
Rio Preto já ultrapassa US$ 105 mi e 
importações devem bater recorde no ano
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São José do Rio Preto rom-
peu a marca dos US$ 100 
milhões em importações em 
2021. Com US$ 12,6 milhões 
em compras de produtos no ex-
terior em setembro, o município 
chegou a US$ 105,1 milhões 
em importações no ano. Para 
o despachante aduaneiro e 
proprietário da Caribbean Ex-
press, Paulo Narcizo Rodrigues, 
Rio Preto deve fechar 2021 
com recorde em importações. 
O maior valor já registrado na 
série histórica a partir de 2000 
foi de US$ 131,8 milhões em 
2014.    Pág.A2

Estado bate 
recorde na 

aplicação da 
3ª dose

O recorde de terceira dose 
foi registrado na última terça 
(5). Na etapa que se estende 
até domingo (10), o público-al-
vo é formado por 1 milhão de 
trabalhadores da saúde e outros 
104 mil idosos com idade entre 
60 e 69 anos. Todos devem ter 
completado o esquema vacinal 
de duas aplicações.  Pág.A5

Motorista embriagado provoca acidente com vítimas na BR 153
 Uma manobra proibida, no km 52 da BR-153, em Rio Preto, por volta das 21h40 da terça-feira (5), provocou um acidente e 
deixou três pessoas feridas, duas delas com gravidade, entre elas uma criança.      Pág. A4
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Detento é pego com drogas no 
CPP e tenta subornar agente

Mirassol faz 
164 castrações 

de animais 
em um dia

A Prefeitura de Mirassol, 
por meio da Vigilância Epide-
miológica do Departamento 
Municipal de Saúde, regis-
trou o atendimento de 164 
animais de estimação, sendo 
79 cães e 85 gatos - que já 
estavam agendados -, nesta 
quarta-feira (6), no primeiro 
dia da castração em massa, 
no Recinto Municipal Leopoldo 
Gotardi.  Pág.A5

O Procon de Rio Preto acaba 
de formalizar instrução normati-
va que será públicada no Diário 
Oficial determinando que todo 
valor creditado sem autorização 
nas contas de aposentados e 
pensionistas seja considerado 
amostra grátis.  Pág.A3

Festival Baile 
Funk confirma 
atrações de 
renome para 

dezembro
Pág. B2

Governo amplia 
abertura 

de público 
em show e 

eventos
Pág. B2

Acaba hoje prazo 
para inscrições 
do vestibular 

da Unesp
Pág. A2

TRIATHLON A triatleta rio-pretense Marilza Saldanha, de 55 
anos, disputa este mês, em Paraty, o UB515.             Pág.B1

FUTEBOL  Time do Realidade Jovem entra em campo hoje 
para superar o lanterna e o luto pela morte da goleira. PágB1

Procon cria norma 
para impedir golpe 

do empréstimo 
consignado

Novo filme 
Venon domina 
as telas dos 
cinemas em 

Rio Preto
Pág. B2

RODOVIAS
Enquanto a SP-
310 tem anún-
cio de possível 

terceira pista 
com a conces-
são, a BR 153 

segue com 
obras indefini-
das na região 
de Rio Preto. 
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Como o ESG 
influencia o apoio 

aos projetos culturais
A pandemia do Covid-19 

sensibilizou e mobilizou em-
presas e pessoas fazendo com 
que o ano de 2020 registrasse 
recorde de recursos destinados 
para causas sociais. Também 
foi um ano em que o ESG (do 
termo em inglês, Environmental, 
Social and Governance) ganhou 
relevância para os negócios e 
entrou definitivamente na pauta 
das grandes corporações.

Os patrocínios a projetos so-
cioculturais também ganharam 
espaço no radar das empresas, 
buscando promover engajamen-
to responsável com a sociedade. 
A responsabilidade social é uma pauta cada vez mais presente 
e estratégica nas decisões dos Conselhos e Comitês de Direção 
das empresas.

Apesar de todas as dificuldades e impactos na economia, os 
recursos captados pelos projetos inscritos na Lei Rouanet foram 
de quase R$ 1,5 bilhão em 2020 . Este valor é praticamente 
igual ao registrado em 2019, mas o dado merece destaque 
considerando-se que muitas empresas sofreram impactos 
significativos em seus resultados em decorrência da pandemia.

Muitos projetos tiveram que ser adiados ou cancelados em 
2020. Isso fez com que a captação de recursos para projetos 
que previam a presença de público fosse profundamente impac-
tada, assim como o mercado publicitário, que viu uma queda 
de 14% no volume total de registro de obras publicitárias, de 
acordo com a Ancine (Agência Nacional de Cinema). Em 2020, 
foram 38.281 títulos registrados, contra 44.495 em 2019.

Isso não significa que todos os segmentos da área cultural 
tiveram a mesma sorte. Enquanto as verbas minguaram de um 
lado, no caso dos projetos de audiovisual foi possível adaptar 
o processo de produção e manter os projetos. No nosso caso, 
a confluência entre a busca de engajamento e a possibilidade 
de manter a produção audiovisual mesmo durante a pandemia 
viabilizou o desenvolvimento simultâneo de três documentários 
com temas ligados aos Objetivos de Desenvolvimento Susten-
tável (ODS).

São projetos que abordam temas relevantes como educa-
ção, igualdade de gênero e inovação, e que estão na pauta 
das grandes empresas que apoiam o audiovisual brasileiro. 
Para que saíssem do papel, desenvolvemos parcerias com as 
agências especializadas em projetos culturais e, desta forma, 
conseguimos o apoio de empresas como a 3M do Brasil, IBM 
Brasil, Grupo Fleury e 99App.

E não somos um caso isolado. Nos últimos meses, grandes 
produtoras anunciaram a retomada das filmagens de séries e 
filmes envolvendo a contratação de centenas de profissionais 
. As redes de cinema também já reabriram salas e vem regis-
trando públicos crescentes. Isso sem falar na ampliação do 
conteúdo nacional nas plataformas de streaming que cresceram 
fortemente durante a pandemia.

Com tudo isso, as perspectivas de novas produções e de 
geração de empregos são bastante animadoras, estimuladas 
também pelo aumento no consumo de conteúdo audiovisual no 
Brasil. O último levantamento de 2020 do Centro Regional de 
Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação 
(Cetic), mostrou que 86% dos brasileiros assistiram a vídeos, 
filmes ou séries pela internet desde o início do isolamento, 64% 
acompanharam transmissões ao vivo em tempo real e 85% está 
utilizando plataformas online para ouvir música. O aumento da 
demanda na internet exigiu um aperfeiçoamento na qualidade 
e velocidade utilizada na transmissão de conteúdo online.

Tudo indica que o mercado do audiovisual deve seguir des-
pertando o interesse de grandes marcas neste final de 2021. 
Bons projetos e o bom uso dos mecanismos de incentivo à 
cultura, como a Lei Rouanet ou o Pro-Mac, trazem visibilidade 
para as causas e para as marcas, além de enormes benefícios 
para a cultura e para a economia produtiva.

*Clovis Travassos é diretor executivo da Prosa Press

ARTIGO Valor acumulado de importações 
ultrapassa US$ 100 mi no ano

São José do Rio Preto rom-
peu a marca dos US$ 100 
milhões em importações em 
2021. Com US$ 12,6 milhões 
em compras de produtos no 
exterior em setembro, o muni-
cípio chegou a US$ 105,1 mi-
lhões em importações no ano.

Os principais produtos que 
os rio-pretenses compram são 
peixes frescos e refrigerados 
(38%), diodos, transistores 
e dispositivos semelhantes 
(22%) e aparelhos de interrup-
ção, seccionamento, derivação 
e ligação de circuitos (2,9%). 
A China é a maior exportadora 
para o município, responsável 
por 41% das compras, seguido 
de Chile (36%) e Estados Uni-
dos (6,6%).

Para o despachante adu-
aneiro e proprietário da Cari-
bbean Express, Paulo Narcizo 
Rodrigues, Rio Preto deve 
fechar 2021 com recorde em 

Vinicius LIMA  
redacao@dhoje.com.br
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importações. O maior valor já 
registrado na série histórica a 
partir de 2000 foi de US$ 131,8 
milhões em 2014.

“Seguramente chegaremos 
a US$ 140 milhões em impor-
tações, mesmo com o preço do 
dólar não favorecendo, pois os 
meses de outubro e novembro 
concentram várias compras já 
voltadas para o Natal. Em Rio 

Preto temos um grande compra-
dos de peixes que eleva muito o 
valor e os painéis solares, que 
não tem mais o imposto de 
importação, se tornaram bem 
atrativos”, comentou.

Nas exportações, Rio Preto 
registrou US$ 2,1 milhões em 
vendas em setembro, totali-
zando US$ 19,7 milhões no 
acumulado do ano. Com isso, 

a cidade tem um déficit na ba-
lança comercial de US$ 85,4 
milhões.

Os principais produtos ven-
didos para fora do país são 
preparações capilares (18%), 
carroçarias para veículos (11%) 
e miudezas de animais das 
espécies bovina, suína e ovina 
(10%). Os principais comprado-
res de Rio Preto são os Estados 
Unidos (30%), Chile (11%) e 
Paraguai (7,1%).

“Como Rio Preto é uma ci-
dade muito mais voltada para 
o setor de serviços, ela acaba 
indo na contramão da maior 
parte do país que tem mais ex-
portações do que importações. 
Um fator que tem pesado no 
comércio exterior é o aumento 
no frete dos containers, que 
antes tinha uma média de US$ 
2,5 mil e passou para US$ 9 
mil. Isso acaba gerando um 
aumento no preço dos produtos 
quando chega para o consumi-
dor final”, explicou Paulo.

Acaba prazo para inscrições 
do vestibular da Unesp

HOJE

Termina nesta quinta-feira 
(7) o prazo de inscrições para o 
Vestibular 2022 da Unesp, com 
7.690 vagas em 24 cidades 
de todas as regiões paulistas, 
incluindo São José do Rio Pre-
to. Os candidatos poderão se 
inscrever pelo site da Fundação 
Vunesp (www.vunesp.com.br), 
onde está disponível o Manual 
do Candidato. A taxa de inscri-
ção é de R$ 180.

A Unesp oferece redução 
de 75% da taxa aos cerca de 
400 mil alunos matriculados no 
último ano do ensino médio da 
rede pública estadual paulista 
(Secretaria da Educação/SP 

e Centro Paula Souza). Estes 
candidatos pagarão taxa de R$ 
45 e também se inscreverão 
até 7 de outubro.

Os resultados dos pedidos 
de isenção ou redução de 50% 
da taxa foram divulgados em 
27 de setembro. Os contem-
plados com a isenção já estão 
automaticamente inscritos. Os 
beneficiados com a redução 
deverão efetuar o pagamento 
da taxa de R$ 90.

O Sistema de Reserva de 
Vagas para Educação Bási-
ca Pública (SRVEBP) destina 
50% das vagas de cada curso 
de graduação da Unesp para 
alunos que tenham cursado 
integralmente o ensino médio 

em escola pública, sendo que 
35% das vagas desse sistema 
são destinadas aos candidatos 
que se autodeclararem pretos, 
pardos ou indígenas.

O calendário da Unesp pre-
vê provas em 35 cidades, sen-
do 31 no Estado de São Paulo. 
A primeira fase será realizada 
em 14 e 15 de novembro 
(primeiro dia, domingo, para 
candidatos de cursos da área 
de biológicas e segundo dia 
reservado a vestibulandos das 
carreiras de exatas e humani-
dades, além dos treineiros). 
A segunda fase será aplicada 
em 19 de dezembro (domingo) 
para todos os cursos. O resul-
tado final será divulgado em 

27 de janeiro de 2022.
Os cursos da Unesp são 

oferecidos nas seguintes 
cidades: Araçatuba (140 
vagas), Araraquara (855), 
Assis (405), Bauru (1.085), 
Botucatu (600), Dracena 
(80), Franca (410), Guara-
tinguetá (310), Ilha Solteira 
(470), Itapeva (80), Jaboti-
cabal (280), Marília (475), 
Ourinhos (90), Presidente 
Prudente (640), Registro 
(80), Rio Claro (485), Rosana 
(80), São João da Boa Vista 
(80), São José do Rio Preto 
(460), São José dos Campos 
(120), São Paulo (185), São 
Vicente (80), Sorocaba (80) 
e Tupã (120).

Da REPORTAGEM

OPORTUNIDADE
Balcão tem 861 vagas de emprego

O Balcão de Empregos de 
Rio Preto desta quarta-fei-
ra (6) está oferecendo 861 
oportunidades de trabalho. As 
principais delas são para ope-
rador de caixa (50), vendedor 
(40), atendente (36), consultor 
de vendas (31), repositor de 
frutas, legumes e verduras 
(22), açougueiro (22), reposi-
tor (20), auxiliar de produção 
(16), auxiliar de serviços gerais 

(16), motorista entregador 
(15), operador de empilhadeira 
(13), vendedor externo (12), 
ajudante de produção (11), 
entre outros.

Há também oportunidades 
de estágio. As vagas são para 
as seguintes áreas: atendimen-
to (40), telemarketing (14), 
engenharia (5), pedagogia (3), 
ciências contábeis (2), enge-
nharia elétrica (2).

Os interessados em alguma 
das vagas podem se cadastrar 

no Balcão de Empregos através 
do site da Prefeitura https://
www.riopreto.sp.gov.br/balcao-
empregos/ e se candidatar às 
vagas oferecidas enviando os 
currículos.

O Balcão de Empregos 
também está cadastrando 
trabalhadores interessados 
em oferecer, ou que já exer-
cem, prestação de serviços 
de entrega. A expectativa da 
Secretaria de Desenvolvimento 
Econômico é que a demanda 

por novos postos de trabalho 
no setor continue crescendo.

Ao acessar o site https://
www.riopreto.sp.gov.br/balcao-
empregos/, a empresa pode 
fazer o cadastro e encaminhar 
uma busca por palavra chave 
“tipo entregador”. Em seguida, 
aparecem todas as pessoas 
interessadas, com experiência 
e perfil para o cargo. 

(Colaborou – Bruna 
MARQUES)

Da REPORTAGEM

CONCORRÊNCIA

Mercadão abre licitação para mais nove boxes

Prefeitura de Rio Preto pu-
blicou nesta quarta-feira, dia 
6, no Diário Oficial, a abertura 
de licitação por concorrência 
pública para concessão, uso e 
exploração de 9 lotes comer-
ciais no Mercadão Municipal. 
Atualmente são 26 concessões 
ativas.

As unidades comerciais de-
verão ser destinadas aos ramos 
de: panificação (exclusiva para 
cooperativa); queijos e produtos 
defumados artesanais; hortifruti-

granjeiros (exclusiva para coope-
rativa); congelados e resfriados 
em geral; cerealista e armazéns 
gerais; cafeteria; choperia; co-
mida portuguesa/italiana/árabe; 
pescados em geral.

“O Mercadão, que já é um 
ponto tradicional e histórico de 
Rio Preto e região, vai reforçar 
a identidade da nossa gente, 
nossos bons costumes e nossa 
hospitalidade. Teremos não só 
um espaço confortável, seguro 
e revitalizado, mas também ca-
tivante”, comenta o secretário 
de Agricultura e Abastecimento, 

Pedro Pezzuto, responsável pelo 
local.

O critério na disputa é a 
maior oferta por unidade comer-
cial, partindo do valor mínimo 
estabelecido no edital (veja mais 
detalhes abaixo). Os lotes são 
compostos por bancas, boxes 
e células, separadamente ou 
combinados entre si.

