outubro encontrará uma 
nova exposição de arte. Em 
uma série de obras das artistas 
plásticas Sandra Antunes e 
Norma Vilar. A Exposição “DUO”, 
conta com dezoito obras das 
artistas, sendo nove de Norma 
Vilar, da série “Plumas” e nove 
de Sandra Antunes, da série 
“Caminhos”. Obras abstratas 
(não figurativas) em técnica 
mista com acrílica sobre tela, 
policromáticos.

Criança feliz
O Va le  dos  D inossauros 
Olímpia, um dos principais 
p a r q u e s  t e m á t i c o s  d o 
interior paulista, lançou uma 
campanha importante para 
o Dia das Crianças. Com o 
tema “Uma criança faz outra 
criança feliz”, a ação tem como 
objetivo arrecadar alimentos 
e brinquedos para entidades 
assistenciais de Olímpia. As 
arrecadações serão trocadas 
por ingressos para o parque. 

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)

Faturou mais título
O tenista universitário Bruno Sbeghen, 21 anos, ex-atleta da 
Alves & Oliveira Tennis, de Rio Preto, faturou no último domingo, 
o título do Torneio PSAC, no Campus da Faculdade Bloomsburg, 
na Pennsylvania. A competição reuniu os melhores tenistas das 
faculdades do estado da Pennsylvania.  

Fique por Dentro
O LIDE Noroeste Paulista deu 
início a votação popular para a 
escolha dos finalistas do Prêmio 
Líderes Regionais Noroeste 
Paulista 2021, o maior prêmio 
empresarial da região. A lista 
para a escolha de empresas, 
empresários e personalidades, 
divididos em 12 categorias, 
já está disponível e pode ser 
acessada nas redes sociais 
do LIDE Noroeste Paulista. Na 
última premiação cerca de 36 
mil votos populares definiram 
os finalistas.Ao todo, serão 
três fases de votação, todas 
auditadas pela empresa AWARD 
Auditores Independentes, que 
vão definir os vencedores do 
ano nas 12 categorias que 
compõem o Prêmio Líderes 
Regionais Noroeste Paulista 
2021.

C/ Luizinho BUENO 

GolpedeMestre  
PERGUNTARAM A UM SÁBIO:  PORQUE PERDEMOS OS AMIGOS? ELE 
RESPONDEU: SE PERDEMOS É PORQUE NÃO ERAM AMIGOS. .. OS AMIGOS 
SÃO PRA SEMPRE. Sorria, beba muita água e seja feliz!
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OLÍMPIA TÊNIS

Torneio de Futmesa reúne 17 duplas

Disputado neste do-
mingo (3), na Toca 
da Coruja, o I Torneio 

de Futmesa de Olímpia contou 
com a participação de 17 du-
plas da cidade, inclusive com 
pais e filhos jogando juntos. 
Durante o campeonato, o pú-
blico presente pode conhecer 
e prestigiar a modalidade que 
é a nova sensação no mundo 
esportivo.

Com técnicas de futebol, 
vôlei e tênis de mesa, os 
jogadores exibiram suas ha-
bilidades e mostraram que o 
Futmesa chega para conquis-
tar muitos apaixonados por 
futebol. É um dos esportes que 
mais cresce no Brasil nos últi-
mos meses e ganha força em 
Olímpia, com vários atletas.

Antes das partidas, a aber-
tura teve a presença do se-
cretário de Esportes, Lazer e 
Juventude, Fernandinho Silva, 
e do presidente da Câmara 
de Vereadores, José Roberto 
Pimenta (Zé Kokão).

Ao término das competi-
ções, o resultado do Torneio 
teve a seguinte classificação: 
1º lugar - Diego Prates e Rafa-
el Banana; 2º lugar - Silvinho 
Marciano e Fabrício Dobrada; 
3º lugar - Gustavo Perroni e 
Guto Bertolino.

Os vencedores receberam 

troféus como premiação, se 
mostrando otimistas para no-
vos torneios. O evento contou 
com o apoio da Prefeitura, por 
meio da secretaria de Espor-
tes, Lazer e Juventude, que 
parabenizou os vencedores e 
agradeceu a participação de 
todos os atletas.

Da REPORTAGEM

Rio-pretenses conquistam 
títulos no fim de semana

Os tenistas rio-pre-
tenses Victor Hugo 
Pagotto e Bruno Sbe-

guen conquistaram títulos inter-
nacionais neste fim de semana.

No sábado (2), o tenista 
Victor Hugo Pagotto, de 16 
anos, da Alves & Oliveira Tennis, 
ficou com o título de duplas 
do Taroii Juniors Cup, torneio 
internacional juvenil de tênis 
disputado em Itajaí. Ao lado do 
seu parceiro, Thiago Guglieri, 
ele venceu na final os tenistas 
Pedro Rocha e Gabriel Godoy, 
por 2 sets a 0, parciais de 6/2 
6/3.

“Hoje nós nos sentimos 
muito bem dentro de quadra, 
fazendo jogadas com confian-
ça e com muita luta e entrega 
conseguimos esse campeona-
to”, afirmou o atleta que agora 
se prepara para disputar outro 
torneio Cosat, dessa vez em 
Gaspar.

Quem também garantiu um 
título foi o tenista universitário 
Bruno Sbeghen, 21 anos, 

ex-atleta da Alves & Oliveira 
Tennis, que faturou neste do-
mingo (3), o título do torneio 
PSAC, no campus da faculdade 
Bloomsburg, na Pennsylvania. A 
competição reúne os melhores 
tenistas das faculdades do es-
tado da Pennsylvania.

Na final, ele passou pelo 
tenista espanhol, Carlos Na-
varo, jogador da faculdade 
Millersvil. Sbeghen, que treinou 
por vários anos em Rio Preto, 
venceu por 2 sets a 0, parciais 
de 6/3 6/4.

Ele falou sobre o título. 
“Esse torneio foi bem impor-
tante para mim, porque eu 
estava tendo um semestre 
um pouco ruim na parte do 
tênis. Os estudos estavam 
tomando quase todo o meu 
tempo por aqui, então foi uma 
experiência muito boa. Foi a 
primeira vez que joguei esse 
torneio já que no ano passado 
não conseguimos jogar por 
causa da pandemia”, afirmou 
Sbeghen que cursa o terceiro 
ano de faculdade, no curso de 
International Business.

Vinicius LIMA 
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Vôlei e futebol amador marcam 
retorno de torneios esportivos

Após suspensão dos 
jogos por conta da 
pandemia, Rio Pre-
to voltou a sediar 

competições esportivas em 
duas modalidades neste final 
de semana: voleibol e futebol. 
A 1ª Copa Carol Gattaz de Vo-
leibol começou no sábado (2) 
com 12 equipes em quadra, 
categorias adulto e infantil, 
masculino e feminino. Já os 
jogos da 1ª Copa Sugoi de Fu-
tebol Amador foram realizados 
no domingo (3).

“A Secretaria de Esportes 
cuidou com muito carinho de 
toda a organização das com-
petições. Estamos seguindo as 
determinações da Secretaria 
de Saúde, permitindo a entra-
da de público e respeitando os 
protocolos sanitários vigentes, 
como o uso de máscara e o 
distanciamento entre pesso-
as. Essa retomada foi muito 
aguardada pelos atletas e 
amantes do esporte”, afirmou 
o secretário de Esportes Fábio 
Marcondes.

Entre sábado e domingo, 
24 equipes entraram em qua-
dra para disputar a 1ª Copa 
Carol Gattaz de Voleibol. A 
competição de vôlei inclui 37 

equipes da região, com atletas 
a partir de 18 anos. O torneio 
reúne 18 equipes femininas e 
19 equipes masculinas, com a 
final prevista para o dia 19 de 
novembro. Participam atletas 
das cidades de Araçatuba, Ava-
nhandava, Catanduva, Fernan-
dópolis, Frutal, Ibirá, Iturama, 
José Bonifácio, Mirassol, Monte 
Aprazível, Olímpia, Penápolis, 
Presidente Prudente, Rio Preto 
e Urupês. As partidas serão dis-
putadas no Ginásio de Esportes 
Antônio Carlos Montanhês.

No domingo, o prefeito Edi-
nho Araújo e o secretário de Es-
portes acompanharam o início 
das partidas da Copa Sugoi de 
Futebol Amador 2021. O prefei-
to esteve no Campo do Distrito 
Industrial e deu o pontapé de 
largada do reinício do futebol na 
cidade, suspenso desde março 
de 2020 por conta da covid-19.

“Estou muito feliz com a 

Da REPORTAGEM 
redacao@dhoje.com.br realização dos campeonatos. 

Isso mostra o compromisso 
que temos com o esporte na 
nossa cidade. Agora, com essa 
retomada, os campeonatos 
voltarão a acontecer. Nosso 
compromisso é apoio não só de 
futebol, mas todas as modalida-
des praticadas em Rio Preto”, 
destacou o prefeito.

O campeonato amador de 
Futebol homenageia o ex-jo-
gador de futebol Cléber Arado, 
também natural de Rio Preto, 
que morreu aos 48 anos no 
dia 2 de janeiro de 2021, por 
complicações causadas pela 
covid-19. Os jogos seguem até 
o dia 19 de dezembro e tem 
três divisões: Série A com 32 
equipes, Série B com 28 equi-
pes e Série C com 52 equipes. 
Os jogos serão aos domingos 
de manhã em 12 campos mu-
nicipais de diversos bairros da 
cidade.