Será priorizada a oferta de 
itens ainda não existentes no 
Mercadão e serão destinados 
lotes exclusivos ao coopera-
tivismo de panificação e de 
hortifrutigranjeiros (lotes 1 e 

3, respectivamente), a fim de 
fomentar a geração de trabalho 
e renda para pequenos e médios 
produtores.

A concessão observa a ade-
quação do espaço para cada 
tipo de atividade, logística in-
terna de abastecimento, fluxo 
de pessoas, organização e va-
riedade na oferta de produtos 
comercializados.

Os ganhadores da licitação 
terão 60 dias para instalação 
dos negócios. Os espaços po-
derão ser ocupados por 5 anos, 
prorrogáveis pelo mesmo perío-

Da REPORTAGEM do, limitado a duas renovações.
Os interessados em con-

correr têm até 17h de 9 de 
novembro de 2021 para realizar 
a entrega e protocolo de ofertas 
na Diretoria de Compras e Con-
tratos (avenida Alberto Andaló, 
3030, 2º andar, Centro). A 
sessão pública de abertura dos 
envelopes está prevista para 
10 de novembro, às 08:30, no 
Auditório Juan Bérgua (no térreo 
do mesmo endereço).

Todas as informações estão 
disponíveis em: http://www.rio-
preto.sp.gov.br/PublicaLicitacao/

Visitante.action (Concorrência 
Pública Nº 022/2021). Em fase 
final de realização, a reforma do 
Mercadão deve ser concluída no 
início de 2022.

Divulgação
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O Governo de São Paulo ini-
ciou esta semana as obras da 1ª 
fase do Novas Estradas Vicinais, 
programa que está levando me-
lhorias a 745 quilômetros de 66 
vias incluídas na primeira etapa 
do cronograma. O investimento 
nesta fase é de R$ 521 milhões 
e está gerando quase 10 mil 
vagas de empregos.

A região de Rio Preto teve 
cinco obras iniciadas, totalizando 
R$ 51 milhões de investimentos 
em 72,8 km de estradas: Estra-
da Vicinal Cedral – Guapiaçú, 
entre Cedral e Guapiaçu – 15,1 
km; Estrada Vicinal TNB-010, 
ligação Tanabi – Ibiporanga – 
acesso Usina, com 4,800 km de 
extensão, incluindo dispositivos 
de acesso a Ibiporanga, acesso 
1 Usina e acesso 2 Usina – em 
Tanabi – 4,8 km; Estrada Vicinal 
Nipoã - Acesso a Central Agrícola 
e Usina Sucroalcooleira - União 
Paulista – 13,9 km; Estrada 
Vicinal JAL-040, ligação Jales 
– Dirce Reis, localizada nos mu-
nicípios de Jales/Dirce Reis – 20 
km; Estrada vicinal BSM-020, 
ligação Bálsamo – Mirassolân-
dia, localizada no município de 
Bálsamo/Mirassolândia – 19 km.

As obras estão sob responsa-
bilidade do DER (Departamento 

de Estradas de Rodagem), li-
gado à Secretaria de Logística 
e Transportes, e vão beneficiar 
diretamente uma população de 
16,7 milhões de pessoas em 
todo o estado. A previsão é que 
as melhorias sejam totalmente 
concluídas em até 12 meses.

Parte do programa Pró São 
Paulo, que reúne recorde his-
tórico de R$ 50 bilhões em 
investimentos estaduais, o No-
vas Estradas Vicinais abrange 
um amplo pacote de obras de 
infraestrutura para auxiliar na 
retomada do crescimento eco-
nômico, com oferta de emprego 
e geração de renda em 2021 e 
2022. O Governo do Estado vai 

ração de empregos está bene-
ficiando as cidades que rece-
bem as obras, o que beneficia 
economias locais afetadas pela 
pandemia.

Importância -  Essen-
ciais para o escoamento da 
produção agrícola, as estradas 
vicinais movimentam as eco-
nomias regionais. Elas também 
permitem o deslocamento da 
população de cidades menores 
a grandes centros urbanos, ga-
rantindo acesso a serviços mais 
amplos de saúde e educação 
oferecidos em polos regionais.

A contratação de obras das 
outras quatro fases do Novas 
Estradas Vicinais estão com 
processo licitatório em anda-
mento.

Parceria- Um estudo 
técnico do DER, realizado em 
conjunto com as Prefeituras a 
partir de 2019, identificou os 
principais gargalos para o de-
senvolvimento do projeto.

A partir desse levantamento, 
as vicinais foram divididas em 
categorias: estradas que ligam 
polos geradores de produtos 
(como fazendas) e serviços 
(empresas) e rodovias esta-
duais, além das vias que dão 
acesso a municípios vizinhos.

Da REDAÇÃO

aplicar R$ 3,3 bilhões somente 
na recuperação das vicinais 
paulistas, com a geração de 30 
mil empregos.

“Com muita alegria damos 
início a essas obras anunciadas 
há tão pouco tempo pelo Go-
verno de São Paulo. Melhorar a 
qualidade de vida das pessoas, 
criar empregos e gerar renda 
são nossas prioridades. E as 
estradas vicinais têm esta ca-
pacidade, pois elas escoam a 
nossa produção e dão acesso 
aos grandes centros”, afirmou o 
Secretário de Logística e Trans-
portes, João Octaviano Machado 
Neto.

Ele lembra ainda que a ge-

D
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R$ 51 MILHÕES
Procon cria normas 
para punir golpe do 

empréstimo consignado

O Procon de Rio Preto acaba 
de formalizar instrução normati-
va que será publicada no Diário 
Oficial determinando que todo 
valor creditado sem autorização 
nas contas de aposentados e 
pensionistas seja considerado 
amostra grátis.

Na prática isso quando ins-
tituições bancárias efetuarem 
empréstimos financeiros sem 
terem sido solicitados, os fa-
mosos golpes do empréstimo 
consignado, os valores ficarão 
de posse do creditado, sem 
direito a restituição.

A medida é uma tentativa do 
órgão de defesa do consumidor 
de diminuir a prática do crédito 
consignado sem autorização. 
Segundo o diretor do Procon 
Rio Preto, Jean Dornelas, ao 
todo 700 casos do tipo estão 
sendo analisados na cidade, 
envolvendo aposentados e 
pensionistas, público alvo por 
se tratar de pessoas de mais 
idade e, em muitos casos, sem 
instrução.

“A instrução serve de mo-
delo e o valor creditado será 
interpretado pelo Procon como 
amostra grátis. O aposentado 
tem de abrir reclamação para 
que não devolva o valor ou sofra 
qualquer cobrança”, explica 
Jean.

O Código de Defesa do 
Consumidor proíbe o envio de 
produtos ou serviços para o 
consumidor sem sua solicita-
ção; de acordo com lei, nos 
casos em que isso ocorre, o 
item passa a ser equiparado a 
amostra grátis. O CDC também 
determina que valores cobra-
dos indevidamente do consu-
midor devem ser restituídos 
em dobro.

A espécie de golpe teve 
inicio quando uma resolução 
do Banco Central autorizou 
empréstimos financeiros por 
telefone, áudio e/outros canais 
onde a maioria dos aposen-
tados tem dificuldades. Até 
mesmo assinaturas falsificadas 
de aposentados e pensionistas 
com a assinatura da carteira de 
habilitação são utilizadas para 
falsificar pedido de emprésti-
mos em bancos.

“Tive reunião com os ban-
cos e pedi providências, mas 
continua do mesmo jeito. Com 
a instrução normativa o Procon 
de Rio Preto vai poder autuar as 
empresas”, finaliza Jean.

Golpe cresce
O Procon-SP viu aumentar 

em 156% as reclamações rela-
cionadas a crédito consignado. 
Até agosto deste ano foram re-
gistradas 6.542 queixas, contra 
6.502 em todo o ano passado. 
Quando comparados os mesmos 
períodos (janeiro a agosto de 
2020 e 2021), o número quase 
que triplicou.

A maior parte dos consumi-
dores que chega ao órgão de 
defesa do consumidor paulista 
reclama que não pediu ou não 
autorizou o empréstimo e que, 
apesar de ter questionado a 
situação com o banco ou insti-
tuição financeira que concedeu 
o valor, não conseguiu solucionar 
o problema. Em muitos casos, 
o problema só é constatado 
quando as primeiras parcelas 
começam a ser descontadas da 
conta. Também de 2019 para 
2020 foi observada uma alta nas 
queixas: de 2.505 para 6.502, 
um aumento de quase 160%.

“Depositar valores na conta 
do consumidor sem autorização 
é uma prática abusiva. O primei-
ro passo que deve ser adotado é 
formalizar uma reclamação com 
a instituição que concedeu o 
empréstimo, em seguida entrar 
em contato com o Procon de sua 
cidade”, explica Fernando Capez, 
diretor executivo do Procon-SP.

O consumidor que passar por 
esse problema pode procurar o 
Procon pelo site ou nos postos 
de atendimento pessoal e nos 
postos do Poupatempo paulista.

Crédito Consignado
O crédito consignado é con-

cedido por meio de empréstimo 
pessoal ou cartão de crédito 
e o desconto das parcelas 
acontece direto no salário ou 
benefício mensal; o principal 
atrativo são as taxas de juros 
menores que nas modalidades 
tradicionais de crédito, como 
cheque especial, crédito direto 
ao consumidor e cartão de 
crédito.

Existe uma modalidade de 
crédito consignado voltada es-
pecificamente a quem recebe 
benefícios de aposentadoria ou 
pensão por morte pagos pela 
Previdência Social e o órgão 
que estabelece as regras para 
os bancos e financeiras que 
oferecem esse tipo de crédito é 
o Instituto Nacional do Seguro 
Social (INSS).

Raphael FERRARI 

RIO PRETO

RODOVIAS

TJ suspende leis promulgadas pela Câmara 
que atendiam alunos com TDAH e TGD

A Prefeitura de Rio Preto 
entrou com Adin (Ação Direta 
de Inconstitucionalidade) no 
Tribunal de Justiça (TJ) contra 
dois projetos de leis aprovados 
pela Câmara que beneficiam 
alunos com TDAH (Déficit de 
Atenção e Hiperatividade) e 
TGD (Deficiência, transtornos 
globais do desenvolvimento e 
superdotação).

O primeiro deles é de autoria 
do vereador Jorge Menezes, 
promulgado no fim de 2020, 
que determina que todas as 
crianças, adolescentes, jovens 
e adultos com TGD, que é esse 
conjunto de síndromes que 
interferem nas interações so-

ciais, receberiam kits de acessi-
bilidade baseados na tecnologia 
assistiva, que têm o objetivo de 
eliminar barreiras dos alunos 
da rede municipal contra essas 
síndromes e potencializar o pro-
cesso de aprendizagem.

O segundo é de autoria do 
vereador Cabo Júlio Donizete, de 
fevereiro de 2021, e dispõe que 
as unidades escolares públicas 
e privadas ficariam obrigadas a 
disponibilizar em suas salas de 
aulas assentos na primeira fila 
aos alunos com TDAH, assegu-
rando o posicionamento afasta-
do das janelas, cartazes e outros 
elementos que contribuam para 
qualquer tipo de distração, com 
intuito de promover a otimização 
do aproveitamento de sua ex-

Andressa ZAFALON 
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SP-310 tem boa notícias; 
BR-153 segue indefinida

A confirmação de audiên-
cia pública no próximo dia 25 
de outubro em Rio Preto para 
tratar sobre a nova concessão 
da rodovia Washington Luís (SP-
310) pode representar o último 
capítulo de uma história inicia-
da há anos para a construção 
da terceira faixa de rolamento 
entre Cedral e Mirassol.

Foram vários os pedidos da 
Justiça de Rio Preto para que as 
autoridades políticas do Estado 
pudessem intervir e executar o 
serviço. Mesmo após sucessi-
vas promessas de governado-
res, como foi o caso de Geraldo 
Alckmin e João Doria, ambos do 
PSDB, a construção da nova 
faixa de rolamento esbarrava 
em questões contratuais com 
a empresa concessionária AB 
Triângulo do Sol.

Em 2015 a Artesp (Agência 
de Transporte do Estado de São 
Paulo) determinou à Triângulo 
do Sol, concessionária do tre-
cho, a apresentação de estudo 
para criar uma terceira faixa de 
rolagem nos dois sentidos no 
trecho que corta Rio Preto e 
Mirassol. Na ocasião não estava 
previsto o trecho até Cedral.

Não houve avanço já que 
a obra não estava prevista no 
contrato assinado com a con-

cessionária e, portanto, cabia 
ao governo do Estado uma au-
torização do Tribunal de Contas 
do Estado (TCE) para fazer o 
aditamento do contrato com a 
empresa. Com aumento consi-
derável de acidentes no trecho, 
inclusive com vítimas fatais, em 
2016, o promotor de Justiça 
Cláudio Moraes, de Rio Preto, 
entrou com ação civil pública 
contra o Governo de São Paulo 
e a concessionária Triângulo do 
Sol para assumirem a constru-
ção de terceira faixa na SP-310, 
entre Mirassol e Rio Preto, no 
prazo de até oito meses.

O Estado foi rápido e der-
rubou a liminar que obrigava 
a obra, orçada em R$ 350 
milhões à época. O recurso da 
Procuradoria do Estado susten-
tou que o fluxo de veículos no 
trecho da rodovia entre Mirassol 
e Rio Preto não é considerado 
“crítico”. Além de afirmar que 
o prazo de oito meses é insufi-
ciente para início da obra - seria 
necessário pelo menos um ano 
-, o governo afirmou no recurso 
que a terceira faixa não está pre-
vista no contrato de concessão 
da rodovia para o Triângulo do 
Sol. Por isso, a empreitada teria 
impacto na tarifa de pedágios.

Agora, a previsão é de que no 
novo contrato já esteja prevista a 
obra o que obriga sua imediata 
execução pela empresa conces-

Raphael FERRARI 
redacao@dhoje.com.br

sionaria vencedora do processo.

BR-153 - Se a tercei-
ra-faixa na SP-310 parece ca-
minhar para um desfecho, a 
duplicação da BR-153, que teve 
início em 2016, sofreu duro gol-
pe. Com quase 90% das obras 
concluídas, em junho deste ano 
relatório elaborado pelo Departa-
mento Nacional de Infraestrutura 
de Transportes (Dnit), o braço 

do Ministério de Infraestrutura 
responsável por fiscalizar os con-
tratos em andamento, apontou 
para risco real de paralisação 
da obra. Isso iria ocorrer caso 
o governo federal não injetasse 
recursos na empreitada, fato que 
aconteceu, já que os recursos 
não são suficientes para con-
clusão e o ritmo das máquinas e 
funcionários segue lento.

O valor atualizado da dupli-

cação é de R$ 260 milhões, 
apenas com recursos diretos na 
obra, sem contar supervisão e 
gerenciamento ambiental, que 
engordam a conta.  O Orçamento 
da União deste ano reserva R$ 
35 milhões à duplicação, valor 
que seria suficiente para a con-
clusão. No entanto, quase R$ 15 
milhões foram autorizados até o 
momento.

A obra é a menina dos olhos 

do prefeito Edinho Araújo (MDB). 
Prevendo a dificuldade de con-
clusão Edinho se reuniu ao 
menos três vezes com o ministro 
da Infraestrutura, Tarcísio Frei-
tas, para pedir mais recursos. 
No último encontro o prefeito 
foi informado que deverá ser 
aprovado crédito suplementar 
para ser aplicado na BR. Não 
existe, no entanto, uma previsão 
de quando isso deve acontecer.

Cinco estradas vicinais da 
região começam obras

D
ivulgação

Governador 
João Doria 

região começam obras

periência educacional e social, 
em consonância com o projeto 
pedagógico da escola.