Resultados do primeiro fim de semana da Copa Carol Gattaz

Resultados da Série 
A da Copa Sugoi de 
Futebol Amador

FUTSAL PAULISTA FEMININO
Seleção masculina fica 
com bronze no mundial

A seleção brasileira mascu-
lina de futsal assegurou, pela 
segunda vez consecutiva, a 
medalha de bronze na Copa 
do Mundo Fifa, ao vencer de 
virada o Cazaquistão, por 4 
a 2, em Kaunas (Lituânia), 
na tarde deste domingo (3). 
A equipe canarinho perdia 
por 1 a 0 ao final do primeiro 
tempo. Na volta do intervalo, 
o empate veio com gol con-
tra do fixo Taynan, brasileiro 
naturalizado cazaque, mas 
a história do jogo só mundo 
mesmo nos minutos finais, 
com finalizações certeiras de 
Rodrigo, Ferrão e Lé.

No primeiro tempo o Brasil 
desperdiçou oportunidades de 
abrir o placar.. Logo no primei-
ro minuto, em contra-ataque, 
Rodrigo quase marcou, depois 
aos 10 minutos Dieguinho 
recebeu na entrada da área e 
bateu de primeira, mas o golei-
ro cazaque Higuita defendeu. 
Na sequência, Arthur também 
quase balançou as redes, ao se 
livrar da marcação e arrancar 
em lance individual. Após 11 
minutos, o Cazaquistão saiu 
na frente gol de Akbalikov, que 
aproveitou lançamento na me-
dida do goleiro Higuita.

Na segunda etapa, aos 
quatro minutos, Taynam tentou 
recuar a bola para Higuita e fez 

contra, garantindo o empate 
para o Brasil. E foi ele mesmo 
que ampliou para o Cazaquistão 
aos 11 minutos. Na sequência, 
os brasileiros voltaram a igualar 
o placar com Rodrigo, após 
tabela com Dieguinho. Aí a 
pressão total foi brasileira: aos 
13 minutos. Pito pelo lado es-
querdo tocou pra Ferrão marcar 
o gol da virada e pela primeira 
vez o Brasil ficou à frente do 
marcador. E coube a Lé, sa-
cramentar a vitória e garantir o 
bronze ao mandar uma bomba 
já aos 15 minutos.

A campanha brasileira no 
Mundial somou seis vitórias em 
sete jogos, 28 gols marcados e 
oito sofridos.

Agência BRASIL

Realidade Jovem perde para o São Paulo 
em casa e volta a campo na quinta-feira

O Realidade Jovem foi der-
rotado por três a zero na manhã 
deste sábado (2) pelo São 
Paulo em casa pela 8ª rodada 
do Campeonato Paulista. Com 
uma proposta mais defensiva, 
as meninas do Realidade con-
seguiram suportar a pressão no 
primeiro tempo, mas acabaram 
levando os gols no segundo. O 
resultado mantém o Realidade 
fora da zona de classificação 
para a Copa Paulista e o Tricolor 
na briga pela liderança.

O primeiro tempo foi um due-
lo entre o ataque do São Paulo 
e a defesa do Realidade Jovem, 
com o time rio-pretense conse-
guindo segurar as investidas do 
Tricolor graças a boa atuação da 
goleira Jersia.  O primeiro lance 

de perigo veio com Larissa ten-
tando cruzar e quase encobrindo 
a arqueira do Realidade, que 
espalmou para escanteio. Aos 
28 minutos, Duda recebeu um 
cruzamento da direita e cabe-
ceou quase dentro da pequena 
área para Jersia fazer uma defe-
sa espetacular a queima-roupa.

A pressão do São Paulo con-
tinuou com Micaelly chutando 
cruzado na entrada da área 
para Jersia espalmar. No rebote, 
Jaqueline mandou para fora. 
Aos 40 minutos, a goleira do 
Realidade foi exigida mais uma 
vez ao defender um chute cara 
a cara com Glaúcia. Antes do 
fim da primeira etapa, o Tricolor 
acertou uma bola no travessão.

No segundo tempo, as vi-
sitantes seguiram no ataque. 
Aos oito minutos, Jaqueline 

chutou de fora da área e Jersia 
defendeu. No rebote, Giovana 
finalizou, mas parou na goleira 
novamente. No entanto, a de-
fesa rio-pretense acabou sendo 
vazada aos 10 minutos com 
Gláucia marcando de cabeça 
após cruzamento da direita.

O Realidade chegou a assus-
tar em uma bomba de Miriele de 
fora da área aos 19 minutos que 
foi para fora, mas o jogo seguiu 
sendo dominado pelo São Pau-
lo. Aos 31 minutos, Nana apro-
veitou um cruzamento rasteiro 
da esquerda para empurrar para 
o fundo da rede. Jersia ainda fez 
mais uma boa defesa em um 
chute de fora da área, mas o 
Tricolor decretou a vitória com 
Gláucia fazendo bom passe pelo 
alto para Thais marcar o terceiro 
aos 47 minutos.

Vinicius LIMA 
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37ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO 
RIO PRETO 

05 DE OUTUBRO DE 2021 – TERÇA-FEIRA – 15:00 HORAS 
 

ORDEM DO DIA 
VETOS: 
01 –  Veto Total nº 29/21, ao autógrafo nº 15.234/21, originado do Projeto de Lei nº  
261/20, de autoria do Ver. Pedro Roberto, que estabelece normas para o correto 
descarte de máscaras de proteção individual e outros Equipamentos de Proteção 
Individual – EPI’s, como medida de redução da transmissão do novo coronavírus. 
(QUÓRUM: MAIORIA ABSOLUTA)  
 
02 - Veto Total nº 33/21, ao autógrafo nº 15.248/21, originado do Projeto de Lei nº 
161/2018, do Ver. Paulo Pauléra, que dispõe sobre liquidação de débitos fiscais 
inscrito na dívida ativa do município por meio de dação em pagamento de imóveis. 
(QUÓRUM: MAIORIA ABSOLUTA)  
 
03 - Veto Total nº 42/21, ao autógrafo nº 15.340/21, originado do Projeto de Lei nº 
168/21, do Ver. Bruno Marinho, dispõe sobre a proibição de reajuste nas tarifas nas 
contas de água na cidade de São José do Rio Preto-SP, durante o período de no 
enfretamento a Covid-19 (Coronavírus). (QUÓRUM: MAIORIA ABSOLUTA 
 
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR 
04 – 13/21 – VER. JORGE MENEZES – 1ª DISC/VOT 
Acrescenta o Parágrafo Único ao artigo 110 da Lei Complementar nº 649, de 05 de 
janeiro de 2021, prevendo a instalação de hidrômetro individual nos condomínios  
para novas edificações. (QUÓRUM MAIORIA ABSOLUTA)  
 
PROPOSTA DE EMENDA À LEI ORGÂNICA 
05 – 01/2021 – VER. ODÉLIO CHAVES E OUTROS – 2ª DISC./VOT 
(C/EMENDAS E SUBEMENDA) 
Insere o §5º no art. 111 da Lei Orgânica do Município, para estabelecer prazo para a 
concessão, permissão ou autorização de uso de bens municipais. (QUÓRUM: DOIS 
TERÇOS 
 
PROJETOS DE LEI 
06 – 184/21 – VER. PROF.DR. ELSO DRIGO FILHO – 2ª DISC./VOT (COM 
EMENDA) 

Inclui a “PARADA DO ORGULHO LGBTQIA+” no Calendário Oficial do 
Município de São José do Rio Preto. (QUÓRUM: MAIORIA SIMPLES)  
 
07 – 240/21 – VER. JORGE MENEZES -1ª DISC/VOT 
Retifica o artigo 1º da Lei nº 13.801, de 15 de julho de 2021, de denominação de via 
pública. (QUÓRUM: DOIS TERÇOS)  
 
08 – 294/21 – VER. FRANCISCO SÁVIO RUEL JUNIOR – 1ª DISC./VOT 
Dispõe sobre a divulgação, no sítio eletrônico oficial do município, do fornecimento 
mensal e do estoque de medicamentos disponíveis nas farmácias públicas 
municipais. (QUÓRUM: MAIORIA  SIMPLES)   
 
III – EXPLICAÇÃO PESSOAL  

           Ver. PEDRO ROBERTO 
GOMES 

 Presidente da Câmara - 
1/10/2021 

 

 
CERTIDÃO DE URGÊNCIA ESPECIAL Nº 24/2021 

(37ª Sessão Ordinária –  05/10/2021) 
       Certificamos, em cumprimento às Resoluções 715/91, 802 e 810/94, 
826 e 835/95, 851/96 e 1027/05, e as demais determinações do Regimento 
Interno/Câmara, que foram protocolizado o requerimento de Urgência 
Especial descrito na sequência abaixo, para deliberação da propositura a 
que se refere em 1 e 2ª discussão e votação – Legalidade/mérito - na 37ª 
Sessão Ordinária, a realizar-se no dia 05/10/2021. 

Item/Reqtos.              Proponente                 Projeto – Nº -               

Autoria-Assunto  

 
01 – 1657/2021       09(nove)Ver           Projeto de Resolução 22/21           
Verª CLÁUDIA DE GIULI,  que altera a Resolução nº 712/1990 – 
Regimento Interno, e o art. 2º da Resolução nº 1.247, de 6 de maio de 2020, 
tornando as sessões mais eficientes.   
 (VOTAÇÃO: MAIORIA ABSOLUTA) 
 

Diretoria Legislativa 
01 de outubro de 2021  

 
 

MARCOS CARDOSO DA SILVA 
Diretor Legislativo 

DL /mmg 

 

 

 

                                                                                                                                            

 

PORTARIA Nº 6775, DE 01 DE OUTUBRO DE 2021 

DESIGNA a COMISSÃO DE LICITAÇÃO, surtindo os efeitos a partir de 01 
de outubro de 2021, composta pelos servidores: ALESSANDRO 
LACERDA DA SILVA, Presidente; MELINA REGINA JORGE BAPTISTA, 
Vice-presidente; ROBERTO CARLOS MENONI JÚNIOR, AMANDA 
DUARTE DUTRA e NATALY TAKAHASHI ANTOLINE, membros; e os 
servidores RENATO SILVIO ENUMO e RAFAEL FARIA GRAÇON, 
suplentes. 

PORTARIA Nº 6776, DE 01 DE OUTUBRO DE 2021 

DESIGNA a COMISSÃO DE CONTROLE INTERNO, surtindo os efeitos a 
partir de 01 de outubro de 2021, composta pelos servidores: 
FERNANDA MARA DOS SANTOS, Presidente; SIMONE DA CRUZ 
NASCIMENTO DE SOUZA, Vice-presidente; ELISA SUEMI FUJIEDA, 
membro; e os servidores WILSON JOSÉ DO NASCIMENTO e HERCULES 
GORLA, suplentes 

PORTARIA Nº 6777, DE 01 DE OUTUBRO DE 2021 

DESIGNA a COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO E ESTAGIO 
PROBATÓRIO, surtindo os efeitos a partir de 01 de outubro de 2021, 
composta pelos servidores: MAICON RECHE DE OLIVEIRA, Presidente; 
VITÓRIO RODRIGUES DA SILVA, Vice-presidente; DAVID AYMAR 
RONCONI BRUNO, membro; e os servidores ANGELA PERPÉTUA DA 
SILVA FONTOURA e LIDIA DE SOUZA REIS, suplentes. 

PORTARIA Nº 6778, DE 01 DE OUTUBRO DE 2021 

DESIGNA a COMISSÃO DE GESTORES DE CONTRATOS, surtindo os 
efeitos a partir de 01 de outubro de 2021, composta pelos servidores: 
CAROLINE GAGLIARDO DORDAN, Presidente; MARIANA DA CRUZ 
MACHADO RODRIGUES, Vice-presidente; LEANDRO JOSÉ AREDE, 
DAVID AYMAR RONCONI BRUNO, ANDREI LAURITO BONALUMI 
TÁCITO e ALESSANDRA NUNES LISBOA, membros; e os servidores 
EDSON AUGUSTO MATSUCUMA e PAULO EDUARDO DUARTE, 
suplentes. 

PORTARIA Nº 6779, DE 01 DE OUTUBRO DE 2021 

DESIGNA a ESCOLA DO LEGISLATIVO, surtindo os efeitos a partir de 01 
de outubro de 2021, composta pelos servidores: MARIA STELLA DIAS 

                                                                                                                                      

DEPARTAMENTO DE PESSOAL 

EXTRATO DE PORTARIAS 

PEREIRA CALÇAS, Diretoria Geral; MARCOS AURÉLIO MINARI, 
Coordenação Geral e POLYANE LEAL DA SILVA, Secretaria. 

PORTARIA Nº 6780, DE 01 DE OUTUBRO DE 2021 

DESIGNA a COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DE DOCUMENTOS E ACESSO, 
surtindo os efeitos a partir de 01 de outubro de 2021, composta pelos 
servidores: NAYARA MOLINA, Presidente; LARISSA DE SOUZA NEVES, 
Vice-presidente; HUGO FERREIRA ZACARELLI, membro; e os servidores 
ANDRÉ ROGÉRIO KINDT VELOZO e VIVIAN SILVA LIMA, suplentes. 

 
 
VER. PEDRO ROBERTO GOMES 
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

ABANDONO DE EMPREGO
SRA.  Dieuna Salomon   ;carteira 00036521/00A01/SP
Convidamos a Sra. DIEUNA SALOMON , portador CTPS  
00036521/00A01/SP, comparecer em  seu trabalho , a fi m 
de retornar ao emprego ou justifi car as faltas desde 28 de 
agosto de 2021, dentro do prazo de 03 dias a partir desta 
publicação, sob pena de fi car rescindido, automaticamente, o 
contrato de trabalho, nos termos do art. 482 da CLT.
São José do  Rio Preto,05 de Outubro de 2021
CARITAS  PAROQUIAL DA  PAROQUIA NOSSA .SENHO-
RADE CZESTOCHOWA
CNPJ. 01.196.777/0001-36

EDITAL ÚNICO DE LEILÃO  |  
PRESENCIAL E ON-LINE 1º Leilão: dia 14/10/2021 às 11h 2º Leilão: dia 18/10/2021 às 11h