Em ambos os casos, o TJ 
deferiu o pedido de liminar 
da Prefeitura, alegando que 

houve violação ao princípio 
constitucional da Separação 
dos Poderes, portanto, as leis, 
que foram promulgadas pela 
Câmara, estão suspensas até 
o julgamento final.
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DEU RUIM DROGAS
PM apreende crack 

com jovem de 16 anos

A Polícia Militar de Rio 
Preto apreendeu às 13h35 da 
terça-feira (5) com um ado-
lescente de 16 anos porções 
de crack. Ele confessou que a 
droga seria vendida no centro 
da cidade.

Os policiais foram avisados 
por uma denúncia anônima 
sobre uma ocorrência de 
tráfico na Rua João Mesqui-
ta. No endereço observaram 
o adolescente dispensando 
algo ao ver a viatura militar e 
fizeram a abordagem.

Com o jovem foram en-
contrados R$25 e mais dois 
invólucros com pequenas 
porções de crack, que ele 
havia dispensado. O garoto 
foi questionado e confessou 
ter comprado as drogas por 
R$100 fracionadas para a 
venda no valor de R$10 cada.

Ele foi levado para a Cen-
tral de Flagrantes e liberado 
na presença de um responsá-
vel legal. O caso foi registrado 
como drogas sem autorização 
e encaminhado para o 1º Dis-
trito Policial. 

(Colaborou – Bruna 
MARQUES)

Da REDAÇÃO

ESTELIONATO
Estudante cai em golpe e 
perde mais de R$ 6 mil

Na noite da última terça-
-feira (5) uma estudante de 
20 anos relatou na Central de 
Flagrantes que foi vítima de um 
golpe de estelionato no qual 
o WhatsApp de seu irmão foi 
clonado e ela teve um prejuízo 
de mais de R$ 6 mil.

Segundo a jovem, ela re-
cebeu em seu celular e no 
da sua mãe contato de um 
golpista passando-se por seu 
irmão. Nas mensagens a pes-
soa pedia R$2.150 e dizia não 
poder informar qual o motivo 
do pedido.

Acreditando estar conver-
sando com seu irmão a estu-
dante transferiu a quantia e 
ao decorrer da noite ela ainda 
transferiu mais R$4.600 que 
totalizaram um prejuízo de 
R$6.750.

A jovem acrescentou que 
durante a conversa com o 
golpista ela também pediu 
para sua tia transferir R$3 mil 
para a conta indicada.

O caso foi registrado como 
estelionato e a investigação 
será feita pelo 3º Distrito 
Policial.

(Colaborou – Bruna 
MARQUES)

Da REDAÇÃO

CPP

Detento é pego 
com drogas e tenta 

subornar agente

No inicio da noite desta 
terça-feira (5) um reeducando 
de 25 anos do Centro de Pro-
gressão Penitenciária de Rio 
Preto foi flagrado com porções 
de maconha e cocaína dentro 
de sua cela. Ele tentou subor-
nar o agente penitenciário para 
evitar a punição.

De acordo com as informa-
ções do boletim de ocorrência 
o agente penitenciário de 31 
anos estava realizando a ronda 
de rotina quando observou que 
na cela do reeducando tinha 
um pote com maconha frag-
mentada. Ele realizou uma re-
vista pessoal e ainda localizou 
mais seis porções de cocaína 
na bermuda do detento.

Ao ser questionado sobre 
os entorpecentes o homem 

informou que a maconha 
seria para consumo próprio e 
cocaína seria comercializada.

Em seguida ao perceber 
que o agente iria notificar seu 
superior sobre o ocorrido o 
reeducando tentou negociar 
dizendo que entregaria qual-
quer valor ao profissional, pois 
ele não queria ficar preso em 
regime fechado.

Mais tarde o agente e o 
reeducando foram levados 
para a Central de Flagrantes 
onde o delegado plantonista 
prendeu o homem que foi en-
caminhado para a carceragem 
da DEIC. Já o caso registrado 
como drogas sem autorização 
e corrupção ativa foi encami-
nhado ao 3º Distrito Policial.

(Colaborou – Bruna 
MARQUES)
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APARECIDO DIONISIO ROMERO, natural de Monte Aprázivel/SP, faleceu aos 88 
anos de idade. Era casado com Alice Habara Romero e deixou seus fi lhos Stevens e 
Marco Aurélio. Foi sepultado no dia 06/10/2021 às 14:00, saindo seu féretro do velório 
Jardim da Paz para o cemitério Parque Jardim da Paz.

  FALECIMENTOS

Arquivo DHOJE

Comerciante compra doces furtados e 
será investigado por receptação

Os policiais civis do 4º Dis-
trito Policial de Rio Preto irão 
investigar um comerciante de 
33 anos que na terça-feira (5) 
comprou de um desempregado 
de 22 anos mercadorias que 
foram furtadas de uma frutaria 
localizada na Avenida Alfredo 
Antônio de Oliveira no mesmo 
dia.

O proprietário de 41 anos 
do comércio furtado acionou a 
Polícia Militar e informou que 
esta é a terceira vez que suas 
mercadorias, em geral doces, 
são furtadas e com o auxílio 
das câmeras de segurança 
conseguiu identificar o desem-
pregado, que já é conhecido por 
ser pedinte em um semáforo 
próximo.

Após as informações a PM 

localizou o suspeito que confes-
sou o crime e disse ter vendido 
os alimentos para uma lancho-
nete que também esta localiza-
da na avenida.

No endereço os policiais 
conversaram com o comerciante 
responsável pelo estabeleci-
mento e em sua defesa ele disse 
ter comprado as mercadorias do 
desemprego pelo valor de R$10 
e um lanche, acrescentando 
também não saber que eram 
produtos de furto.

Em seguida o comerciante 
indicou o local onde estavam 
guardadas as 16 caixas de doce 
furtadas.

Todos os envolvidos foram 
levados para a Central de Fla-
grantes para que o caso fosse 
registrado como furto e recep-
tação. (Colaborou – Bruna 
MARQUES) 

Da REDAÇÃO

será investigado por receptação

Arquivo DHOJE

17 ANOS

Adolescente é assassinado 
com tiro na cabeça

Um adolescente de 17 
anos morreu nesta terça-feira 
(4), às 23h35, após ter sido 
baleado na cabeça horas 
antes no bairro João Paulo II, 
na região norte de Rio Preto.

No começo da noite, ao 
chegar no endereço a Polícia 
Militar foi avisada por popula-
res que o jovem já tinha sido 
socorrido para a UPA Jaguaré, 
onde recebeu os primeiros so-
corros e foi encaminhado para 
cirurgia no Hospital de Base.

Segundo a PM, testemu-
nhas disseram que os dispa-
ros de arma de fogo foram 
efetuados por dois homens 
que estavam em uma moto 
que, após atirarem na cabeça 
da vítima, fugiram impedindo 
que a placa do veículo e suas 
características fossem per-
cebidas.

No local do crime havia 
uma poça de sangue e as 

marcas de tiros. Os pms regis-
traram boletim de ocorrência 
como tentativa de homicídio 
simples na Central de Fla-
grantes.

O caso foi encaminhado 
para o 3º Distrito Policial. No 

Da REDAÇÃO   
redacao@dhoje.com.br

final da noite, os policiais civis 
receberam um e-mail do HB 
informando o óbito e fizeram 
um segundo BO com natureza 
de homicídio simples, sendo 
enviado para investigação no 
5º Distrito Policial.

A Divisão Especializada em 
Investigações Criminais (DEIC) 
foi acionada. As causas do 
homicídio são desconhecidas 
até o momento. 

(Colaborou – Bruna 
MARQUES)

Arquivo DHOJE

Jovem foi socorrido na UPA Jaguaré, antes de ser encaminhado ao Hospital de Base

BR 153

Motorista embriagado provoca acidente e 
deixa dois feridos graves; um é criança

BARULHO

Uma manobra proibida, 
no km 52 da BR-153, em Rio 
Preto, por volta das 21h40 da 
terça-feira (5), provocou um 
acidente e deixou três pessoas 
feridas, duas delas com gra-
vidade.

De acordo com o boletim de 
ocorrência, o acidente ocorreu 
quando um comerciante, de 57 
anos, que dirigia um C4 Pallas 
na rodovia, sentido Rio Preto/
Nova Granada, decidiu realizar 
um retorno proibido próximo a 
um posto de combustível. No 
veículo também estava sua 
esposa, uma comerciante de 
29 anos e seu filho de 11 anos.

Assim que o comerciante 

cruzou a pista, um Polo, que 
estava sendo conduzido por 
uma mulher, de 30 anos, no 
mesmo sentido que o primeiro 
automóvel, não conseguiu frear 
e por isso colidiu com a lateral 
do C4 Pallas. Junto com a mu-
lher estava seu filho de 14 anos.

A Polícia Rodoviária Federal 
(PRF) e uma equipe de socorro 
da concessionária Triunfo Trans-
brasiliana foram acionados e no 
local socorreram a criança, que 
apresentou ferimentos graves, 
até o Hospital da Criança e da 
Maternidade.

Também foram socorridos os 
dois condutores, sendo que a 
mulher que não usava cinto de 
segurança apresentou lesões 
no rosto, e o comerciante, que 

realizou o teste de etilômetro 
que constatou que ele estava 
embriagado, teve ferimentos 
graves assim como seu filho. 
Os dois foram levados para o 
Hospital de Base.

Após a apuração dos fatos, a 
PRF realizou as multas cabíveis 

e, em seguida, se dirigiu para a 
Central de Flagrantes, onde o 
caso foi registrado como lesão 
corporal culposa na direção 
de veículo automotor e será 
investigado pelo 3º Distrito 
Policial. (Colaborou – Bruna 
MARQUES)

Da REDAÇÃO

Moradora quebra cancela de condomínio 
após vizinhos reclamarem de som alto

Na manhã da última ter-
ça-feira (5), policiais militares 
registraram na Central de Fla-
grantes um caso de dano, no 
qual uma dona de casa, de 27 
anos, moradora de um con-
domínio localizado na Avenida 
Manoel de Freitas Assunção, 
danificou um leitor de cancela 

de estacionamento e uma porta 
de vidro.

A equipe militar primeiro foi 
acionada por volta das 6h pelos 
vizinhos da dona de casa que 
relataram que a mulher estava 
escutando música muito alta 
o que atrapalhou o sossego 
alheio.

Os policiais orientaram a 
mulher abaixar o volume, o que 

foi obedecido e por isso volta-
ram a realizar o patrulhamento 
de rotina.

Uma hora e meia depois os 
vizinhos da dona de casa volta-
ram acionar a PM alegando que 
a mesma mulher teria danifica-
do a entrada do condomínio. No 
local os policiais encontraram 
o leitor de cancela e a porta 
danificados e com o auxílio 

das gravações da câmera de 
segurança constataram que a 
autora dos danos realmente era 
a acusada.

Em seguida, eles orienta-
ram o sindico  a apresentar as 
imagens no 4º Distrito Policial 
que ficou responsável pelo caso 
registrado como dano. 

(Colaborou – Bruna 
MARQUES)
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É indiscutível que a trombose venosa profunda representa 
uma das principais complicações da atividade tumoral. Esti-
ma-se que o risco de eventos tromboembólicos aumenta sete 
a nove vezes nos pacientes em tratamento quimioterápico e 
com proliferação das células neoplásicas para outras regiões 
do corpo humano.

Para aqueles que desconhecem o verdadeiro significado 
de um evento tromboembólico, aproveito a oportunidade para 
esclarecer ao nosso leitor que a trombose venosa profunda e 
a embolia pulmonar representam as principais complicações 
tromboembólicas associadas ao câncer. Estudos moleculares 
demonstraram a forte atividade pró-trombótica das células 
tumorais, especialmente quando há crescimento neoplásico 
e presença de metástases.

Todo paciente com câncer deve estar atento aos primeiros 
indícios do fenômeno trombótico. Portanto, se um paciente 
com câncer de mama desenvolver durante seu acompa-
nhamento oncológico o quadro clínico de dores nas pernas, 
acompanhado de inchaço e endurecimento da musculatura 
da panturrilha, a avaliação médica com o cirurgião vascular é 
obrigatória. A trombose venosa profunda deve ser pesquisada, 
a fim de que o tratamento oferecido reduza as chances de 
embolia, prejudicando a circulação pulmonar.

A trombose venosa profunda caracteriza-se pela obstru-
ção do segmento venoso por um coágulo de sangue, com 
importante prejuízo ao retorno venoso do sangue da periferia 
do corpo em direção ao coração. Dentre as neoplasias mais 
associadas a eventos tromboembólicos, destaco o câncer 
de pâncreas por sua agressividade, e o câncer de próstata e 
de mama por sua elevada incidência em nossa população.

Caso você esteja em tratamento quimioterápico ou em 
programação cirúrgica para remoção do tumor, é importante 
a profilaxia contra eventos tromboembólicos. As cirurgias 
oncológicas, atualmente, constituem um dos fatores de 
risco mais relevantes para o desenvolvimento de fenômenos 
trombóticos, sendo orientado a profilaxia pré-operatória e a 
extensão do tratamento no pós-operatório com doses baixas 
de anticoagulante.

Por outro lado, se você é um paciente oncológico e foi 
diagnosticado com trombose venosa, o tratamento anticoa-
gulante com dose plena é necessário para evitar a progressão 
para embolia pulmonar. A recomendação atual é manter o 
tratamento por pelo menos três meses, com anticoagulação 
prolongada enquanto houver atividade tumoral.

A avaliação periódica com o cirurgião vascular é de suma 
importância, devendo ser realizada em todas as etapas do 
tratamento oncológico, mesmo depois que for considerado 
o quadro de remissão tumoral ou após a remoção da mas-
sa neoplásica. Além disso, a quimioterapia não precisa ser 
realizada apenas através de punções venosas periféricas. 
O cateter de Porto-Cath representa uma opção viável para 
a infusão das medicações quimioterápicas, melhorando a 
qualidade do atendimento oncológico.

A prevenção da trombose associada ao câncer depende 
da conscientização do paciente frente ao risco de eventos 
tromboembólicos, devendo ser estimulado o acompanha-
mento médico a cada ciclo do tratamento tumoral. Algumas 
sugestões para prevenção da trombose nos pacientes com 
câncer:

1) Na presença de dores nas pernas, inchaço e veias 
inflamadas, procure imediatamente seu cirurgião vascular;

2) Mantenha profilaxia para trombose se houver cresci-
mento tumoral e durante o período de quimioterapia;

3) Faça o controle laboratorial das medicações antico-
agulantes;

4) Mantenha hábitos alimentares equilibrados;
5) A rotina de atividade física contribui para o quadro 

imunológico;
6) A suplementação com antioxidantes e vitaminas, em 

especial a Vitamina C, é benéfica contra o câncer.
Para mais informações sobre a relação entre câncer e 

trombose, acesse o site www.drsthefanovascular.com.br.
  
Prof. Dr. Sthefano Atique Gabriel – Doutor em Pes-

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

Outubro Rosa: saiba 
como se prevenir da 

trombose associada ao 
câncer de mama
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Estado marca recorde diário de 
3ª dose aplicada contra a Covid 

Primeira pessoa vacinada 
contra a Covid-19 no Brasil, a 
enfermeira Mônica Calazans 
recebeu nesta quarta-feira 
(6), no Palácio dos Bandei-
rantes, a terceira dose do 
imunizante do Instituto Butan-
tan. O ato simbólico marcou 
o recorde diário nas doses 
de reforço aplicadas em todo 
o estado.

Além de Mônica, o Secre-
tário de Estado da Saúde Jean 
Gorinchteyn também recebeu 
o reforço do imunizante du-
rante a entrevista coletiva na 
sede do Governo do Estado.