Eduardo Consentino, Leiloeiro Oficial, matrícula JUCESP nº 616 (João Victor Barroca Galeazzi – preposto em exercício), devidamente autorizado pelo Credor Fiduciário 
RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIÁRIA 363 – SPE LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 15.567.104/0001-50, faz saber que, nos termos do artigo 27 da Lei 9.514 de 20 de 
novembro de 1997 e regulamentação complementar do Sistema de Financiamento Imobiliário, que institui alienação fiduciária de bem imóvel, fará realizar: Primeiro Leilão: dia 
14 de Outubro de 2021 às 11:00 horas. Segundo Leilão: dia 18 de Outubro de 2021 às 11:00 horas. Local do Leilão: Avenida Fagundes Filho, 145 – conj. 22 – Vila Monte Alegre 
– São Paulo/SP. As demais condições de venda constarão no catálogo que será distribuído no leilão ou pela internet. Descrição dos Imóveis: Lote 01 - O lote nº 06, da quadra X, 
situado no loteamento denominado “JARDIM DOS BURITIS”, situado nesta cidade e comarca de São José do Rio Preto/SP, com as seguintes medidas e confrontações: Pela frente 
mede 10,00m e divide-se com a Rua Projetada 15; do lado direito de quem da rua olha para o imóvel mede 20,00m e divide-se com o lote 05; do lado esquerdo mede 20,00m e 
divide-se com o lote 07; e finalmente nos fundos mede 10,00m e divide-se com parte dos lotes 15 e 16, encerrando uma área superficial total de 200,00 m²; distante 32,56m da 
esquina da Rua Projetada 33. Matrícula nº 150.315 do 1º Oficial de Registro de Imóveis de São José do Rio Preto/SP. Valor de Venda do Imóvel acima descrito: 1º Leilão R$ 
153.401,74. Valor de Venda do Imóvel acima descrito: 2º Leilão R$ 171.234,09. Lote 02 - O lote nº 23, da quadra R, situado no loteamento denominado “JARDIM DOS 
BURITIS”, situado nesta cidade e comarca de São José do Rio Preto/SP, com as seguintes medidas e confrontações: Pela frente mede 10,00m e divide-se com a Rua Projetada 
11; do lado direito de quem da rua olha para o imóvel mede 20,00m e divide-se com o lote 22; do lado esquerdo mede 20,00m e divide-se com o lote 24; e finalmente nos fundos 
mede 10,00m e divide-se com o lote 7; encerrando uma área superficial total de 200,00 m²; distante 42,59m da esquina da Rua Projetada 33. Matrícula nº 150.195 do 1º Oficial de 
Registro de Imóveis de São José do Rio Preto/SP. Valor de Venda do Imóvel acima descrito: 1º Leilão R$ 166.749,84. Valor de Venda do Imóvel acima descrito: 2º Leilão R$ 
186.220,81. Lote 03 - O lote nº 09, da quadra W, situado no loteamento denominado “JARDIM DOS BURITIS”, situado nesta cidade e comarca de São José do Rio Preto/SP, 
com as seguintes medidas e confrontações: Pela frente mede 10,00m e divide-se com a Rua Projetada 14; do lado direito de quem da rua olha para o imóvel mede 20,00m e 
divide-se com o lote 08; do lado esquerdo mede 20,00m e divide-se com o lote 10; e finalmente nos fundos mede 10,00m e divide-se com o lote 17; encerrando uma área superficial 
total de 200,00 m²; distante 28,01m da esquina da Rua Projetada 4. Matrícula nº 150.296 do 1º Oficial de Registro de Imóveis de São José do Rio Preto/SP. Valor de Venda do 
Imóvel acima descrito: 1º Leilão R$ 152.059,65. Valor de Venda do Imóvel acima descrito: 2º Leilão R$ 169.906,29. Lote 04 - O lote nº 06, da quadra V, situado no loteamento 
denominado “JARDIM DOS BURITIS”, situado nesta cidade e comarca de São José do Rio Preto/SP, com as seguintes medidas e confrontações: Pela frente mede 10,00m e 
divide-se com a Rua Projetada 14; do lado direito de quem da rua olha para o imóvel mede 20,00m e divide-se com o lote 05; do lado esquerdo mede 20,00m e divide-se com o 
lote 07; e finalmente nos fundos mede 10,00m e divide-se com o lote 19; encerrando uma área superficial total de 200,00 m²; distante 33,54m da esquina da Rua Projetada 33. 
Matrícula nº 150.272 do 1º Oficial de Registro de Imóveis de São José do Rio Preto/SP. Valor de Venda do Imóvel acima descrito: 1º Leilão R$ 202.260,53. Valor de Venda do 
Imóvel acima descrito: 2º Leilão R$ 224.688,39. Lote 05 - O lote nº 32, da quadra Z9, situado no loteamento denominado “JARDIM DOS BURITIS”, situado nesta cidade e 
comarca de São José do Rio Preto/SP, com as seguintes medidas e confrontações: Pela frente mede 10,00m e divide-se com a Rua Projetada 23; do lado direito de quem da rua 
olha para o imóvel mede 20,00m e divide-se com o lote 31; do lado esquerdo mede 20,00m e divide-se com o lote 01 e parte do lote 02; e finalmente nos fundos mede 10,00m e 
divide-se com o lote 04; encerrando uma área superficial total de 200,00 m²; distante 15,29m da esquina da Av. Projetada A. Matrícula nº 150.606 do 1º Oficial de Registro de 
Imóveis de São José do Rio Preto/SP.  Valor de Venda do Imóvel acima descrito: 1º Leilão R$ 123.797,20. Valor de Venda do Imóvel acima descrito: 2º Leilão R$ 138.555,58. 
Lote 06 - O lote nº 14, da quadra J, situado no loteamento denominado “JARDIM DOS BURITIS”, situado nesta cidade e comarca de São José do Rio Preto/SP, com as seguintes 
medidas e confrontações: Pela frente mede 11,00m e divide-se com a Rua Projetada 8; do lado direito de quem da rua olha para o imóvel mede 20,00m e divide-se com o lote 13; 
do lado esquerdo mede 20,00m e divide-se com o lote 15; e finalmente nos fundos mede 11,00m e divide-se com o lote 17 e parte do lote 16; encerrando uma área superficial total 
de 220,00 m²; distante 5,00m da esquina da Rua Projetada 4. Matrícula nº 149.975 do 1º Oficial de Registro de Imóveis de São José do Rio Preto/SP. Valor de Venda do Imóvel 
acima descrito: 1º Leilão R$ 191.833,03. Valor de Venda do Imóvel acima descrito: 2º Leilão R$ 213.508,51. Lote 07 - O lote nº 29, da quadra Z2, situado no loteamento 
denominado “JARDIM DOS BURITIS”, situado nesta cidade e comarca de São José do Rio Preto/SP, com as seguintes medidas e confrontações: Pela frente mede 11,01m e 
divide-se com a Rua Projetada 16; do lado direito de quem da Rua Projetada 16 olha para o imóvel mede 20,98m e divide-se com o lote 28; do lado esquerdo mede 21,47m e 
divide-se com os lotes 01 e 02; e finalmente nos fundos mede 11,00m e divide-se com parte do lote 26 e parte do lote 03; encerrando uma área superficial total de 233,48 m²; 
distante 14,12m da esquina da Rua Projetada 33. Matrícula nº 150.416 do 1º Oficial de Registro de Imóveis de São José do Rio Preto/SP. Valor de Venda do Imóvel acima descrito: 
1º Leilão R$ 249.552,07. Valor de Venda do Imóvel acima descrito: 2º Leilão R$ 277.691,53. Lote 08 - O lote nº 02, da quadra A, situado no loteamento denominado “JARDIM 
DOS BURITIS”, situado nesta cidade e comarca de São José do Rio Preto/SP, com as seguintes medidas e confrontações: Pela frente mede 13,09m e divide-se com a Rua 
Projetada B; do lado direito de quem da rua olha para o imóvel mede 21,17m e divide-se com o lote 01; do lado esquerdo mede 19,66m e divide-se com o lote 03; e finalmente nos 
fundos mede 13,00m e divide-se com parte dos lotes 04 e 21; encerrando uma área superficial total de 265,53 m²; distante 3,55m da esquina da Rua Projetada 1. Matrícula nº 
149.734 do 1º Oficial de Registro de Imóveis de São José do Rio Preto/SP. Valor de Venda do Imóvel acima descrito: 1º Leilão R$ 352.332,72. Valor de Venda do Imóvel acima 
descrito: 2º Leilão R$ 393.254,60. Lote 09 - O lote nº 06, da quadra Z1, situado no loteamento denominado “JARDIM DOS BURITIS”, situado nesta cidade e comarca de São 
José do Rio Preto/SP, com as seguintes medidas e confrontações: Pela frente mede 10,00m e divide-se com a Rua Projetada 16; do lado direito de quem da Rua Projetada 16 olha 
para o imóvel mede 20,00m e divide-se com o lote 05; do lado esquerdo mede 20,00m e divide-se com o lote 07; e finalmente nos fundos mede 10,00m e divide-se com o lote 23; 
encerrando uma área superficial total de 200,00 m²; distante 35,18m da esquina da Rua Projetada B. Matrícula nº 150.368 do 1º Oficial de Registro de Imóveis de São José do Rio 
Preto/SP. Valor de Venda do Imóvel acima descrito: 1º Leilão R$ 113.808,51. Valor de Venda do Imóvel acima descrito: 2º Leilão R$ 127.965,37. Lote 10 - O lote nº 11, da 
quadra A, situado no loteamento denominado “JARDIM DOS BURITIS”, situado nesta cidade e comarca de São José do Rio Preto/SP, com as seguintes medidas e confrontações: 
Pela frente mede 4,25m e divide-se com a Rua Projetada 3; mais 16,59m em curva na confluência da Rua projetada 3 com a Rua projetada B; do lado direito de quem da Rua 
Projetada 3 olha para o imóvel mede 11,09m e divide-se com a Rua Projetada A; do lado esquerdo mede 21,11m e divide-se com o lote 12; e finalmente nos fundos mede 11,92m 
e divide-se com parte do lote 10; encerrando uma área superficial total de 271,60 m². Matrícula nº 149.743 do 1º Oficial de Registro de Imóveis de São José do Rio Preto/SP. Valor 
de Venda do Imóvel acima descrito: 1º Leilão R$ 204.995,43. Valor de Venda do Imóvel acima descrito: 2º Leilão R$ 228.709,80. Lote 11 - O lote nº 18, da quadra B, situado 
no loteamento denominado “JARDIM DOS BURITIS”, situado nesta cidade e comarca de São José do Rio Preto/SP, com as seguintes medidas e confrontações: Pela frente mede 
10,00m e divide-se com a Rua Projetada 2; do lado direito de quem da rua olha para o imóvel mede 20,00m e divide-se com o lote 17; do lado esquerdo mede 20,00m e divide-se 
com o lote 19; e finalmente nos fundos mede 10,00m e divide-se com o lote 06; encerrando uma área superficial total de 200,00 m²; distante 31,66m da esquina da Rua Projetada 
B. Matrícula nº 149.771 do 1º Oficial de Registro de Imóveis de São José do Rio Preto/SP. Valor de Venda do Imóvel acima descrito: 1º Leilão R$ 166.590,12. Valor de Venda 