A vacinação contra a CO-
VID-19 em todo o Brasil 
começou por iniciativa do Go-
verno de São Paulo no último 
dia 17 de janeiro, logo após 
a aprovação do uso emergen-
cial da vacina do Butantan 
pela Anvisa (Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária). Traba-
lhadora da linha de frente no 
tratamento a pacientes con-
taminados pelo coronavírus, 
Mônica se tornou símbolo da 
importância da vacinação.

A aplicação da terceira 
dose em São Paulo começou 
no dia 4 de setembro nos 645 

municípios paulistas. O reforço 
é dirigido a toda a população 
idosa, adultos imunossuprimi-
dos e profissionais de saúde 
dos serviços de saúde públicos 
e particulares.

O recorde de terceira dose 

Da REPORTAGEM   
redacao@dhoje.com.br

IMUNIZAÇÃO

Divulgação

foi registrado na última terça 
(5). Na etapa que se estende 
até domingo (10), o público-
-alvo é formado por 1 milhão 
de trabalhadores da saúde e 
outros 104 mil idosos com 
idade entre 60 e 69 anos. 
Todos devem ter completado 
o esquema vacinal de duas 
aplicações entre fevereiro e 
março.

A partir da semana que 
vem, a Secretaria da Saúde 
prevê mais quatro fases es-
calonadas para aplicação das 
doses adicionais nos públicos-

-alvos que completaram o ciclo 
vacinal em abril. De 11 de 
outubro a 11 de novembro, a 
meta é aplicar a terceira dose 
em cerca de 2,7 milhões de 
pessoas.

Os grupos acima de 80 
anos e imunossuprimidos já 
entraram na estratégia em 
semanas anteriores e, desde 
segunda-feira (27), a oferta 
das doses está em curso para 
pessoas de 70 a 79 anos. Os 
que têm entre 60 e 69 anos 
serão contemplados entre os 
dias 4 e 10 de outubro.

2,7 mi 
3ª dose até novembro

Enfermeira 
Mônica Cala-
zans recebeu 
nesta quarta-
-feira (6), no 
Palácio dos 

Bandeirantes, 
a terceira 

dose do imuni-
zante do Insti-
tuto Butantan

COVID

Evento recebe cinco 
mil visitantes e realiza 
38 doações de animais

O Shopping Iguatemi de Rio 
Preto promoveu no último fim 
de semana o 1º Pet Day, com 
diversas atrações voltadas para 
que os clientes pudessem levar 
os seus animais de estimação. 
Segundo a administração do 
shopping, evento reuniu mais 
de 5 mil pessoas de toda a 
região entre sexta-feira e do-
mingo.

“Tudo foi milimetricamente 
pensado para proporcionar 
aos pets e a seus donos uma 
experiência divertida e edu-
cativa, além de unir aqueles 
que amam os animais, é claro. 

Conseguimos isso com segu-
rança e distanciamento entre 
as pessoas, que prontamente 
seguiram todos os protocolos”, 
afirmou a gerente de marketing 
do Shopping Iguatemi São José 
do Rio Preto, Flávia Lania.

Os três dias de evento con-
taram com palestras, caricatu-
ra, oficinas infantis, aniversário 
pet com comida temática e 
feirinha de adoção por meio do 
projeto Aquecendo Patinhas, 
que doou 38 filhotes de ca-
chorros. “A gente conclui este 
evento com uma grande satis-
fação e com boas prospecções 
para os próximos anos”, diz 
Flávia.

Da REPORTAGEM 

Mais 33 casos e duas mortes

A Secretaria de Saúde de 
Rio Preto confirmou 33 casos 
de Covid-19 nesta quarta-feira 
(6), sendo 28 diagnosticados 
por exame PCR, três por TR 
antígeno e 2 por TR sorológico. 
No total são 97.436 casos, 
com uma média móvel de 30 
casos leves e um caso grave 

por dia.
Também foram registrados 

mais dois óbitos, ambos noti-
ficados no dia 25/09. Desde o 
início da pandemia são 2.792 
mortes, com uma taxa de leta-
lidade de 2,8%. Considerando 
apenas os dados de 2021 são 
62.673 casos e 1.870 óbitos.

Nas últimas 24 horas, 39 
pessoas foram consideradas 

curadas da Covid-19, totali-
zando 94.558 recuperados, o 
equivalente a 97% dos casos. 
A cidade soma 326.439 no-
tificações de pacientes com 
sintomas gripais e 294.431 
testes. O coeficiente de inci-
dência é de 20.954 casos a 
cada 100 mil habitantes.

Atualmente Rio Preto con-
tabiliza 220 pacientes interna-

dos com síndrome respiratória 
aguda grave (SRAG), com 99 
na UTI e 121 na enfermaria, 
sendo 107 residentes de Rio 
Preto e 113 de outros mu-
nicípios da região. Dentre os 
casos já confirmados são 96 
pacientes internados, com 54 
na UTI e 42 na enfermaria. A 
taxa de ocupação de leitos de 
UTI é de 27,2% na região.

Vinicius LIMA 

CÂNCER DE MAMA

Olímpia intensifi ca ações preventivas no Outubro Rosa
Considerado o mês de cons-

cientização sobre o câncer de 
mama, o Outubro Rosa visa 
promover campanhas direciona-
das aos cuidados e prevenção 
à doença. Pensando nisso, 
em Olímpia, a secretaria de 
Saúde está promovendo diver-
sas ações para intensificar as 
orientações junto às mulheres 
atendidas na rede pública.

De acordo com a diretora 
da Divisão de Atenção Básica, 
Amanda Ferrarese, durante todo 
o mês as equipes das Unidades 

de Saúde farão um trabalho es-
pecial e dedicado ao tema. Entre 
as atividades estão a disponibi-
lização de cartazes informativos 
sobre a doença, orientações 
em sala de espera, orientação 
individual com mulheres durante 
as consultas médicas, coletas 
de preventivos, solicitação de 
mamografia para mulheres que 
tenham indicação, além da 
identificação de moradoras com 
sinais ou sintomas para o devido 
acompanhamento, entre outras.

Segundo dados do INCA 
(Instituto Nacional do Câncer), 
a estimativa é de que mais de 

66 mil novos casos de câncer de 
mama tenham sido registrados 
no Brasil, em 2021. As mortes 
somam mais de 18 mil. Vale 
ressaltar que, ainda que raro, 
o câncer de mama também 
pode se manifestar em homens, 
representando cerca de 1% do 
total de casos no país.

Assim como diversas outras 
doenças, os casos podem ser 
evitados com a adoção de há-
bitos saudáveis de vida como 
a prática de exercícios físicos, 
controle de peso, não consumo 
de bebidas alcoólicas e o taba-
gismo, entre outros.

Ainda conforme orientações 
do INCA, a principal manifesta-
ção da doença é a presença de 
nódulos nos seios, fixos e geral-
mente indolores, percebidos em 
90% dos casos pelas próprias 
mulheres. Além disso, pele da 
mama avermelhada, alterações 
no mamilo e pequenos nódulos 
nas axilas e pescoços também 
são outros sinais que devem ter 
atenção.

Em caso de perceber sinto-
mas, a orientação é para que 
a mulher procure a Unidade de 
Saúde de referência para os 
devidos cuidados.

Da REPORTAGEM

PET DAY MIRASSOL

164 animais são castrados 
no primeiro dia de 

atendimento do programa

A Prefeitura de Mirassol, 
por meio da Vigilância Epide-
miológica do Departamento 
Municipal de Saúde, registrou o 
atendimento de 164 animais de 
estimação, sendo 79 cães e 85 
gatos - que já estavam agenda-
dos -, nesta quarta-feira (6), no 
primeiro dia da castração em 
massa, no Recinto Municipal 
Leopoldo Gotardi.

O trabalho foi realizado pelo 
sistema conhecido como “cas-
tramóvel” e esta primeira etapa 
será finalizada na sexta-feira 

(08). A iniciativa visa auxiliar 
no controle populacional e na 
redução de abandono destes 
animais.

“Foi um sucesso o primeiro 
dia. Todos foram atendidos con-
forme o agendamento”, disse a 
médica veterinária Evelyn Costa 
Gonzales de Lima, responsável 
pela ação.

A campanha teve início no 
mês passado com o agen-
damento dos animais. Nesta 
etapa, os tutores receberam 
todas as informações sobre os 
cuidados com os animais no pré 
e também no pós operatório.

Da REPORTAGEM 
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“Memórias de uma Família Feliz” – de Val 
(Valdelice) Maciel

Tudo foi preparado nos mínimos detalhes para 
comemorar a vida, as pessoas que a vida deu 
a ela e as oportunidades que ela agarrou. Val 
(Valdelice) Maciel é uma mulher espetacular, 
em todos os sentidos, é uma mulher que nunca 
reclamou de envelhecer, pois sabe que esse é 
um privilégio.
Para comemorar idade redonda (70 anos) de 
vida da Val (Valdelice) Maciel, que é como 
todos conhecem, mas o mundo nos fez dar uma 
paradinha, nos fez esperar quase um ano, para 
essa maravilhosa celebração, aproveitando a 
inesquecível e bonita noite festiva, tendo como 
cenário o requisitado Buffet Félix Petrolli, neste 
começo de primavera, Val, fez o lançamento 
do seu livro “Memórias de uma Família 
Feliz”, registrando uma festa de aniversário 
que mostrou que realmente aquela, era uma 
família feliz (não apenas no livro), com todos os 
personagens que fazem tudo ser perfeito. Filhos, 
netos e quantos netos. Val, uma mulher que 
soube criar quatro filhos e que sabe aproveitar 
as delícias de ser avó.
E todos os amigos, amigas e parentes estavam 
lá, para prestigiar e fazer ser especial como 
não poderia deixar de ser. Uma noite divina e 
maravilhosa.
O livro conta a história de vida dela, com as 
fotos tiradas na Fontana di Trevi, Roma, Itália; 
e com os dizeres “Só alegria!”.
Foi um livro preparado para celebrar a vida, para 
agradecer a Deus e para eternizar na memória 
daqueles que a conhecem, um pouco mais de 
suas histórias.
Rosimeire Navarro que descreveu a autora/
aniversariante de uma forma única; Val.

Fotografia – Valdemir Reis – Michele Cuciol e 
Lorayne Fernandes

Tel. (17) 3233-4888

Referência
Sócio e diretor de uma das mais conceituadas construtoras de 
Rio Preto, a Coelho Engenharia, Marcos Domingues é um dos 
convidados para uma live sobre aumento de produtividade na 
construção brasileira. Nesta quinta-feira, a partir das 10h, ele vai 
falar sobre as paredes de concreto, um sistema construtivo que é 
case de sucesso reduzindo em 80% os resíduos nas obras. Marcos 
Domingues foi um dos primeiros engenheiros brasileiros a implantar 
o sistema no Brasil e a construtora dele é referência no mercado 
nacional com obras em várias cidades brasileiras aplicando este 
sistema de construção.

DiáriodoBob
Vinha mas não vem. Enquanto uma turma de tucanos lus-

trava o bico e se preparava para uma festa de pré lançamento 
da candidatura de João Dória a Presidência da República, 
no meio da tarde de ontem, chegava a noticia que, em vez de 
Rio Preto, os tucanos começariam a campanha nesta região 
por Araçatuba. Mas, isso não quer dizer que o Ipê Park Hotel, 
não assegurara para a próxima semana o seu maior auditório, 
a pedido dos organizadores do comício. Fusão sem confusão. 
Deixando os tucanos de lado, vamos detalhar também a fusão do 
DEM e PSL já consagrada com novo nome de batismo: União 
Brasil que adotara o numero 44 nas urnas eletrônicas. Pizza 
como meio. A rede de pizzarias Bella Capri foi premiada como 
uma das melhores franquias do Brasil, concorrendo com mais 
de 400 marcas de todo o Brasil. A láurea foi concedida após 
pesquisa da Serasa Experian e o grupo de Pequenas Empresas 
Grandes Negócios. A rede de pizzarias tem 38 lojas em 23 
cidades localizadas no interior de São Paulo, Mato Grosso do 
Sul e Minas Gerais. Além do Guto cumprimentamos também o 
irmão sócio Nivaldo. Motivo pra comparar. O Brasil ultrapassa 
nesta quinta-feira a marca de 95 milhões de pessoas totalmente 
imunizadas contra a Covid-19. Por aqui parece pouco, mas 
é o suficiente para imunizar mais de 200 países. Matando no 
ninho. Há um vago sentimento de que a Covid-19 foi dominada 
e vive seus últimos momentos. Será? Acredite se quiser. Sem 
escritório ainda, Geraldo Alckmin transformou uma padaria de 
seu bairro, em São Paulo numa espécie de home office. Reser-
vado e econômico, Geraldo já deixou escapar que está gastando 
demais com quem deixa o café na conta dele.  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. Perspectiva. O comentário social nas 
redes é que o clube de campo do Palestra, no fim de semana 
que passou, estava lotado e, isso vem animando os atuais di-
retores que tentam ressuscitá-lo. O medo no momento e abrir 
as portas e o clube virar uma espécie de Presidente Praia Clube 
(sem nenhum desmerecimento). Ponto e basta!

C/ Luizinho BUENO 

Ireni Gouveia, a aniversariante e 
escritora Val Maciel, com os compadres: 

Ivani, Álvaro e o fi lho Leonardo dos 
Santos Espinha, de São Paulo

Val Maciel comemora aniversário, com lançamento 
de seu livro no Buffet Félix Petrolli

 A aniversariante e escritora Val 
(Valdelice) Maciel e o marido Ireni 

Gouveia no Buffet Félix Petrolli

GolpedeMestre  
O PERIGO DE UMA MEIA VERDADE É VOCÊ DIZER EXATAMENTE A 
METADE QUE É MENTIRA. Sorria, beba muita água e seja feliz!

Val Maciel e a artista plástica Norma 
Vilar e o marido Maurício Oliveira

A escritora e aniversariante 
Val Maciel e a empresária 

Maria Delbem

Val (Valdelice) Maciel assopra 
velinhas com os netinhos 
rodeada pelos familiares

Rápido com Pix
Ciro Thiago Neto do aplicativo de bebidas 
Online, que entrega novas conveniências 
em sistema de delivery por apostar em 
novas tecnologias, já está recebendo 
pagamentos dos pedidos via sistema 
PIX. Ao lado do sócio Gabriel Medeiros 
Santos, Neto afirma que facilitar a vida 
do cliente valoriza qualquer negócio. 

Empresa de valor 
Dentre as 50 maiores operadoras de 
saúde do Brasil, a Unimed Rio Preto 
foi classificada na 30ª colocação 
com um resultado operacional de 
R$ 101,7 milhões. A cooperativa se 
destaca também como a 6ª entre as 
20 mais rentáveis sobre o patrimônio e 
a 10ª entre as 20 maiores em margem 
operacional. Os números são dos 
balanços de 2020.

Troféu aplauso
Saudamos o prefeito Edinho e Dr. Aldenis, secretário 
de saúde pela responsabilidade com a nossa saúde. 
Somos campeão em imunização de vacinação contra 
COVID19.

Em pose especial, a bonita família Maciel Gouveia, curtindo a noite comemorativa. 
O médico Dr. Renato Madlum e Tânia Teresa, Lucas Filho e Ana Cláudia, Dr. Gustavo 

Gouveia e esposa Vivian e os netos Matheus, Júlia e Martina

A escritora Val Maciel e a requisitada 
Dermatologista Dra. Miriam Delbem Bellon

Família Freitas, tias e primas, em close especial, durante noite comemorativa
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PAULISTA FEMININO

Realidade Jovem joga hoje para 
superar lanterna e luto pela goleira

O Realidade Jovem 
encara o Pinda SC 
em Pindamonhan-
gaba nesta quin-

ta-feira (7) pela 9ª rodada do 
Campeonato Paulista Sub-20. 
A equipe rio-pretense precisa 
vencer para seguir na briga 
pelo G-8 e se classificar para 
a Copa Paulista.

Na última semana, o Re-
alidade conseguiu mostrar 
boa consistência defensiva ao 
empatar em zero a zero com o 
Taubaté e segurar o São Paulo 
no primeiro tempo, antes de le-
var três gols na segunda etapa. 
No entanto, a equipe precisa 
se reencontrar ofensivamente 
para voltar a vencer. Foram dois 
gols marcados na competição, 
sendo o último no dia 19/08 
contra a Portuguesa na única 
vitória da equipe no Paulista.

Adversário nesta rodada, 

o Pinda ocupa a lanterna da 
competição, sem ter vencido 
nenhum jogo. Na última roda-
da, o time foi superado pelo 
Nacional em São Paulo por 
dois a zero.

Cibelly, que foi expulsa no 
jogo contra o Taubaté, cumpriu 
suspensão contra o São Paulo 
e volta a ser opção para o 
técnico Chicão Regueira. Outro 
desafio que o Realidade Jovem 
terá que superar é o luto. Na 
segunda-feira (4), a goleira 
Carol Aquino faleceu no Mato 
Grosso. Ela havia disputado as 
rodadas iniciais do Paulistão 
com a camisa do Realidade e 
havia sido dispensada para re-
solver problemas particulares. A 
notícia deixou o elenco abalado.

Em nota publicada em seu 
site oficial, a Federação Paulista 
de Futebol (FPF) lamentou o 
ocorrido. “A Federação Paulista 
de Futebol lamenta profunda-
mente o falecimento da goleira 

Vinicius LIMA  
redacao@dhoje.com.br

BRASIL ULTRA Rio-pretense disputa triathlon de 515 km 

A triatleta rio-pretense 
Marilza Saldanha, de 
55 anos, da Briani 

Assessoria Esportiva, disputa 
entre os dias 15 e 17 deste 
mês, em Paraty, o UB515 Brasil 
Ultra Triathlon.  A competição te 
os mesmos moldes do Ultraman 
Havaí.

No primeiro dia, os atle-
tas nadam 10km e pedalam 
145km. No segundo, mais 
276km de bike e, no terceiro, 
correm a distância de duas 
maratonas (84,4km), totalizan-
do os 515km que dão nome a 
prova.

Marilza, que é advogada, 
treinou muito para competir em 

Paraty. Sua última competição 
na modalidade foi em setembro 
de 2019, quando participou do 
Campeonato Mundial de Iron 
70.3, em Nice, na França. Ela 
falou sobre a preparação para 
encarar o desafio.

“Com a pandemia em 2020 
não houve provas de triathlon. 
Todas as que eu estava inscrita 
foram adiadas para 2021 e ago-
ra recentemente adiaram para 
2022. Em fevereiro de 2021 
resolvi me permitir viver um 
sonho: treinar para o Ultraman 
Brasil. Começamos a prepara-
ção já com um bom volume, pois 
a prova seria realizada em abril 
desse ano. Mas ai adiaram vá-
rias vezes até esta data agora”, 
conta Marilza.

Não é qualquer atleta que 
participa dessa competição. 
É preciso passar pelo crivo da 
organização. Ela foi convidada e 
passou por uma longa entrevista 
com os organizadores. Sendo 
profissional liberal, ela teve 
que conciliar todos os afazeres 
particulares e ainda encaixar os 
longos treinos nesses meses de 
treinamento.

“Para mim já estou bem feliz 
e chegar na prova e encaixar 
tudo que eu treinei será maravi-
lhoso. Os finais de semana dos 
últimos meses foram sempre a 
mesma rotina: longo de natação, 
longo de bike e longo de corrida. 
Descansar, trabalhar e começar 
tudo novamente. Dificilmente 
consegue ter vida social. Numa 

Vinicius LIMA prova que reúne três espor-
tes com toda a logística que 
envolve, o atleta precisa ter 
dois staffs, com carro de apoio 
acompanhando toda a com-
petição. Ele precisa ser auto 
suficiente”, comentou a atleta.

Marilza falou sobre suas 
expectativas. “O desejo sincero 
do meu coração é cruzar a linha 
de chegada, vencendo a mim 
mesma, vencer todas as dores, 
cansaço e cruzar a linha com 
um sorriso de gratidão por todas 
as pessoas que estiveram comi-
go, me apoiando e incentivan-
do. Para 2022 já estou inscrita 
no Iron 70.3 que acontecerá no 
mês de abril e o Ironman Brasil 
que será em maio, ambos em 
Florianópolis”, contou.Triatleta rio-pretense Marilza Saldanha

D
ivulgação

Carol Aquino, de 25 anos, com 
passagens pelo futebol paulista, 
além de clubes como Botafogo-
-RJ, Grêmio-RS e Cruzeiro-MG. 
Tendo iniciado a sua carreira no 
Mixto-MT, Carol também teve 
passagem pelas categorias de 
base da Seleção Brasileira. Seu 
último clube foi o Realidade 
Jovem, na disputa do Paulistão 
Feminino de 2021, onde fez 
três jogos. A FPF deseja força e 
conforto aos familiares e amigos 
da atleta”, diz a nota.

PINDA SC X REALIDADE JOVEM
CAMPEONATO PAULISTA FE-
MININO
DIA: 07/10
HORÁRIO: 15H
LOCAL: ESTÁDIO ANTÔNIO 
PINHEIRO JÚNIOR (PINDAMO-
NHANGABA)
TRANSMISSÃO: PAULISTÃO 
PLAY E ELEVEN

Ficha técnica

Andrey QUEIROZ

BRASILEIRÃO PAULISTA SUB-10

No retorno do público ao estádio, 
Corinthians bate o Bahia

O Corinthians subiu 
para a quarta coloca-
ção na classificação 

do Brasileirão ao derrotar o 
Bahia por 3 a 1, na noite desta 
terça-feira (5), na Neo Quími-
ca Arena, pela 24ª rodada. O 
alvinegro, agora com 35 pon-
tos, ultrapassou o Fortaleza. 
O Bahia, por outro lado, ficou 
na 17ª posição, com 23. O 
Santos, em 16º, tem 24. O 
jogo marcou o retorno dos 
torcedores ao estádio.

Com mais posse de bola, o 
Corinthians pressionou o Bahia 
no primeiro tempo, mas en-
controu dificuldade na criação 
de jogadas. O time baiano, por 
sua vez, se soltou aos poucos 
e contou com um pênalti em 
cima do atacante Gilberto 
para inaugurar o marcador. O 
atacante foi para a cobrança 
e fez 1 a 0, aos 32 minutos.

Atrás no placar, o Corin-
thians foi com tudo para cima 
e desperdiçou uma chance 
atrás da outra. Em uma das 
tentativas, Lucas Arcanjo blo-
queou a bola com a mão e 
acabou expulso, pênalti. Róger 
Guedes bateu e empatou.

No segundo tempo, com 

um homem a mais, o time pau-
lista tomou conta da partida e 
virou aos seis minutos. Fagner 
cruzou para Cantillo e o volante 
subiu sozinho para, de cabeça, 
fazer 2 a 1. E o Corinthians 
continuou atacante, sem dar 
qualquer chance ao adversário.

Aos 23 minutos, Gabriel Pe-
reira fez grande jogada e soltou 
a bomba. Jô pegou o rebote e 
mandou para o fundo das re-
des. A bola bateu no travessão 

antes de ultrapassar a linha. 
Em vantagem, o Corinthians 
recuou, o Bahia tentou dimi-
nuir, mas não conseguiu evitar 
o revés.

Na próxima rodada, o Co-
rinthians enfrenta o Sport no 
sábado, às 16h30, na Arena 
Pernambuco, em São Louren-
ço da Mata (PE). No mesmo 
dia, às 19h, o Bahia visita o 
Athletico, na Arena da Baixada, 
em Curitiba (PR).

Da REPORTAGEM
Divulgação

Equipes da região fazem jogos da 
última rodada da primeira fase

As equipes da região 
disputam nesta quin-
ta-feira (7) a última 

rodada da primeira fase do 
Campeonato Paulista Sub-20. A 
maioria dos times chega com a 
vida já decidida na competição 
e com poucos objetivos para 
esses jogos.

No Maião, o Mirassol faz 
o clássico regional contra o 
Tanabi. O Leão já garantiu a 
liderança do grupo na rodada 
passada. Vice-líder, o Índio da 
Noroeste também já está clas-
sificado e não pode mais ser 
ultrapassado.

Para o Mirassol, a motivação 
maior é do atacante Kauan, que 
lidera a artilharia do campeona-
to com 8 gols junto com Bruno 
Menezes do Palmeiras. O jogo 
é uma oportunidade de se co-
lecionar mais tentos e se isolar 
como goleador do Paulista. Já 
o Tanabi é uma das três únicas 
equipes, ao lado de Ponte Preta 
e Itapirense, que não perderam 
no campeonato e quer manter 
a invencibilidade.

Eliminado, o América joga 
com o Fernandópolis, equipe 
já classificada, fora de casa 
tentando não terminar o cam-
peonato na lanterna. O Rubro 
soma apenas uma vitória em 
nove jogos e pode ultrapassar 
o Olímpia, que encara o Mon-
te Azul. O Galo Azul não tem 
mais chances de se classificar 

como um dos melhores quartos 
colocados, mas o rival sim e é 
o único time que ainda luta por 
vaga no grupo.

Jogos:
07/10 – 15h – Mirassol x 

Tanabi – Estádio José Maria 

de Campos Maia (Mirassol)
07/10 – 15h – Monte Azul 

x Olímpia – Estádio Otacília 
Patrício Arroyo (Monte Azul)

07/10 – 15h – Fernan-
dópolis x América – Estádio 
Claudio Rodante (Fernandó-
polis)

Vinicius LIMA  Renan CONTRERA
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 “Venom: Tempo de 
Carnificina” domina 
as telas de cinema

O novo filme do Ve-
nom chegou aos 
cinemas nesta se-

mana ocupando a maioria dos 
horários e salas das telonas 
de São José do Rio Preto. “Ve-
nom: Tempo de Carnificina” é 
a continuação direta do filme 
“Venom” de 2018, que traz o 
vilão do Homem-Aranha como 
protagonista.

O novo longa se passa um 
ano depois dos acontecimen-
tos do primeiro filme e mostra 
Eddie Brock (Tom Hardy) com 
problemas para se acostumar 
na vida do symbiote Venom. 
Eddie tenta se restabelecer 
como jornalista ao entrevistar 
o serial killer Cletus Kasady, 
também portando um sym-
biote chamado de Carnifi-
cana, outro clássico vilão do 
Homem-Aranha, e que acaba 
escapando da prisão após sua 
execução falhada.

Os filmes “007 – Sem 
Tempo para Morrer” e “Ainbo: 
A Guerreira Amazônica” que 
estrearam na semana pas-
sada seguem em cartaz. Para 
os fãs da Marvel, “Shang Chi 
e a Lenda dos Dez Anéis” 
segue também disponível 
em algumas poucas salas. 
Na próxima quarta-feira (13) 
o filme nacional “Fátima – A 
História de Um Milagre” tem a 
sua pré-estreia em Rio Preto.

Confira os horários e ses-
sões dos cinemas do Iguate-
mi, Plaza Avenida Shopping, 
Riopreto Shopping e Shopping 
Cidade Norte para os dias 
07/10 até 13/10:

Iguatemi (Cinépolis)

Venom: Tempo de Carni-
ficina – (Duração: 1h37min)

Macroexe 3D Legenda-
do: 15h, 17h15, 19h30 e 
21h45

3D Legendado: 22h15
2D Legendado: 14h15, 

16h30, 18h45, 20h e 21h
3D Dublado: 17h45
2D Dublado: 13h15 e 

15h30

007 - Sem Tempo Para 
Morrer – (Duração: 2h43min)

2D Legendado: 13h, 
13h45, 14h45, 16h15,17h, 
18h, 19h45, 20h30 e 21h15

Patrulha Canina – O 
Filme – (Duração: 1h26min)

2D Dublado: 13h30 e 
18h15

Ainbo – A Guerreira Ama-
zônica – (Duração: 1h24min)

2D Dublado: 15h45

Shang Chi e a Lenda 
dos Dez Anéis – (Duração: 
2h15min)

2D Legendado: 20h15

Plaza Avenida Shopping 
(Cinépolis)

Venom: Tempo de Carni-
ficina – (Duração: 1h37min)

3D Dublado: 15h, 16h30, 
17h15, 19h30, 21h e 21h45

2D Dublado: 13h15 (so-

mente sábado e domingo), 
14h, 14h15, 14h45, 15h30, 
16h15, 17h, 17h45, 18h30, 
18h45, 19h15, 20h, 20h45, 
21h30 e 22h15.

007 - Sem Tempo Para 
Morrer – (Duração: 2h43min)

2D Dublado: 14h30, 18h 
e 21h15

Patrulha Canina – O 
Filme – (Duração: 1h26min)

2D Dublado: 17h30 e 
19h45

Ainbo – A Guerreira 
Amazônica – (Duração: 
1h24min)

2D Dublado: 13h30 (so-
mente sábado e domingo) e 
15h20

Shang Chi e a Lenda 
dos Dez Anéis – (Duração: 
2h15min)

2D Dublado: 21h50

Riopreto Shopping (Mul-
tiplex)

Venom: Tempo de Carni-
ficina – (Duração: 1h37min)

VIP Dublado: 15h15, 
17h20 e 19h25

VIP Legendado: 21h30
Dublado: 13h25 (sábado, 

domingo e terça), 14h50, 
15h05, 15h30, 16h55, 
17h10, 17h35, 19h, 19h15, 
19h40, 21h05, 21h20, 
21h45 e 21h50.

007 - Sem Tempo Para 
Morrer – (Duração: 2h43min)

VIP Dublado: 17h30
VIP Legendado: 20h45
Dublado: 14h30, 17h45 

e 21h

Patrulha Canina – O 
Filme – (Duração: 1h26min)

Dublado: 13h05 (sábado, 
domingo e terça) e 17h05.

Ainbo – A Guerreira 
Amazônica – (Duração: 
1h24min)

VIP Dublado: 13h (sába-
do, domingo e terça)

Dublado: 15h05

Shang Chi e a Lenda 
dos Dez Anéis – (Duração: 
2h15min)

Dublado: 19h05

O Poderoso Chefinho 
2 – Negócios de Família 
(Duração: 1h47min)

Dublado: 13h (Sábado, 
domingo e terça)

Fátima: A História de um 
Milagre (Duração: 1h56min)

Dublado: 15h (Pré-es-
treia)

Shopping Cidade Norte 
(Centerplex)

Venom: Tempo de Carni-
ficina – (Duração: 1h37min)

Dublado: 15h, 18h e 21h

007 - Sem Tempo Para 
Morrer – (Duração: 2h43min)

Dublado: 16h30 e 20h

Patrulha Canina – O 
Filme – (Duração: 1h26min)

Dublado: 14h30

Vinicius LIMA

Divulgação
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Governo anuncia expansão 
de público em eventos 
culturais e esportivos

O Governo do Esta-
do de São Paulo 
anunciou nesta 
quarta-feira (6) a 

expansão da capacidade de 
público nos eventos esporti-
vos, culturais e de lazer, em 
consonância com as medidas 
já adotadas para as partidas 
de futebol nos estádios.

Shows, espetáculos, ati-
vidades de entretenimento 
e demais modalidades es-
portivas poderão ampliar 
gradativamente o número de 
espectadores e participantes 
no decorrer deste mês, res-
peitando normas sanitárias e 
limites de ocupação dos es-
paços indicados pelo Comitê 
Científico de São Paulo.