do Imóvel acima descrito: 2º Leilão R$ 186.297,45. Lote 12 - O lote nº 10, da quadra Z8, situado no loteamento denominado “JARDIM DOS BURITIS”, situado nesta cidade e 
comarca de São José do Rio Preto/SP, com as seguintes medidas e confrontações: Pela frente mede 10,00m e divide-se com a Rua Projetada 21; do lado direito de quem da rua 
olha para o imóvel mede 20,00m e divide-se com o lote 09; do lado esquerdo mede 20,00m e divide-se com o lote 11; e finalmente nos fundos mede 10,00m e divide-se com o 
lote 30; encerrando uma área superficial total de 200,00 m²; distante 61,87m da esquina da Av. Projetada A. Matrícula nº 150.547 do 1º Oficial de Registro de Imóveis de São José 
do Rio Preto/SP. Valor de Venda do Imóvel acima descrito: 1º Leilão R$ 159.545,99. Valor de Venda do Imóvel acima descrito: 2º Leilão R$ 177.849,17. Lote 13 - O lote nº 
09, da quadra Z2, situado no loteamento denominado “JARDIM DOS BURITIS”, situado nesta cidade e comarca de São José do Rio Preto/SP, com as seguintes medidas e 
confrontações: Pela frente mede 10,00m e divide-se com a Rua Projetada 33; do lado direito de quem da Rua Projetada 33 olha para o imóvel mede 22,00m e divide-se com parte 
do lote 08; do lado esquerdo mede 22,00m e divide-se com o lote 10; e finalmente nos fundos mede 10,00m e divide-se com o lote 20; encerrando uma área superficial total de 
220,00 m²; distante 43,02m da esquina da Rua Projetada 19. Matrícula nº 150.396 do 1º Oficial de Registro de Imóveis de São José do Rio Preto/SP. Valor de Venda do Imóvel 
acima descrito: 1º Leilão R$ 220.423,99. Valor de Venda do Imóvel acima descrito: 2º Leilão R$ 245.431,08. Lote 14 - O lote nº 18, da quadra F, situado no loteamento 
denominado “JARDIM DOS BURITIS”, situado nesta cidade e comarca de São José do Rio Preto/SP, com as seguintes medidas e confrontações: Pela frente mede 11,00m e 
divide-se com a Rua Projetada 6; do lado direito de quem da rua olha para o imóvel mede 20,00m e divide-se com o lote 17; do lado esquerdo mede 20,00m e divide-se com o lote 
19; e finalmente nos fundos mede 11,00m e divide-se com o lote 15 e parte do 16; encerrando uma área superficial total de 220,00 m²; distante 4,00m da esquina da Rua Projetada 
2. Matrícula nº 149.863 do 1º Oficial de Registro de Imóveis de São José do Rio Preto/SP. Valor de Venda do Imóvel acima descrito: 1º Leilão R$ 244.799,49. Valor de Venda 
do Imóvel acima descrito: 2º Leilão R$ 273.101,50. Lote 15 - O lote nº 13, da quadra E, situado no loteamento denominado “JARDIM DOS BURITIS”, situado nesta cidade e 
comarca de São José do Rio Preto/SP, com as seguintes medidas e confrontações: Pela frente mede 10,00m e divide-se com a Rua Projetada 6; do lado direito de quem da rua 
olha para o imóvel mede 20,00m e divide-se com o lote 12; do lado esquerdo mede 20,00m e divide-se com o lote 14; e finalmente nos fundos mede 10,00m e divide-se com o 
lote 17; encerrando uma área superficial total de 200,00 m²; distante 10,30m da esquina da Rua Projetada 2. Matrícula nº 149.832 do 1º Oficial de Registro de Imóveis de São José 
do Rio Preto/SP. Valor de Venda do Imóvel acima descrito: 1º Leilão R$ 196.439,59. Valor de Venda do Imóvel acima descrito: 2º Leilão R$ 219.224,73. Lote 16 - O lote nº 
04, da quadra Y, situado no loteamento denominado “JARDIM DOS BURITIS”, situado nesta cidade e comarca de São José do Rio Preto/SP, com as seguintes medidas e 
confrontações: Pela frente mede 10,00m e divide-se com a Rua Projetada 15; do lado direito de quem da rua olha para o imóvel mede 20,00m e divide-se com o lote 03 e parte do 
lote 02; do lado esquerdo mede 20,00m e divide-se com o lote 05; e finalmente nos fundos mede 10,00m e divide-se com o lote 24; encerrando uma área superficial total de 200,00 
m²; distante 14,30m da esquina da Rua Projetada B. Matrícula nº 150.330 do 1º Oficial de Registro de Imóveis de São José do Rio Preto/SP. Valor de Venda do Imóvel acima 
descrito: 1º Leilão R$ 172.048,29. Valor de Venda do Imóvel acima descrito: 2º Leilão R$ 191.495,63. Lote 17 - O lote nº 16, da quadra Z8, situado no loteamento denominado 
“JARDIM DOS BURITIS”, situado nesta cidade e comarca de São José do Rio Preto/SP, com as seguintes medidas e confrontações: Pela frente mede 10,00m e divide-se com a 
Rua Projetada 21; do lado direito de quem da rua olha para o imóvel mede 20,00m e divide-se com o lote 15; do lado esquerdo mede 20,00m e divide-se com o lote 17; e finalmente 
nos fundos mede 10,00m e divide-se com o lote 24; encerrando uma área superficial total de 200,00 m²; distante 30,52m da esquina da Rua Projetada 4. Matrícula nº 150.553 do 
1º Oficial de Registro de Imóveis de São José do Rio Preto/SP. Valor de Venda do Imóvel acima descrito: 1º Leilão R$ 160.203,06. Valor de Venda do Imóvel acima descrito: 
2º Leilão R$ 178.902,43. Lote 18 - O lote nº 24, da quadra T, situado no loteamento denominado “JARDIM DOS BURITIS”, situado nesta cidade e comarca de São José do Rio 
Preto/SP, com as seguintes medidas e confrontações: Pela frente mede 10,00m e divide-se com a Rua Projetada 12; do lado direito de quem da rua olha para o imóvel mede 20,00m 
e divide-se com o lote 23; do lado esquerdo mede 20,00m e divide-se com o lote 01 e parte do lote 02; e finalmente nos fundos mede 10,00m e divide-se com o lote 04; encerrando 
uma área superficial total de 200,00 m²; distante 13,00m da esquina da Rua Projetada 33. Matrícula nº 150.244 do 1º Oficial de Registro de Imóveis de São José do Rio Preto/SP. 
Valor de Venda do Imóvel acima descrito: 1º Leilão R$ 186.063,52. Valor de Venda do Imóvel acima descrito: 2º Leilão R$ 207.356,49. Lote 19 - O lote nº 01, da quadra Z12, 
situado no loteamento denominado “JARDIM DOS BURITIS”, situado nesta cidade e comarca de São José do Rio Preto/SP, com as seguintes medidas e confrontações: Pela frente 
mede 3,52m e divide-se com a Rua Projetada 04; 14,53m em curva na confluência da referida rua com a Rua Projetada 22; do lado direito de quem da Rua Projetada 04 olha para 
o imóvel mede 10,61m e divide-se com a Rua Projetada 22; do lado esquerdo mede 20,00m e divide-se com o lote 02; e finalmente nos fundos mede 12,05m e divide-se com o 
lote 28; encerrando uma área superficial total de 230,49 m². Matrícula nº 150.671 do 1º Oficial de Registro de Imóveis de São José do Rio Preto/SP. Valor de Venda do Imóvel 
acima descrito: 1º Leilão R$ 191.173,94. Valor de Venda do Imóvel acima descrito: 2º Leilão R$ 214.477,67. Caso não haja licitantes ou não seja atingida a oferta mínima 
prevista, os bens serão vendidos em 2º Leilão Extrajudicial, no dia 18 de Outubro de 2021, às 11:00 horas, no mesmo local, pelo maior lance ofertado (§ 2º do Art. 27), desde 
que igual ou superior ao valor da dívida, das despesas, dos prêmios de seguro, dos encargos legais, inclusive tributos, das contribuições condominiais e honorários advocatícios.  
Para a participação online o Arrematante deverá se habilitar no site www.biasileiloes.com.br , até uma hora antes do leilão. Obs: Eventuais débitos de IPTU, condomínio, custas 
do leilão e quaisquer outros débitos que o imóvel possuir, estes serão por conta exclusiva do arrematante. Os imóveis serão vendidos separadamente. O pagamento, em 
qualquer dos leilões, será à vista e em favor da Credora Fiduciária, no valor integral do lance vencedor. Não será aceito pagamento mediante cheque. Correrão por conta do 
comprador todas as despesas retlativas à aquisição dos imóveis no leilão, como: pagamento de 5% (cinco por cento) a título de comissão do Leiloeiro sobre o valor de arrematação 
e no ato da arrematação, Escritura Pública, Imposto de Transmissão, Foro, débitos de luz e água, débitos de IPTU, taxas, alvarás, certidões, emolumentos cartorários, registros, 
averbações, etc. A escritura pública caso seja necessária será realizada em até 90 (noventa) dias. Os imóveis objetos do leilão serão alienados em caráter “Ad Corpus” e no estado 
em que se encontram inclusive no tocante a eventuais ações, ocupantes, locatários e posseiros. A vendedora não se responsabiliza por quaisquer irregularidades que porventura 
possam existir, seja por divergência de áreas, mudança no compartimento interno, averbação de benfeitoria, estado de conservação, localização, situação fiscal e ocupação dos 
imóveis arrematados. Caso necessite de regularização da área construída, esta será por conta do arrematante. Conforme alteração da Lei 9514/97, artigo 27, pela lei 13.465/17 § 
2-B, fica assegurado ao devedor fiduciante o direito de preferência para adquirir o imóvel por preço correspondente ao valor da dívida acrescido de 5% (cinco por cento) de 
comissão do leiloeiro, conforme esse edital. A vendedora não se responsabiliza por eventuais questionamentos que possam ser feitos judicialmente pelo(a) anterior proprietário(a). 
Na hipótese dos imóveis arrematados estarem ocupados ou locados, o arrematante assume total responsabilidade no tocante às suas desocupações, assim como suas respectivas 
despesas. O arrematante também exime a vendedora de quaisquer responsabilidades por eventuais ações judiciais impetradas pelos proprietários anteriores ou terceiros, com 
referência aos imóveis e ao procedimento ora realizado, bem como de danos morais, materiais, lucros cessantes, etc. Mais informações no escritório do Leiloeiro. Tel (11) 
4083-2575. Eduardo Consentino, Matrícula – JUCESP 616 – Leiloeiro Oficial – (João Victor Barroca Galeazzi – preposto em exercício) – www.biasileiloes.com.br   