“Vamos levar em conta 
os critérios que são funda-
mentais para a retomada de 
grandes eventos com contro-
le de público. O primeiro é a 
vacinação completa ou, pelo 
menos, a primeira dose e um 
teste de COVID-19 negativo. 
A segunda condição é que 
o uso de máscara continue 
sendo obrigatório nessas 
situações”, afirmou Paulo 
Menezes, coordenador do 
Comitê Científico.

Até o dia 15, a ocupa-
ção deverá ser de até 30%. 
Entre os dias 16 e 31, será 
de até 50%. Em 1º de no-
vembro, poderá ser utilizada 
até 100% da capacidade do 
local, respeitando as regras 
sanitárias.

Para entrada e partici-
pação nestes eventos, os 
estabelecimentos e organi-
zadores deverão exigir um 
comprovante com esquema 
vacinal completo, ou seja, 
duas doses da vacina Coro-
navac, Astrazeneca e Pfizer 
ou dose única da Janssen. 
Também precisarão dispo-
nibilizar álcool em gel 70% 
em locais de fácil acesso ao 
público.

Da REPORTAGEM
redacao@dhoje.com.br

culturais e esportivos

Quem ainda não tiver con-
cluído o esquema vacinal, 
deverá apresentar um com-
provante com a primeira dose 
e um teste negativo para Co-
vid-19 do tipo PCR realizado 
em até 48 horas antes do 
ingresso no evento, ou um 
teste negativo de antígeno re-
alizado nas últimas 24 horas. 
Também será preciso utilizar 
máscara de proteção facial 
durante a permanência no 

espaço e há a recomendação 
de distanciamento entre as 
pessoas.

“Para o setor de eventos 
é muito importante essa re-
tomada, era uma expectativa 
que já se tinha de como 
seria o passo a passo. Essa 
resolução será publicada 
pela Saúde em Diário Oficial 
amanhã”, destacou Patrícia 
Ellen, Secretária de Desen-
volvimento Econômico.

Patrícia Ellen, Secretária de Desenvolvimento Econômico

Para o setor de eventos 
é muito importante 

essa retomada, era uma 
expectativa que já se tinha 
de como seria o passo a 

passo. Essa resolução será 
publicada pela Saúde em 

Diário Oficial amanhã

“

”

D
ivulgação
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Festival Baile Funk confirma 
grandes atrações para dezembro
O retorno das festas e 

baladas, para a ale-
gria de muitos, está 

aquecendo o mercado notur-
no de Rio Preto e toda região. 
Alguns já programaram suas 
agendas para acontecerem 
em 2022, mas outros grandes 
eventos cravaram na folhinha 
deste ano atrações de peso 
que prometem movimentar a 
cena festiva.

O Baile Funk Festival está 
agendado para o dia 7 de 
dezembro, uma terça-feira, já 
que na quarta, dia 8, é feriado 
em Rio Preto e algumas cida-
des da região, dia de Nossa 
Senhora da Imaculada Con-
ceição. O portão abre às 22h 
e o evento começa às 23h no 
Interior Eventos, na Rodovia 
Washington Luis, em Mirassol.

Sob a batuta de Fábio Ar-
ruda, Kelvin Dionízio, Thiago 
Lima e da Agência Gr6 o Baile 

Funk Festival traz  Mc Pedri-
nho, Mc Davi, Dj Don Juan, 
Dj Hariel e o Dj  Henrique de 
Ferraz. O evento contará com 
5 setores: Pista, Espaço Uni-
versitário, Camarotes, Lounges 
e Convidados, todos eles com 
bar no local para a venda de 
bebidas.

Os valores promocionais, 
que vão até este final de 
semana, variam de R$ 50 a 
R$ 100 convite individual, ou 
lounge a R$ 1500 para 10 
pessoas. Para participar do 
evento, a organização pede a 
apresentação do comprovante 
de vacinação em dia, presen-
cialmente ou QR Code.

Os sócios estão esperan-
çosos com esta retomada e 
querem emplacar o Baile Funk 
como o maior festival da músi-
ca funk no interior do estado.

Mais informações no @
bailefunkfestival, onde sempre 
está atualizado e contém o link 
para a compra de ingressos.

Luiz Felipe POSSANI 

Veja grade de shows em Rio Preto

Para quem gosta de 
um agito sertanejo dos 
bons, não pode perder 

a programação já agendadas 
que o Bartolomeu JK irá realizar.

No dia 8, nesta sexta-feira 
tem a dupla goiana Ph & Michel, 

que desde crianças cativou o 
público e o Grupo Troia, que 
agenciava o cantor Cristiano 
Araújo.

As 4Friends traz um sun-
set no dia 10, domingo, sob 
o comando dos DJs Thiago 
Guiarães, Coiote e Camuri, que 
dividem o palco com Vinicius 
Malheiros.

Já no dia 15 de outubro, 
também uma sexta-feira, é o 
dia da dupla feminina Day & 
Lara. Na sexta-feira seguinte, 

dia 22, é a vez dos rio-preten-
ses Fiduma & Jeca subirem 
ao palco do Bartolomeu JK e 
agitarem o público presente.

Dia 24, domingo, é a vez 
de Ciro Netto & Manuel soltar 
a voz no palco da casa noturna. 
No início de novembro, dia 5, 
uma sexta-feira, a atração é a 
dupla João Neto & Frederico 
movimentar a casa noturna.

Reservas e convites, mesa 
ou seu camarote pelo whatsapp 
(17) 99168-0116.

Luiz Felipe POSSANI 

D
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MC Pedrinho é 
um dos artistas 
que irão tocar 
no evento

Divulgação

Dupla João Neto 
& Frederico vem a 
Rio Preto
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PROJETO DE LEI Nº 355/2021 

 
Estima a receita e fixa a despesa do Município 
de São José do Rio Preto para o Exercício de 
2022, e dá outras providências. 
 
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município 
de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, 
usando das atribuições que lhe são conferidas por 
Lei; 
 
FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou 
e ele sanciona e promulga a seguinte Lei: 
 
 

Art. 1º Esta Lei estima a receita e fixa as despesas do Município de São José 
do Rio Preto para o exercício de 2022, conforme determina os art. 165, § 5º, 
da Constituição Federal e art. 136 da Lei Orgânica Municipal 
compreendendo: 
 
I - o orçamento fiscal referente aos Poderes Executivo e Legislativo do 
Município, seus fundos, órgãos e entidades da administração municipal direta 
e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público; 
 
II - o orçamento da seguridade social, abrangendo todas as entidades e 
órgãos a ela vinculados, da administração direta e indireta, bem como os 
fundos, organizações sociais e fundações instituídas ou mantidas pelo Poder 
Público;  
 
III - o orçamento de investimentos das empresas em que o Município direta 
ou indiretamente detém a maioria do capital social com direito a voto. 
 
Art. 2º O Orçamento Fiscal do Município de São José do Rio Preto para o 
exercício de 2022 estima a receita e fixa a despesa em R$ 2.533.903.500,00 
(dois bilhões, quinhentos e trinta e três milhões,  novecentos e três mil, 
quinhentos reais), conforme especificado nos anexos integrantes desta Lei, 
nos termos do artigo 165, § 5º, da Constituição Federal, artigo 136 da Lei 
Orgânica Municipal, bem como das diretrizes estabelecidas na Lei Federal n° 
4.320/64, Lei Complementar Federal n° 101/00, Lei de Diretrizes 
Orçamentárias e demais normas de regências, tais como, Portarias da  
Secretaria do Tesouro Nacionais e orientação do Tribunal de Contas do 
Estado de São Paulo. 
 
§ 1º Estão incluídos no total referido no “caput” deste artigo, os recursos 
próprios das autarquias, fundações e empresas dependentes, conforme 
discriminação em quadro específico que integra esta Lei.  
 
EMCOP            R$     

2.123.000,00 
RIOPRETOPREV R$ 

255.380.000,00 
SEMAE R$ 

253.600.000,00 
TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO 
INDIRETA 

R$ 
511.103.000,00 

 
§ 2º Os orçamentos de investimentos das empresas Públicas Independentes 
serão constituídos no montante de R$ 1.362.500,00 (um milhão, trezentos e 
sessenta e dois mil, quinhentos reais), conforme segue:  
 
Empresa Municipal de Urbanismo                                       R$    362.500,00 
Empresa Municipal de Processamento de Dados                 R$ 1.000.000,00 
 
Art. 3º A receita será realizada mediante arrecadação de tributos, 
transferências de recursos estaduais e federais, operações de crédito 
autorizadas por lei, suprimento de fundos e outras fontes de renda, na forma 
da legislação em vigor e das especificações constantes do Anexo I da Lei nº 
4.320, de 17 de março de 1964, atualizada pela Portaria Interministerial 
STN/MF n. 163, de 4 de maio de 2001, Portaria Conjunta n. I, de 13 de julho 
de 2012, da Secretaria Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda e da 
Secretaria de Orçamento Federal do Ministério do Planejamento, Orçamento 
e Gestão, e suas alterações:  
 
§ 1º Durante o exercício financeiro de 2022 a receita poderá ser alterada de 
acordo com a necessidade de adequá-la à sua efetiva arrecadação. 
 
§ 2º A receita pública se constitui pelo ingresso de caráter não devolutivo 
auferido pelo ente Municipal, para a alocação e cobertura das despesas 
públicas, podendo ser classificada em receitas correntes e de capital, 
arrecadadas na forma da legislação de regência e especificadas no anexo 
Resumo Geral da Receita. 

 
 

Receitas Correntes     R$ 
2.265.955.770,00  

Receitas de Capital    R$    
210.302.000,00  

Receitas Correntes Intraorçamentárias    R$     
185.105.130,00  

(-) Deduções da Receita Corrente    R$     
127.459.400,00  

TOTAL GERAL DA RECEITA LÍQUIDA 
CONSOLIDADA 

   R$ 
2.533.903.500,00  

 
Art. 4º O orçamento da Seguridade Social do Município abrangendo todas as 
entidades da Administração Direta e Indireta, Órgãos, Organizações Sociais e 
Fundos, estima à receita e fica a despesa em R$ 726.806.900,00 (setecentos e 
vinte e seis milhões, oitocentos e seis mil, novecentos reais) conforme abaixo 
discriminados: 
 
08 – ASSISTÊNCIA SOCIAL  R$   37.017.900,00 
09 – PREVIDÊNCIA SOCIAL  R$ 179.775.000,00 
10 – SAÚDE R$ 510.014.000,00 
 
Art. 5º A despesa será realizada na forma dos quadros analíticos da Lei nº 
4.320, de 17 de março de 1964, atualizada pela Portaria n. 42, de 14 de abril 
de 1999, do Ministério do Orçamento e Gestão, e pela Portaria 
interministerial STN/MF n. 163, de 04 de maio de 2001, e suas alterações:  
 
I – ADMINISTRAÇÃO DIRETA:  

 01  PREFEITURA  R$  

01.01 GABINETE DO PREFEITO E 
DEPENDÊNCIAS 3.001.000,00 

01.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ADMINISTRAÇÃO 353.349.100,00 

01.03 PROCURADORIA GERAL DO 
MUNICÍPIO 46.996.000,00 

01.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL 31.952.900,00 

01.05 SECRETARIA MUNICIPAL DA 
FAZENDA 127.835.900,00 

01.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ESPORTES E LAZER 14.825.000,00 

 
01.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  512.745.000,00 

01.08 
SECRETARIA MUNICIPAL DE 
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, 
CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 

4.870.000,00 

01.09 SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO 475.145.000,00 

01.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 192.079.000,00 

01.11 SECRETARIA MUNICIPAL DE 
COMUNICAÇÃO SOCIAL 7.000.000,00 

01.12 SECRETARIA MUNICIPAL DE 
AGRICULTURA E ABASTECIMENTO 38.009.000,00 

01.13 SECRETARIA MUNICIPAL DE 
HABITAÇÃO 882.000,00 

01.14 
SECRETARIA MUNICIPAL DE 
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E 
NEGÓCIOS DO TURISMO 

9.197.000,00 

01.15 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 4.560.000,00 

01.16 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO 
AMBIENTE E URBANISMO 78.460.400,00 

01.17 SECRETARIA MUNICIPAL DE 
GOVERNO 10.000,00 

01.18 
SECRETARIA MUNICIPAL DE 
TRÂNSITO, TRANSPORTES E 
SEGURANÇA 

54.275.000,00 

01.19 SECRETARIA MUNICIPAL DE 
SERVIÇOS GERAIS 30.000.000,00 

01.20 

SECRETARIA MUNICIPAL DOS 
DIREITOS E POLÍTICAS PARA 
MULHERES, PESSOA COM 
DEFICIÊNCIA, RAÇA E ETNIA 

4.928.000,00 

01.21 SECRETARIA MUNICIPAL DO 
TRABALHO E DO EMPREGO 3.623.000,00 

 TOTAL DA DESPESA PREFEITURA 1.993.743.300,00 
02 CÂMARA MUNICIPAL 28.604.200,00 
TOTAL DA DESPESA ADMINISTRAÇÃO 
DIRETA          

     
2.022.347.500,00 

 
II – ADMINISTRAÇÃO INDIRETA:            R$ 
03.01 EMCOP 5.776.000,00 
04.01 RIOPRETOPREV 255.380.000,00 
05.01 SEMAE 250.400.000,00 

 
TOTAL DA DESPESA ADMINISTRAÇÃO 
INDIRETA 511.556.000,00 
   
III – TOTAL GERAL DA DESPESA 
CONSOLIDADO 

       R$ 
2.533.903.500,00 

 
Art. 6º Fica o Poder Executivo autorizado a proceder, por decreto, a abertura 
de créditos adicionais suplementares, até o limite de 20% (vinte por cento), 
conforme delimita a Lei Federal 4320/64, do total previsto para a receita 
orçamentária do Município para o exercício de 2022. 
 
Art. 7º Ficam excluídos do limite estabelecido no artigo 6º desta Lei os 
créditos adicionais suplementares:  
I – Abertos com recursos da Reserva de Contingência, nos termos da 
legislação em vigor; 
II – Destinados a suprir insuficiência nas dotações referentes à amortização e 
juros da dívida pública;  
III – destinados a suprir insuficiência nas dotações referentes a precatórios;  
IV – Destinados a suprir insuficiência nas dotações de pessoal civil e 
encargos sociais, autorizada a redistribuição prevista no artigo 66, Parágrafo 
único da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964; 
V – Que utilizem recursos do superávit financeiro apurado em balanço e do 
excesso de arrecadação decorrente de convênios e de operações de crédito. 
 
Art. 8º Fica a Mesa da Câmara Municipal de São José do Rio Preto 
autorizada a suplementar mediante ato próprio, respeitando o limite 
estabelecido no artigo 6º desta lei as dotações do Órgão, observadas as 
normas de controle e acompanhamento da execução orçamentária, em 
especial o decreto de execução orçamentária e financeira, com a finalidade de 
facilitar o cumprimento da programação aprovada nesta lei, desde que sejam 
provenientes de anulação total ou parcial de suas dotações orçamentárias.  
Parágrafo único - As exclusões previstas no artigo 7º desta lei aplicam-se, no 
que couber, ao órgão de que trata este artigo.  
 
Art. 9º As entidades da Administração Indireta, respeitado o limite 
estabelecido no artigo 6º desta Lei, calculado sobre o valor consignado e 
individualmente considerado para cada Autarquia e Empresa poderão ter 
abertos em seu favor, através de Decreto, créditos adicionais suplementares. 
 
Parágrafo único. As exclusões previstas no artigo 7º desta Lei aplicam-se, 
no que couber, a cada entidade.  

 
 
Art. 10 Fica o Poder Executivo autorizado a realizar operação de crédito com 
destinações específicas vinculadas aos projetos, nos termos da legislação em 
vigor, em especial o Capítulo VII, Seção IV, Subseção I, da Lei 
Complementar n° 101/2000. 
 