Mais informações: (11) 4083-2575/www.biasileiloes.com.br 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO: 
 
SETNORTE SETPAR LOTEADORA IMOBILIÁRIA SPE LTDA, empresa 
privada inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 29.402.855/0001-20, estabelecida à Rua 
Quinze de Novembro, nº 3758, Centro, na cidade de São José do Rio Preto/SP, 
conforme faculta a Lei n.o 6.766 de 19 de Dezembro de 1979 e artigo 62, da Lei 
13.097 de 19 de Janeiro 2.015, resolve pelo presente Edital, NOTIFICAR os 
proprietários dos lotes, localizados no Empreendimento “Setparque Horizonte 
(SJRP)”, abaixo relacionados, considerando que a tentativa de Notificação 
Extrajudicial promovida de forma pessoal restou infrutífera, estando os 
mesmos em local incerto e não sabido, para comparecer, no prazo 
impreterível de 15 (quinze) dias a contar da data de publicação deste 
edital, no endereço supracitado ou dentro do prazo nos contatar através do 
número 0800-878-0777, tendo em vista o descumprimento da obrigação 
pecuniária assumida originária. Assim pela presente, ficam NOTIFICADOS 
na forma da legislação vigente, para que ninguém possa alegar 
ignorância/desconhecimento, expede-se a presente com o prazo de 15 
(quinze) dias. O não comparecimento e a consequente desconsideração a 
esta notificação ensejará a aplicação das sanções legais com a rescisão do 
contrato de compra e venda firmado entre as partes, ficando eventuais 
valores de reembolso a crédito dos Notificados, desobrigando a Notificante 
de qualquer comunicação futura. 

Nome do Cliente RG CPF Quadra Lote 
LORIVAL BATISTA SILVA 

MACEDO 405462529 
325.016.288-

45 07 02 

 
JAMIL PEDROZO NASSIF 

DIRETOR 
 
 
 
 

EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO DO 
CONTRATO ADM. 92/2019

PREGÃO PRESENCIAL Nº 87/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 122/2019
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MONTE APRAZÍVEL
CONTRATADA: DFA – DELLA FATTORIA ALIMENTARE REFEI-
ÇÕES EIRELI CNPJ nº 14.835.108/0001-09
OBJETO O presente Termo Aditivo tem como objeto prorrogar 
a vigência da prestação de serviços no preparo da alimentação 
escolar.
VIGÊNCIA: O prazo de vigência terá o vencimento em 23 de 
dezembro de 2021, mantendo a originaria, podendo ser prorro-
gado a critério da Administração.
VALOR GLOBAL: R$ 3.383.314,60 (três milhões trezentos e oi-
tenta e três mil trezentos e quatorze reais e sessenta centavos).
Monte Aprazível, 10 de agosto de 2021.
MARCIO LUIZ MIGUEL – Prefeito Municipal
GOVERNO DE MONTE APRAZÍVEL-SP
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL: 61/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 88/2021
REGISTRO DE PREÇOS: 46/2021
OBJETO: Aquisição de materiais elétricos para manutenção 
dos diversos setores.
Data da realização da Sessão Pública: 21/10/2021
Horário: 09h30min.
Local da Abertura dos envelopes: Prefeitura de Monte Aprazível 
- 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, 04 de outubro de 2021.
Marcio Luiz Miguel – Prefeito Municipal
Diego Santos Rossini – Pregoeiro Ofi cial



B-3 Jornal
São José do Rio Preto, terça-feira
05 de outubro de 2021

Editais de
PROCLAMAS

Prefeitura Municipal de
TANABI

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO: 
 
SETPAR MIRASSOL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE 
LTDA, empresa privada inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 12.749.878/0001-03, 
estabelecida à Rua Penita, 3155, Sala A-8, Redentora, na cidade de São José do Rio 
Preto/SP, conforme faculta a Lei n.o 6.766 de 19 de Dezembro de 1979 e artigo 
62, da Lei 13.097 de 19 de Janeiro 2.015, resolve pelo presente Edital, 
NOTIFICAR os proprietários dos lotes, localizados no Empreendimento 
“SETLIFE I e  II MIRASSOL”, abaixo relacionados, considerando que a 
tentativa de Notificação Extrajudicial promovida de forma pessoal restou 
infrutífera, estando os mesmos em local incerto e não sabido, para 
comparecer, no prazo impreterível de 15 (quinze) dias a contar da data de 
publicação deste edital, no endereço supracitado ou dentro do prazo nos 
contatar através do número 0800-878-0777, tendo em vista o 
descumprimento da obrigação pecuniária assumida originária. Assim pela 
presente, ficam NOTIFICADOS na forma da legislação vigente, para que 
ninguém possa alegar ignorância/desconhecimento, expede-se a presente 
com o prazo de 15 (quinze) dias. O não comparecimento e a consequente 
desconsideração a esta notificação ensejará a aplicação das sanções legais 
com a rescisão do contrato de compra e venda firmado entre as partes, 
ficando eventuais valores de reembolso a crédito dos Notificados, 
desobrigando a Notificante de qualquer comunicação futura. 

Nome do Cliente RG CPF/CNPJ Quadra Lote 

PEDRO CRUZ COSTA 238744048 
775.044.299-

53 25 24 

ADOLFO NICOLAU 1127119533 
875.278.470-

34 11 12 
TELMA CRISTINA IGNÁCIO 

ALVES 41382876 
228.551.208-

29 05 20 

 
JAMIL PEDROZO NASSIF 

DIRETOR 
 
 
 
 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO: 
 
SETCORP 163 URBANIZADORA LTDA, empresa privada inscrita no 
CNPJ/MF sob o nº. 21.015.798/0001-15, estabelecida à Rua Penita, 3155, 
nº 3155, Redentora, na cidade de São José do Rio Preto/SP, conforme 
faculta a Lei n.o 6.766 de 19 de Dezembro de 1979 e artigo 62, da Lei 
13.097 de 19 de Janeiro 2.015, resolve pelo presente Edital, NOTIFICAR os 
proprietários dos lotes, localizados no Empreendimento “SETVALLEY”, 
abaixo relacionados, considerando que a tentativa de Notificação 
Extrajudicial promovida de forma pessoal restou infrutífera, estando os 
mesmos em local incerto e não sabido, para comparecer, no prazo 
impreterível de 15 (quinze) dias a contar da data de publicação deste 
edital, no endereço supracitado ou dentro do prazo nos contatar através do 
número 0800-878-0777, tendo em vista o descumprimento da obrigação 
pecuniária assumida originária. Assim pela presente, ficam NOTIFICADOS 
na forma da legislação vigente, para que ninguém possa alegar 
ignorância/desconhecimento, expede-se a presente com o prazo de 15 
(quinze) dias. O não comparecimento e a consequente desconsideração a 
esta notificação ensejará a aplicação das sanções legais com a rescisão do 
contrato de compra e venda firmado entre as partes, ficando eventuais 
valores de reembolso a crédito dos Notificados, desobrigando a Notificante 
de qualquer comunicação futura. 

Nome do Cliente RG CPF Quadra Lote 

CARLOS MARTINI 370777 
229.126.061-

87 19 17 

 
JAMIL PEDROZO NASSIF 

DIRETOR 
 
 
 
 

Prefeitura do Município de Tanabi. Pregão Presencial n° 
31/2021. Objeto: Registro de Preços para o fornecimento de 
mão de obra, equipamentos, e materiais necessários à exe-
cução de serviços de obras de drenagem de aguas pluviais 
em diversos locais no município de Tanabi, Estado de São 
Paulo, pelo prazo de 12 (doze) meses, de acordo com as 
especifi cações e quantitativos estimados nos anexos do pre-
sente edital, fi cando designada para o dia 20 de outubro de 
2021, as 09h15min, à sessão de entrega, credenciamento e 
abertura dos envelopes proposta. O edital completo poderá 
ser obtido na Prefeitura do Município de Tanabi, sito à Rua 
Dr. Cunha Jr. nº 242 – Centro – TODOS OS DIAS ÚTEIS 
DAS 09H00 ÀS 15H00 ou pelo site: www.tanabi.sp.gov.br. 
João Paulo da Silveira. Pregoeiro. Norair Cassiano da Silvei-
ra. Prefeito do Município.

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

Renata Comunale Aleixo
Oficial

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

__________________________________________________________________________________
EDITAL DE PROCLAMAS

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

MARCIO EDUARDO FERREIRA e GRAZIELE CRISTINA COSTA. Ele, brasileiro, natural de 
Mococa, Estado de São Paulo, nascido aos três (03) de julho de um mil novecentos e setenta e oito (1978), com 
quarenta  e três (43) anos de idade, contabilista, solteiro, filho de JOÃO EDUARDO FERREIRA e de dona 
CLEUSA APARECIDA BERTI FERREIRA. Ela, brasileira, natural de São José do Rio Preto, Estado de São 
Paulo, nascida aos  dez (10) de dezembro de um mil novecentos e oitenta e dois (1982), com trinta  e oito (38) 
anos de idade, empresária, solteira, filha de LUIS CARLOS COSTA e de dona MARLENE MISSIAS COSTA.