Art. 11 O plano de investimento constante do orçamento participativo 
elaborado para o exercício de 2022 e integrante da Lei de Diretrizes 
Orçamentárias será atendido observando-se as disponibilidades financeiras 
do Município. 
 
Art. 12 As despesas empenhadas e não pagas até o final do exercício serão 
inscritas em restos a pagar e terão validade conforme legislação vigente e 
instruções do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, inclusive para 
efeito de comprovação dos limites constitucionais de aplicação de recursos 
nas áreas de educação e saúde. 
 
Art. 13 Os anexos, tabelas e demais documentos inclusos são partes 
integrantes desta Lei. 
 
Art. 14 Ficam compatibilizadas as Peças Orçamentárias – PPA 2022/2025 E 
LDO 2022, nos mesmos moldes e naquilo que for pertinente, conforme 
descrito nos artigos anteriores desta Lei.  
 
Art. 15 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Paço Municipal “Dr. Lotf João Bassitt”, 30 de setembro de 2021; 169º Ano 
de Fundação e 127º Ano de Emancipação Política de São José do Rio Preto.  
 

PREFEITO EDINHO ARAÚJO 
 
 
 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS: 
 
SENHOR PRESIDENTE; 

SENHORES VEREADORES: 

Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência e a seus 
pares para apreciação dessa Egrégia Casa de Leis o Projeto de Lei da 
Proposta Orçamentária para o Exercício de 2022, que contém o Orçamento 

 
Fiscal e o Orçamento de Investimento das Empresas Controladas pelo 
Município. 

O Projeto de Lei em apenso foi elaborado observando-se os 
dispositivos do artigo 165 da Constituição Federal e da Lei Complementar nº 
101, de 04 de maio de 2000, no que concerne às normas de finanças públicas 
voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal. 

A elaboração do Projeto de Lei ora encaminhado considerou a 
exigência legal de compatibilidade dos programas de governo estabelecidos 
no Plano Plurianual e Lei de Diretrizes Orçamentárias, atendendo ainda o 
princípio do equilíbrio orçamentário. 

Foram respeitados os diversos canais de participação social 
cujas proposições estão amplamente valorizadas. 

Assim, submeto à Vossas Excelências o Projeto de Lei para 
apreciação e votação dentro do prazo legal, com o objetivo de dar fiel 
cumprimento a todas as determinações legais, cuja finalidade precípua 
consiste na preservação constitucional da publicidade e da responsabilidade 
fiscal. 

 
PREFEITO EDINHO ARAÚJO 

 
Secretaria do Tesouro Nacionais e orientação do Tribunal de Contas do 
Estado de São Paulo. 
 
§ 1º Estão incluídos no total referido no “caput” deste artigo, os recursos 
próprios das autarquias, fundações e empresas dependentes, conforme 
discriminação em quadro específico que integra esta Lei.  
 
EMCOP            R$     

2.123.000,00 
RIOPRETOPREV R$ 

255.380.000,00 
SEMAE R$ 

253.600.000,00 
TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO 
INDIRETA 

R$ 
511.103.000,00 

 
§ 2º Os orçamentos de investimentos das empresas Públicas Independentes 
serão constituídos no montante de R$ 1.362.500,00 (um milhão, trezentos e 
sessenta e dois mil, quinhentos reais), conforme segue:  
 
Empresa Municipal de Urbanismo                                       R$    362.500,00 
Empresa Municipal de Processamento de Dados                 R$ 1.000.000,00 
 
Art. 3º A receita será realizada mediante arrecadação de tributos, 
transferências de recursos estaduais e federais, operações de crédito 
autorizadas por lei, suprimento de fundos e outras fontes de renda, na forma 
da legislação em vigor e das especificações constantes do Anexo I da Lei nº 
4.320, de 17 de março de 1964, atualizada pela Portaria Interministerial 
STN/MF n. 163, de 4 de maio de 2001, Portaria Conjunta n. I, de 13 de julho 
de 2012, da Secretaria Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda e da 
Secretaria de Orçamento Federal do Ministério do Planejamento, Orçamento 
e Gestão, e suas alterações:  
 
§ 1º Durante o exercício financeiro de 2022 a receita poderá ser alterada de 
acordo com a necessidade de adequá-la à sua efetiva arrecadação. 
 
§ 2º A receita pública se constitui pelo ingresso de caráter não devolutivo 
auferido pelo ente Municipal, para a alocação e cobertura das despesas 
públicas, podendo ser classificada em receitas correntes e de capital, 
arrecadadas na forma da legislação de regência e especificadas no anexo 
Resumo Geral da Receita. 

 
TOTAL DA DESPESA ADMINISTRAÇÃO 
INDIRETA 511.556.000,00 
   
III – TOTAL GERAL DA DESPESA 
CONSOLIDADO 

       R$ 
2.533.903.500,00 

 
Art. 6º Fica o Poder Executivo autorizado a proceder, por decreto, a abertura 
de créditos adicionais suplementares, até o limite de 20% (vinte por cento), 
conforme delimita a Lei Federal 4320/64, do total previsto para a receita 
orçamentária do Município para o exercício de 2022. 
 
Art. 7º Ficam excluídos do limite estabelecido no artigo 6º desta Lei os 
créditos adicionais suplementares:  
I – Abertos com recursos da Reserva de Contingência, nos termos da 
legislação em vigor; 
II – Destinados a suprir insuficiência nas dotações referentes à amortização e 
juros da dívida pública;  
III – destinados a suprir insuficiência nas dotações referentes a precatórios;  
IV – Destinados a suprir insuficiência nas dotações de pessoal civil e 
encargos sociais, autorizada a redistribuição prevista no artigo 66, Parágrafo 
único da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964; 
V – Que utilizem recursos do superávit financeiro apurado em balanço e do 
excesso de arrecadação decorrente de convênios e de operações de crédito. 
 
Art. 8º Fica a Mesa da Câmara Municipal de São José do Rio Preto 
autorizada a suplementar mediante ato próprio, respeitando o limite 
estabelecido no artigo 6º desta lei as dotações do Órgão, observadas as 
normas de controle e acompanhamento da execução orçamentária, em 
especial o decreto de execução orçamentária e financeira, com a finalidade de 
facilitar o cumprimento da programação aprovada nesta lei, desde que sejam 
provenientes de anulação total ou parcial de suas dotações orçamentárias.  
Parágrafo único - As exclusões previstas no artigo 7º desta lei aplicam-se, no 
que couber, ao órgão de que trata este artigo.  
 
Art. 9º As entidades da Administração Indireta, respeitado o limite 
estabelecido no artigo 6º desta Lei, calculado sobre o valor consignado e 
individualmente considerado para cada Autarquia e Empresa poderão ter 
abertos em seu favor, através de Decreto, créditos adicionais suplementares. 
 
Parágrafo único. As exclusões previstas no artigo 7º desta Lei aplicam-se, 
no que couber, a cada entidade.  

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



B-4 Jornal
São José do Rio Preto, quinta-feira
07 de outubro de 2021
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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 
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Fica revertido para o patrimônio da associação Clube Monte Líbano 
de São José do Rio Preto, nos termos que dispõe o artigo 112 do Estatuto 
Social, os títulos abaixo relacionados de titulares inadimplentes, que contém 
mais de um ano de passivo e que seu saldo devedor contabilize valor 
superior a 50% (cinquenta por cento) do valor nominal do título 
patrimonial. 

 
Os títulos patrimoniais abaixo relacionados, seus titulares e ou 

sucessores, tem 15 (quinze) dias para liquidação do débito, sendo que 
após esse prazo referidos títulos passarão a ser livremente comercializados 
pelo Clube Monte Líbano. São os seguintes títulos: 

 
Série A: 
 

 

0107 0270 0306 0324 0390 0417 0486 0490 0519 0616 0634 0788 0912 0918 0930 0957 0965 
 

1113 1117 1178 1205 1228 1299 1370 1388 1392 1500 1534 1667 1853 2224 2225 2240 2264 

2278 2280 2465 2513 2531 2543 2666 2690 2759 2793 2804 2883 2885       2930    2932  3041 3210 

3217 3220 3237 3264 3268 3333 3334 3489 3538 3822 3942 4095 4156 4170 4179   
                     

                 

 
Série B: 
 
 

0140 0155 0177 0428 0576 0603 0727 0775 0995 1044 1133 1136 1169 1273 1277 1303 1401 
 

1419 1497 1504 1670 1727 1915 2024 2084 2092 2169 2205       
 
 

 
  São José do Rio Preto, 27 de setembro de 2.021. 

 
 
 

José Nadim Cury    Luiz Geraldo Mazzoni Junior 
      Presidente                     Diretor Secretário 

 
 

Paulo Cesar Caetano Castro  Manoel Francisco da Silveira 
Diretor de Assuntos Jurídicos          Diretor Financeiro 

 

  

  EDITAL DE REVERSÃO DE TÍTULOS PATRIMONIAIS 

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. DANIEL JOÃO VICTÓRIA e ANDRESSA PEREIRA 
PAES, sendo ELE fi lho de DANIEL JOÃO VICTÓRIA e de 
PALMIRA JOSÉ e ELA fi lha de LUIZ PEREIRA PAES e de 
AUREA ESTEVÃO CHAGAS PAES;

2. RENAN DOS SANTOS MENEGÃO e LORRAINE 
CAROLINO DA SILVA, sendo ELE fi lho de ALCIER MENE-
GÃO e de VIVIANE CRISTINA DOS SANTOS MENEGÃO 
e ELA fi lha de DENIVAL BRITO DA SILVA e de JULIANA 
CAROLINO DA SILVA;

3. MARCELO SIGNORINI PRAFO DE ALMEIDA e 
FERNANDA PAGOTTO GOMES PITTA, sendo ELE fi lho de 
MAURÍCIO PRADO DE ALMEIDA e de ELIANE SIGNORINI 
PRADO DE ALMEIDA e ELA fi lha de CARLOS ANTONIO 
GOMES PITTA e de VERA MARCIA PAGOTTO GOMES;

4. VALTER FLORES DE OLIVEIRA e LUCINEIDE PE-
RASSOLO, sendo ELE fi lho de DIOGO FLORES DE OLIVEI-
RA e de ANA TOMÉ DE OLIVEIRA e ELA fi lha de ADELAIDE 
PERASSOLO;

5. DIEGO MENDES DA SILVA e DHARA POLIANA DE 
OLIVEIRA, sendo ELE fi lho de SEVERIANO MENDES DA 
SILVA FILHO e de ISABEL APARECIDA SANCHEZ e ELA 
fi lha de ERIKA LUCIANA DE OLIVEIRA;

6. BRUNO FERREIRA DE OLIVEIRA e JULIANA 
BALDUINO PASSERINI, sendo ELE fi lho de PAULO TA-
DEU FERREIRA DE OLIVEIRA e de MARIA DE LOURDES 
PAGLIUSI DE OLIVEIRA e ELA fi lha de JOSÉ GILBERTO 
PASSERINI e de ROSÂNGELA BALDUINO PASSERINI;

7. FERNANDO DE ARAÚJO LIMA e MARIA EDUAR-
DA SILVA RATZAT, sendo ELE residente e domiciliado no 
2º subdistrito desta cidade, fi lho de FRANCINALDO COSTA 
LIMA e de LEILIANA ALVES DE ARAUJO LIMA e ELA fi lha 
de ERNESTO RATZAT NETO e de ELIANA ROGÉRIA DA 
SILVA RATZAT; brasileiros, residentes neste 3º subdistrito. 
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o em 
Cartório (R. São Paulo, 2200 – Tel: 3202-9090). 06/10/2021.

Balcão de Empregos 
861 vagas nesta quarta

 
O Balcão de Empregos de Rio Preto desta quarta-feira (6) 
está oferecendo 861 oportunidades de trabalho. As prin-
cipais delas são para operador de caixa (50), vendedor 

(40), atendente (36), consultor de vendas (31), repositor de 
frutas, legumes e verduras (22), açougueiro (22), repositor 
(20), auxiliar de produção (16), auxiliar de serviços gerais 
(16), motorista entregador (15), operador de empilhadeira 
(13), vendedor externo (12), ajudante de produção (11), en-
tre outros. Os interessados em alguma das vagas podem 
se cadastrar no Balcão de Empregos através do site da 
Prefeitura www.riopreto.sp.gov.br/balcaoempregos e se 
candidatar as vagas oferecidas enviando os currículos.Filtros:  Relatório diário do dia 06/10/2021. Apenas vagas ativas (novas e reativadas).

Relatório de VagasBalcão de Empregos

CARGO QTDE. VAGAS SEXO TIPO
ACABADOR DE MÁRMORES E GRANITOS PERMANENTEMASCULINO1
AÇOUGUEIRO PERMANENTEINDIFERENTE22
AÇOUGUEIRO DESOSSADOR PERMANENTEINDIFERENTE1
AGENTE DE CRÉDITO PERMANENTEINDIFERENTE10
AJUDANTE DE FUNDIÇÃO PERMANENTEMASCULINO3
AJUDANTE DE FUNDICAO|PRODUÇÃO PCD PERMANENTEMASCULINO1
AJUDANTE DE MARCENEIRO/ MEIO OFICIAL PERMANENTEMASCULINO1
AJUDANTE DE MOLDELAGEM PERMANENTEMASCULINO1
AJUDANTE DE MOTORISTA PERMANENTEINDIFERENTE3
AJUDANTE DE OBRA PERMANENTEMASCULINO3
AJUDANTE DE PRODUÇÃO PERMANENTEMASCULINO10
AJUDANTE DE PRODUÇÃO PERMANENTEMASCULINO1
AJUDANTE GERAL PERMANENTEMASCULINO2
ANALISTA CONTÁBIL SENIOR PERMANENTEINDIFERENTE1
ANALISTA DE ÁUDIO VISUAL PERMANENTEINDIFERENTE1
ANALISTA DE CONTROLADORIA SENIOR PERMANENTEINDIFERENTE1
ANALISTA DE DEPARTAMENTO PESSOAL PERMANENTEINDIFERENTE1
ANALISTA DE INFORMÁTICA TEMPORÁRIAINDIFERENTE5
ANALISTA FISCAL JUNIOR PERMANENTEINDIFERENTE1
ANALISTA TELECOM (BACK OFFICE) PERMANENTEINDIFERENTE1
ANALISTA TRIBUTÁRIO PERMANENTEINDIFERENTE1
ARMADOR B (FERRAGENS) PERMANENTEMASCULINO1
ARQUITETO TEMPORÁRIAINDIFERENTE1
ARTE FINALISTA PERMANENTEINDIFERENTE1
ASSESSOR DE VENDAS PERMANENTEINDIFERENTE3
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO PERMANENTEMASCULINO1
ASSISTENTE CONTÁBIL JUNIOR PERMANENTEINDIFERENTE1
ASSISTENTE DE COZINHA PERMANENTEINDIFERENTE3
ASSISTENTE DE MARKETING PERMANENTEFEMININO1
ASSISTENTE DE MARKETING/VENDAS PERMANENTEFEMININO1
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 PERMANENTEFEMININO1
ATENDENTE CRM PERMANENTEINDIFERENTE1
ATENDENTE DE BAR, PRODUÇÃO DE CAIPIRINHA, CAIXA PERMANENTEMASCULINO2
ATENDENTE DE DELIVERY PERMANENTEFEMININO1
ATENDENTE DE SHOPPING/ÁREA ALIMENTAÇÃO PERMANENTEINDIFERENTE1
ATENDENTE (ESTÁGIO) PERMANENTEINDIFERENTE10
ATENDENTE FAST FOOD PERMANENTEINDIFERENTE4
ATENDENTE PCD (PESSOA COM DEFICIÊNCIA) PERMANENTEINDIFERENTE1
ATENDENTE PRAÇA ALIMENTAÇÃO IGUATEMI PERMANENTEINDIFERENTE1
ATENDENTE TÉCNICO PERMANENTEINDIFERENTE1
AUDITOR JÚNIOR PERMANENTEINDIFERENTE1
AUX. DE COZINHA PERMANENTEINDIFERENTE3
AUX. DE GARÇOM PERMANENTEINDIFERENTE2
AUX. DE GARÇOM PERMANENTEINDIFERENTE5
AUX DE LIMPEZA PERMANENTEFEMININO1
AUX DE SUSHIMAN PERMANENTEINDIFERENTE2
AUX. EXPEDIÇÃO PERMANENTEMASCULINO5
AUX. FINANCEIRO PERMANENTEFEMININO1
AUXILIAR ADMINISTRATIVO PERMANENTEINDIFERENTE1
AUXILIAR ADMINISTRATIVO - SETOR DE IMPORTAÇÕES PERMANENTEINDIFERENTE1
AUXILIAR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO PERMANENTEFEMININO1
AUXILIAR ADMNISTRATIVO PERMANENTEINDIFERENTE1