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, dois (02) de outubro de dois mil e vinte e um (2021).
Renata Comunale Aleixo
Oficial

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

Renata Comunale Aleixo
Oficial

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

__________________________________________________________________________________
EDITAL DE PROCLAMAS

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

JULIO CESAR DE SOUZA GONÇALVES e JAQUELINE FIORAMONTI VALANDRO. Ele, 
brasileiro, natural de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, nascido aos vinte e oito (28) de novembro de um 
mil novecentos e noventa e seis (1996), com vinte  e quatro (24) anos de idade, estudante, solteiro, filho de 
URBANO CARLOS GONÇALVES e de dona EDNEIA APARECIDA DE SOUZA. Ela, brasileira, natural de São 
José do Rio Preto, Estado de São Paulo, nascida aos  dezenove (19) de abril de um mil novecentos e noventa e 
nove (1999), com vinte  e dois (22) anos de idade, estudante, solteira, filha de UILSON VALANDRO e de dona 
ELAINE CRISTINA FIORAMONTI VALANDRO.

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, dois (02) de outubro de dois mil e vinte e um (2021).
Renata Comunale Aleixo
Oficial

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

RIO PRETO
Rua Tiradentes nº 3355, Centro. 

Tel: (17)3214-5330

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

BRUNO GORDO SOARES e GEÓRGIA MITIKO FELIZAR-
DA MISSAO. Ele, de nacionalidade brasileira, engenheiro 
de produção, solteiro, nascido em Niterói, RJ, no dia 06 de 
outubro de 1993, fi lho de MARCIO DUVAL SOARES e de 
MARCIA DE OLIVEIRA GORDO. Ela, de nacionalidade bra-
sileira, médica, solteira, nascida em Alto Araguaia, MT, no dia 
05 de outubro de 1990, fi lha de JORGE MISSAO e de NILMA 
PEREIRA FELIZARDA E SILVA. 

NATAN DELLA VALLE ABDO e CAROLINA PASQUINI 
NOVELINI. Ele, de nacionalidade brasileira, advogado, 
solteiro, nascido em Catanduva, SP, no dia 19 de outubro de 
1987, fi lho de JOSÉ FRANCISCO ABDO NETO e de IVO-
NE DELLA VALLE ABDO. Ela, de nacionalidade brasileira, 
economista, solteira, nascida em SANTA ADÉLIA, SP, no dia 
11 de maio de 1992, fi lha de CARLOS VICTORIO NOVELINI 
e de GISLENE SILMARA PASQUINI NOVELINI. 

RAFAEL MARTINS MAGNI e RAFAELA TIEMI SHIOTA. 
Ele, de nacionalidade brasileira, representante comercial, 
solteiro, nascido em Presidente Prudente, SP, no dia 17 de 
julho de 1985, fi lho de SEBASTIÃO MAGNI e de EVA MAR-
TINS BRAGA. Ela, de nacionalidade brasileira, engenheira 
ambiental, solteira, nascida em São José do Rio Preto, SP, 
no dia 30 de julho de 1987, fi lha de CLAUDIO MITSUO 
SHIOTA e de ELIZA HARUMI ICHII SHIOTA. 

ADRIANO PINHEIRO BRITO e ALINE DA SILVA FERNAN-
DES. Ele, de nacionalidade brasileira, segurança, solteiro, 
nascido em São José do Rio Preto, SP, no dia 10 de janeiro 
de 1988, fi lho de EDIVÁ DE AZEVEDO BRITO e de GE-
RALDA PINHEIRO BRITO. Ela, de nacionalidade brasileira, 
porteira, solteira, nascida em São José do Rio Preto, SP, no 
dia 04 de maio de 1994, fi lha de UILTON FERNANDES e de 
MARA REGINA DA SILVA FERNANDES. 

HUGO CONDI DE PAULA e LUANA SOFIATI. Ele, de nacio-
nalidade brasileira, analista de mídias, solteiro, nascido em 
Mirassol, SP, no dia 15 de fevereiro de 1993, fi lho de NEL-
SON DE PAULA e de TANIA CRISTINA CONDI DE PAULA. 
Ela, de nacionalidade brasileira, estilista, solteira, nascida 
em Catanduva, SP, no dia 14 de dezembro de 1997, fi lha 
de RICARDO SOFIATI e de ANDREA FABIANA ANTEVERE 
SOFIATI. 

THIAGO MARTINS SANCHES e MARCELA ALAHMAR 
MADLUM. Ele, de nacionalidade brasileira, técnico de infor-
mática, solteiro, nascido em São José do Rio Preto, SP, no 
dia 28 de junho de 1990, fi lho de EDUARDO MARTINS SAN-
CHES e de MARILISA COLOMBO MARTINS. Ela, de nacio-
nalidade brasileira, bancária, solteira, nascida em São José 
do Rio Preto, SP, no dia 14 de novembro de 1985, fi lha de 
SAMIR MADLUM e de VERA LUCIA ALAHMAR MADLUM. 

Assim, lavra-se o presente edital de proclamas para que seja 
afi xado neste 1º Registro Civil em lugar de costume e publi-
cado pela imprensa local.  
Se alguém souber de impedimento, oponha-o na forma da 
lei.
São José do Rio Preto, 04 de outubro 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. RENATO DE PAULA RODRIGUES NEVES e TANIA 
MARA DE OLIVEIRA FIALHO, sendo ELE fi lho de JOSÉ 
RODRIGUES NEVES e de TERESA DE PAULA NEVES e 
ELA fi lha de RODOLFO FIALHO e de ALZIRA DE OLIVEIRA 
FIALHO;

2. APARECIDO ALVES DA SILVA e SANDRA DE 
OLIVEIRA, sendo ELE fi lho de JOÃO ALVES DA SILVA e 
de DIOMILIA FERREIRA DA SILVA e ELA residente no 2º 
subdistrito, fi lha de JOÃO CUSTÓDIO DE OLIVEIRA e de 
MARIA ELENA DE OLIVEIRA;

3. LUCAS MATHUSALEM GUERRA DE OLIVEIRA e 
NICOLLE PAVIANI MANFREDO, sendo ELE fi lho de MATU-
SALÉM TRINDADE DE OLIVEIRA e de LUCIENE APARE-
CIDA GUERRA e ELA fi lha de NELCIDES MANFREDO e de 
ROSENÍ PAVIANI MANFREDO;

4. MARCELO DA SILVA CATELAN e ANNE CAMILA 
MENDES VIGNA, sendo ELE fi lho de ARLINDO CATELAN e 
de ANTONIA PRUDENCIA DA SILVA CATELAN e ELA fi lha 
de FLORIANO VIGNA NETO e de ANA REGINA MENDES;

5. MAIQUEL RODRIGUES MENDONÇA e LORENA 
MALDONADO DA COSTA, sendo ELE fi lho de MAURICIO 

RODRIGUES MENDONÇA e de SILVANETE LUIZ COSTA 
MENDONÇA e ELA fi lha de ALCIDIO CAMPOY DA COSTA e 
de LAZARA ABILIA MALDONADO DA COSTA
; brasileiros, residentes neste 3º subdistrito. Se alguém sou-
ber de algum impedimento, oponha-o em Cartório (R. São 
Paulo, 2200 – Tel: 3202-9090). 02/10/2021.
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Balcão de Empregos 
744 vagas nesta segunda

 
O Balcão de Empregos de Rio Preto desta segunda-feira 
(4) está oferecendo 744 oportunidades de trabalho. As 

principais delas são para operador de caixa (50), atendente 
(36), consultor de vendas (31), repositor de frutas, legumes 
e verduras (22), açougueiro (22), vendedor (20), repositor 

(20), consultor externo (20), motorista entregador (15), 
auxiliar de serviços gerais (15), garçom/garçonete (12), 

auxiliar de limpeza (11),  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 01/10/2021. 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 FUNDIÇÃO PERMANENTEMASCULINO3
AJUDANTE DE FUNDICAO|PRODUÇÃO PCD PERMANENTEMASCULINO1
AJUDANTE DE MARCENEIRO/ MEIO OFICIAL PERMANENTEMASCULINO1
AJUDANTE DE MOLDELAGEM PERMANENTEMASCULINO1
AJUDANTE DE OBRA PERMANENTEMASCULINO3
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 RECURSOS HUMANOS PERMANENTEINDIFERENTE1
ARMADOR B (FERRAGENS) PERMANENTEMASCULINO1
ARQUITETO TEMPORÁRIAINDIFERENTE1
ARTE FINALISTA PERMANENTEINDIFERENTE1
ASSESSOR DE VENDAS PERMANENTEINDIFERENTE3
ASSISTENTE DE COZINHA PERMANENTEINDIFERENTE3
ASSISTENTE DE MARKETING PERMANENTEFEMININO1
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 PERMANENTEINDIFERENTE2
ATENDENTE PERMANENTEINDIFERENTE18
ATENDENTE PERMANENTEINDIFERENTE15
ATENDENTE PERMANENTEINDIFERENTE8
ATENDENTE PERMANENTEFEMININO1
ATENDENTE CRM PERMANENTEINDIFERENTE1
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 PERMANENTEINDIFERENTE1
AUXILIAR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO PERMANENTEFEMININO1
AUXILIAR COMERCIAL PERMANENTEMASCULINO1
AUXILIAR DE  CARGA E DESCARGA PERMANENTEMASCULINO8
AUXILIAR DE CONTAS/ RECEBER/ A PAGAR/ FINANCEIRO PERMANENTEINDIFERENTE1
AUXILIAR DE CONTROLE DE QUALIDADE PERMANENTEMASCULINO1
AUXILIAR DE COZINHA PERMANENTEINDIFERENTE1