Vagas Ativas
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CARGO QTDE. VAGAS SEXO TIPO
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
AUXILIAR DE COZINHA PERMANENTEINDIFERENTE1
AUXILIAR DE COZINHA PERMANENTEFEMININO1
AUXILIAR DE COZINHA PERMANENTEINDIFERENTE2
AUXILIAR DE COZINHA PERMANENTEINDIFERENTE1
AUXILIAR DE ESTOQUE PERMANENTEMASCULINO1
AUXILIAR DE ESTOQUE PERMANENTEMASCULINO1
AUXILIAR DE ESTOQUE PERMANENTEMASCULINO3
AUXILIAR DE ESTOQUE PERMANENTEMASCULINO1
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO PERMANENTEMASCULINO1
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO PERMANENTEMASCULINO1
AUXILIAR DE LIMPEZA PERMANENTEFEMININO1
AUXILIAR DE LIMPEZA PERMANENTEFEMININO6
AUXILIAR DE LIMPEZA PERMANENTEFEMININO1
AUXILIAR DE LIMPEZA HOSPITALAR PERMANENTEFEMININO1
AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO PERMANENTEFEMININO1
AUXILIAR DE LOGÍSTICA PERMANENTEMASCULINO1
AUXILIAR DE MANUTENÇÃO (TEMPORÁRIA) TEMPORÁRIAINDIFERENTE1
AUXILIAR DE MONITORAMENTO JR. PERMANENTEINDIFERENTE1
AUXILIAR DE MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS PERMANENTEMASCULINO2
AUXILIAR DE ODONTOLOGIA PERMANENTEFEMININO1
AUXILIAR DE OPERAÇÕES PERMANENTEMASCULINO1
AUXILIAR DE PREVENÇÃO PERMANENTEINDIFERENTE2
AUXILIAR DE PRODUCAO PERMANENTEINDIFERENTE2
AUXILIAR DE PRODUÇÃO TEMPORÁRIAMASCULINO1
AUXILIAR DE PRODUÇÃO PERMANENTEINDIFERENTE7
AUXILIAR DE PRODUÇÃO PERMANENTEMASCULINO2
AUXILIAR DE PRODUÇÃO PERMANENTEINDIFERENTE1
AUXILIAR DE PRODUÇÃO PERMANENTEMASCULINO3
AUXILIAR DE PRODUÇÃO INDUSTRIA PRÉ MOLDADOS PERMANENTEMASCULINO2
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (REMOLDADORA DE PNEUS) PERMANENTEMASCULINO5
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (VILA TONINHO) PERMANENTEMASCULINO1
AUXILIAR DE RADIOLOGIA PERMANENTEINDIFERENTE1
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PERMANENTEINDIFERENTE1
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PERMANENTEMASCULINO3
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PERMANENTEMASCULINO7
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PERMANENTEMASCULINO5
AUXILIAR FINANCEIRO CONTAS A RECEBER PERMANENTEFEMININO1
AUXILIAR MECÂNICO DE AR CONDICIONADO PERMANENTEMASCULINO3
AUXILIAR MECÂNICO DE AR CONDICIONADO PERMANENTEINDIFERENTE5
BALCONISTA PERMANENTEINDIFERENTE3
BARMAN PERMANENTEMASCULINO1
BORRACHEIRO PERMANENTEMASCULINO1
BORRACHEIRO PARA LINHA PESADA PERMANENTEMASCULINO2
CABELEIREIRO(A) PERMANENTEINDIFERENTE2
CALDEREIRO PERMANENTEMASCULINO3
CARGA E DESCARGA PERMANENTEMASCULINO2
CARPINTEIRO DE OBRAS PERMANENTEMASCULINO4
CARRETEIRO PERMANENTEINDIFERENTE3
COMERCIAL PERMANENTEINDIFERENTE2
COMPRADOR PERMANENTEINDIFERENTE1
CONSULTOR DE SERVIÇOS PERMANENTEINDIFERENTE1
CONSULTOR DE VENDAS PERMANENTEINDIFERENTE10
CONSULTOR DE VENDAS PERMANENTEINDIFERENTE5
CONSULTOR DE VENDAS PERMANENTEINDIFERENTE5
CONSULTOR DE VENDAS PERMANENTEINDIFERENTE7
CONSULTOR DE VENDAS PERMANENTEINDIFERENTE3
CONSULTOR DE VENDAS PERMANENTEINDIFERENTE1
CONSULTOR TELEMARKETING PERMANENTEINDIFERENTE2
CONSULTORA DE VENDAS PERMANENTEINDIFERENTE3
COORDENADOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO PERMANENTEINDIFERENTE1

USUÁRIO: NTANESI - DATA EMISSÃO: 06/10/2021 10:35

CARGO QTDE. VAGAS SEXO TIPO
CORRETOR DE IMÓVEIS PERMANENTEINDIFERENTE1
COSTUREIRA OVERLOQUISTA PERMANENTEFEMININO1
COZINHA EM CAFETERIA PERMANENTEFEMININO1
COZINHEIRA(O) PERMANENTEINDIFERENTE1
COZINHEIRO (A) PERMANENTEINDIFERENTE1
COZINHEIRO(A) PERMANENTEINDIFERENTE1
CUIDADOR DE IDOSOS PERMANENTEINDIFERENTE3
CUIDADORA DE IDOSOS PERMANENTEFEMININO3
CUIDADORA INFANTIL PERMANENTEFEMININO3
DESIGNER PERMANENTEINDIFERENTE1
DESIGNER DE UNHA PERMANENTEINDIFERENTE1
DIARISTA PERMANENTEFEMININO1
EDITOR DE ÁUDIO PERMANENTEINDIFERENTE1
ELETRICISTA INDUSTRIAL PERMANENTEMASCULINO1
ELETRICISTA INDUSTRIAL PERMANENTEMASCULINO1
ELETRICISTA P/AUTOS PERMANENTEINDIFERENTE1
ELETROTECNICO/ MEIO OFICIAL DE MANUTENÇÃO PERMANENTEMASCULINO1
EMPREGADA DOMESTICA PERMANENTEFEMININO1
EMPREGADA DOMESTICA PERMANENTEFEMININO1
EMPREGADA DOMÉSTICA PERMANENTEINDIFERENTE1
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 EM PEDAGOGIA PERMANENTEFEMININO2
ESTAGIÁRIO ENGENHARIA PERMANENTEINDIFERENTE5
ESTAGIÁRIO MANUTENÇÃO TEMPORÁRIAINDIFERENTE1
ESTAGIO PERMANENTEINDIFERENTE2
ESTÁGIO - FINANCEIRO TEMPORÁRIAINDIFERENTE1
ESTÁGIO - MARKETING TEMPORÁRIAINDIFERENTE1
ESTÁGIO ADMINISTRATIVO PERMANENTEINDIFERENTE1
ESTÁGIO ADMINSITRAÇÃO TEMPORÁRIAINDIFERENTE1
ESTÁGIO CIÊNCIAS CONTÁBEIS TEMPORÁRIAINDIFERENTE1
ESTÁGIO CIÊNCIAS CONTÁBEIS PERMANENTEINDIFERENTE1
ESTÁGIO DE DESING GRÁFICO PERMANENTEINDIFERENTE1
ESTÁGIO EM ATENDIMENTO PERMANENTEINDIFERENTE1
ESTÁGIO EM ATENDIMENTO PERMANENTEFEMININO9
ESTÁGIO EM ATENDIMENTO PERMANENTEFEMININO11
ESTÁGIO EM ATENDIMENTO PERMANENTEFEMININO9
ESTÁGIO EM DESENVOLVIMENTO WEB TEMPORÁRIAINDIFERENTE1
ESTÁGIO ENGENHARIA  ELÉTRICA TEMPORÁRIAINDIFERENTE2
ESTÁGIO ENGENHARIA (SETOR PRODUÇÃO) TEMPORÁRIAINDIFERENTE1
ESTÁGIO ENSINO MÉDIO TEMPORÁRIAINDIFERENTE1
ESTÁGIO PEDAGOGIA TEMPORÁRIAINDIFERENTE1
ESTÁGIO PEDAGOGIA - BERÇÁRIO TEMPORÁRIAINDIFERENTE1
ESTÁGIO PEDAGOGIA - INFANTIL TEMPORÁRIAINDIFERENTE2
ESTAGIO SETOR ALMOXARIFADO PERMANENTEMASCULINO1
ESTÁGIO SETOR DE SEGURANÇA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE PERMANENTEINDIFERENTE1
ESTÁGIO WEB DESIGNER TEMPORÁRIAINDIFERENTE1
ESTOQUISTA PERMANENTEMASCULINO5
ESTOQUISTA PERMANENTEINDIFERENTE1
EXECUTIVO DE VENDAS PERMANENTEINDIFERENTE1
EXECUTIVO(A) DE CONTAS - PJ PERMANENTEINDIFERENTE1
FEITOR DE MECÂNICA PESADA PERMANENTEMASCULINO2
FOTOGRAFO PERMANENTEINDIFERENTE1
FOTOGRAFO PERMANENTEINDIFERENTE1
FUNILEIRO PERMANENTEINDIFERENTE1
FUNILEIRO PERMANENTEINDIFERENTE1
GARÇOM PERMANENTEINDIFERENTE2
GERENTE COMERCIAL PERMANENTEINDIFERENTE2
GESTOR DE REDES SOCIAIS PERMANENTEINDIFERENTE1
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CARGO QTDE. VAGAS SEXO TIPO
GREIDISTA PERMANENTEMASCULINO1
HOSTESS / RECEPCIONISTA DE EVENTOS TEMPORÁRIAFEMININO4
INSTALADOR / CAMERAS E AUTOMAÇÃO PERMANENTEMASCULINO1
INSTALADOR AR CONDICIONADO PERMANENTEINDIFERENTE5
INSTALADOR DE AR CONDICIONADO PERMANENTEMASCULINO3
INSTRUTOR ESPORTIVO PERMANENTEINDIFERENTE1
INTÉRPRETE DE LIBRAS PERMANENTEINDIFERENTE5
JARDINEIRO (TEMPORÁRIA) TEMPORÁRIAINDIFERENTE1
JOVEM APRENDIZ PERMANENTEINDIFERENTE3
JOVEM APRENDIZ TEMPORÁRIAINDIFERENTE1
LAVADOR HIGIENIZADOR AUTOMOTIVO PERMANENTEMASCULINO4
LÍDER DE PREVENÇÃO E PERDAS PERMANENTEINDIFERENTE1
MÃE SOCIAL TEMPORÁRIAFEMININO1
MANICURE PERMANENTEINDIFERENTE2
MANICURE PERMANENTEINDIFERENTE3
MANOBRISTA PERMANENTEINDIFERENTE3
MECANICO PERMANENTEINDIFERENTE1
MECÂNICO - AUXILIAR GERAL PERMANENTEINDIFERENTE1
MECÂNICO ALINHADOR VEÍCULOS PERMANENTEMASCULINO1
MECÂNICO DE AR CONDICIONADO/REFRIGERAÇÃO PERMANENTEMASCULINO1
MECÂNICO DE AR CONDICIONADO/REFRIGERAÇÃO PERMANENTEMASCULINO1
MECANICO DE DIREÇAO HIDRAULICA PERMANENTEMASCULINO1
MECANICO DE MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO PERMANENTEMASCULINO3
MECÂNICO DE MANUTENÇÃO /REFRIGERAÇÃO PERMANENTEMASCULINO1
MECÂNICO DE MÁQUINAS PESADAS PERMANENTEMASCULINO3
MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO PERMANENTEINDIFERENTE5
MECÂNICO DE SUSPENSÃO E FREIO PERMANENTEMASCULINO3
MECÂNICO DE SUSPENSÃO E FREIO PERMANENTEMASCULINO3
MECÂNICO DE USINAGEM PERMANENTEMASCULINO3
MECÂNICO ELETRECISTA DIAGNÓSTICO PERMANENTEINDIFERENTE1
MECANICO LINHA LEVE PARA TROCA DE OLEO PERMANENTEINDIFERENTE4
MECÂNICO SÊNIOR PERMANENTEINDIFERENTE1
MEIO OFICIAL DE MARCENARIA PERMANENTEMASCULINO1
MEIO OFICIAL DE MARCENARIA PERMANENTEMASCULINO1
MEIO OFICIAL DE MARCENARIA PERMANENTEMASCULINO1
MEIO OFICIAL DE MARCENARIA PERMANENTEMASCULINO1
MOLEIRO PERMANENTEMASCULINO2
MONITOR DE AREA KIDS TEMPORÁRIAFEMININO2
MONTADOR EXTERNO PERMANENTEMASCULINO2
MOTO ENTREGADOR PERMANENTEINDIFERENTE1
MOTOBOY PERMANENTEINDIFERENTE1
MOTORISTA PERMANENTEMASCULINO1
MOTORISTA PERMANENTEMASCULINO1
MOTORISTA PERMANENTEMASCULINO2
MOTORISTA CATEGORIA D PERMANENTEMASCULINO1
MOTORISTA DE CAMINHÃO BASCULANTE PERMANENTEMASCULINO1
MOTORISTA DE CARRETA PERMANENTEINDIFERENTE1
MOTORISTA DE ÔNIBUS PERMANENTEMASCULINO2
MOTORISTA DE PIPA PERMANENTEMASCULINO2
MOTORISTA ENTREGADOR TEMPORÁRIAMASCULINO15
MOTORISTA GUINCHO PERMANENTEINDIFERENTE1
MOTORISTA TRUCK PERMANENTEMASCULINO3
OPERADOR DE BOBCAT /OPERADOR DE FRESA PERMANENTEMASCULINO1
OPERADOR DE CAIXA PERMANENTEINDIFERENTE50
OPERADOR DE CAIXA/ATENDENTE PERMANENTEINDIFERENTE1
OPERADOR DE CENTRO DE USINAGEM E TORNO CNC PERMANENTEMASCULINO1
OPERADOR DE CNC PERMANENTEINDIFERENTE1
OPERADOR DE EMPILHADEIRA PERMANENTEMASCULINO1
OPERADOR DE EMPILHADEIRA PERMANENTEMASCULINO3
OPERADOR DE EMPILHADEIRA PERMANENTEINDIFERENTE7
OPERADOR DE EMPILHADEIRA PERMANENTEMASCULINO2
OPERADOR DE ESPARGIDOR PERMANENTEMASCULINO1
OPERADOR DE ESTACIONAMENTO PERMANENTEMASCULINO2
OPERADOR DE MÁQUINA INJETORA PERMANENTEMASCULINO2
OPERADOR DE MÁQUINAS PERMANENTEMASCULINO1
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