Vagas Ativas
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CARGO QTDE. VAGAS SEXO TIPO
AUXILIAR DE COZINHA PERMANENTEFEMININO1
AUXILIAR DE COZINHA PERMANENTEINDIFERENTE2
AUXILIAR DE COZINHA PERMANENTEINDIFERENTE1
AUXILIAR DE COZINHA PERMANENTEINDIFERENTE2
AUXILIAR DE COZINHA PERMANENTEINDIFERENTE1
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 PERMANENTEINDIFERENTE1
AUXILIAR DE LIMPEZA PERMANENTEINDIFERENTE3
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 PERMANENTEMASCULINO3
AUXILIAR DE PRODUÇÃO PERMANENTEINDIFERENTE1
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 PERMANENTEMASCULINO7
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PERMANENTEMASCULINO5
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
CUIDADORA INFANTIL PERMANENTEFEMININO3
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CARGO QTDE. VAGAS SEXO TIPO
DESIGNER PERMANENTEINDIFERENTE1
EDITOR DE ÁUDIO PERMANENTEINDIFERENTE1
ELETRICISTA INDUSTRIAL PERMANENTEMASCULINO1
ELETRICISTA P/AUTOS PERMANENTEINDIFERENTE1
EMPREGADA DOMESTICA PERMANENTEFEMININO1
EMPREGADA DOMESTICA PERMANENTEFEMININO1
ENCARREGADO DE FLV PERMANENTEINDIFERENTE2
ENCARREGADO DE OBRA PERMANENTEMASCULINO1
ENFERMEIRA PERMANENTEFEMININO1
ENGENHEIRO OU TECNICO EM ELETRICA TEMPORÁRIAINDIFERENTE1
ENTREGADOR TEMPORÁRIAINDIFERENTE5
ENTREGADOR + OPERADOR DE EMPILHADEIRA PERMANENTEMASCULINO1
ENTREGADOR DE GÁS E ÁGUA MINERAL PERMANENTEMASCULINO2
ENTREGADOR EXTERNO PERMANENTEINDIFERENTE1
ESTAGIÁRIO - QUÍMICA OU FARMÁCIA TEMPORÁRIAINDIFERENTE1
ESTAGIARIO (A)  DE PSICOLOGIA / RH (CURSANDO DO 3° OU 4°ANO) PERMANENTEINDIFERENTE1
ESTAGIÁRIO DE OBRAS TEMPORÁRIAINDIFERENTE1
ESTAGIÁRIO DE SUPRIMENTOS TEMPORÁRIAINDIFERENTE1
ESTAGIÁRIO ENGENHARIA PERMANENTEINDIFERENTE5
ESTAGIÁRIO MANUTENÇÃO TEMPORÁRIAINDIFERENTE1
ESTAGIARIO PARA O SETOR COMPRAS PERMANENTEMASCULINO1
ESTAGIARIO SETOR DE COMPRAS PERMANENTEMASCULINO1
ESTAGIO PERMANENTEINDIFERENTE2
ESTÁGIO CIÊNCIAS CONTÁBEIS PERMANENTEINDIFERENTE1
ESTÁGIO CIÊNCIAS CONTÁBEIS TEMPORÁRIAINDIFERENTE2
ESTÁGIO DE ENSINO MÉDIO TEMPORÁRIAINDIFERENTE1
ESTÁGIO EM ATENDIMENTO PERMANENTEFEMININO11
ESTÁGIO EM ATENDIMENTO PERMANENTEFEMININO9
ESTÁGIO ENGENHARIA  ELÉTRICA TEMPORÁRIAINDIFERENTE2
ESTÁGIO ENGENHARIA (SETOR PRODUÇÃO) TEMPORÁRIAINDIFERENTE1
ESTÁGIO RECEPÇÃO TEMPORÁRIAINDIFERENTE1
ESTAGIO SETOR ALMOXARIFADO PERMANENTEMASCULINO1
ESTÁGIO SETOR DE SEGURANÇA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE PERMANENTEINDIFERENTE1
ESTÁGIO TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO TEMPORÁRIAINDIFERENTE1
ESTOQUISTA PERMANENTEINDIFERENTE1
ESTOQUISTA PERMANENTEMASCULINO5
EXECUTIVO DE VENDAS PERMANENTEINDIFERENTE1
FEITOR DE MECÂNICA PESADA PERMANENTEMASCULINO2
FOTOGRAFO PERMANENTEINDIFERENTE1
FOTOGRAFO PERMANENTEINDIFERENTE1
FUNILEIRO PERMANENTEINDIFERENTE1
FUNILEIRO PERMANENTEINDIFERENTE1
GARÇOM PERMANENTEINDIFERENTE2
GARÇOM PERMANENTEINDIFERENTE2
GARÇOM/GARÇONETE PERMANENTEINDIFERENTE7
GARÇON PERMANENTEMASCULINO2
GERENTE COMERCIAL PERMANENTEINDIFERENTE2
GERENTE INDUSTRIAL PERMANENTEMASCULINO1
GREIDISTA PERMANENTEMASCULINO1
HOSTESS / RECEPCIONISTA DE EVENTOS TEMPORÁRIAFEMININO4
INSTALADOR DE AR CONDICIONADO PERMANENTEMASCULINO3
INSTALADOR DE INTERNET PERMANENTEMASCULINO8
INSTRUTOR ESPORTIVO PERMANENTEINDIFERENTE1
INTÉRPRETE DE LIBRAS PERMANENTEINDIFERENTE5
JOVEM APRENDIZ PERMANENTEINDIFERENTE3
LAVADOR HIGIENIZADOR AUTOMOTIVO PERMANENTEMASCULINO4
LÍDER DE PREVENÇÃO E PERDAS PERMANENTEINDIFERENTE1
MÃE SOCIAL TEMPORÁRIAFEMININO1
MANICURE PERMANENTEINDIFERENTE2
MANOBRISTA PERMANENTEINDIFERENTE3
MECANICO PERMANENTEINDIFERENTE1
MECÂNICO - AUXILIAR GERAL PERMANENTEINDIFERENTE1
MECÂNICO ALINHADOR VEÍCULOS PERMANENTEMASCULINO1
MECÂNICO DE AR CONDICIONADO/REFRIGERAÇÃO PERMANENTEMASCULINO1
MECÂNICO DE AR CONDICIONADO/REFRIGERAÇÃO PERMANENTEMASCULINO1
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AVISO DE AUDIÊNCIAS PÚBLICAS

A Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado 
de São Paulo - ARTESP comunica aos usuários e agentes do setor de logística e 
transportes, bem como aos demais interessados, que realizará Audiências Públicas 
para apresentação do Projeto de concessão para a prestação dos serviços públicos de 
operação, manutenção e realização dos investimentos necessários para a exploração 
do sistema rodoviário do Lote denominado Noroeste Paulista.
Em razão da pandemia da COVID-19, as audiências acontecerão conforme formato e 
cronograma a seguir, seguindo todas as recomendações e restrições sanitárias 
definidas no Plano São Paulo:
São Paulo - Audiência Pública nº 03/2021 - Híbrida (virtual e presencial)
Dia 21 de outubro, às 9 horas, no auditório do DER (Av. do Estado, nº 777 -  
5º andar - ala B. São Paulo - SP). Capacidade: 92 pessoas.
Barretos - Audiência Pública nº 04/2021 - Presencial
Dia 25 de outubro, às 9h, no auditório da Associação Comercial e Industrial de 
Barretos (Rua 20, nº 725, Barretos - SP). Capacidade: 80 pessoas.
São José do Rio Preto - Audiência Pública nº 05/2021 - Presencial
Dia 25 de outubro, às 15h, no Teatro Municipal Nelson Castro (Av. Felíciano Sáles 
Cunha, nº 1.020 - Jardim Novo Aeroporto, São José do Rio Preto - SP). Capacidade: 
70 pessoas.
Penápolis - Audiência Pública nº 06/2021 - Presencial
Dia 26 de outubro, às 10h, no Penápolis Garden Shopping, sala Espaço Garden 
(Rodovia Sargento Luciano Arnaldo Covolan, s/nº Parque Industrial, Penápolis - SP). 
Capacidade: 200 pessoas.
Araraquara - Audiência Pública nº 07/2021 - Presencial
Dia 27 de outubro, às 10h - no auditório do SEST SENAT (Av. Antenor Elias, 1450,  
IV Distrito Industrial, Araraquara - SP). Capacidade: 75 pessoas.
Para participar das audiências, os interessados deverão observar os regulamentos 
publicados no site da ARTESP (www.artesp.sp.gov.br >> menu Transparência >> 
Audiências e Consultas Públicas). Todas as audiências públicas terão transmissão 
aberta no canal do Youtube da ARTESP (http://youtube.com/artespsp).


