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Doria visita Rio Preto hoje para 
lançar programa Melhor Caminho

Parques, Cidade da Criança e Zoo 
recebem mais de 15 mil visitantes
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Realidade 
perde do 

Santos mas 
consegue vaga 
no Brasileirão
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Com menos 
um em campo, 
Bragantino bate 

o Atlético e 
entra no G4
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BRASILEIRO
 Palmeiras e 

Bahia empatam 
sem gols em 

Salvador e time 
paulista deixa o 

G4 no 
Brasileirão
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Semae reduz horário e já estuda 
encerrar racionamento este mês

ABASTECIMENTO DE ÁGUA

Desde ontem o Semae infor-
mou que vai diminuir o período 
de racionamento de água nos 
bairros abastecidos pela Esta-
ção de Tratamento de Água. O 
horário, que antes era das 13h 
às 20h, passa a ser das 13h 
às 18h. “A nossa expectativa, 
caso aconteçam chuvas regula-
res, é finalizar o racionamento 
no final do mês”, disse Fábio 
Furlan, gerente de Operação 
Manutenção de Água. Pág.A2

PRF registra 16 
vítimas em oito 
acidentes no 

feriado prolongado
A Polícia Rodoviária Fede-

ral divulgou na manhã desta 
quarta-feira (13) o balanço 
final sobre a Operação Nossa 
Senhora Aparecida 2021 que 
encerrou às 23h59 em todas 
as rodovias federais do país.
Foram registrados oito aciden-
tes entre os dias 8 e 12 de 
outubro que resultaram em 16 
feridos em Rio Preto. Ao todo 
foram 69 pessoas autuadas  
por descumprimentos das leis 
de trânsito               Pág.A4

Mãe será 
investigada por 
maus-tratos a 

bebê de 11 meses
Um bebê de oito meses 

está internado no Hospital da 
Criança e Maternidade (HCM) 
de Rio Preto. A menina deu 
entrada às 17h30 de segun-
da-feira (11), com um hema-
toma no crânio. A suspeita é 
que o ferimento seja resultado 
de maus-tratos da própria 
mãe. As investigações serão 
feitas pela Delegacia de Defe-
sa da Mulher (DDM). Pág.A4

Estado retoma 
aulas presenciais 

obrigatórias 
na 2ª feira

As aulas presenciais voltam 
a ser obrigatórias na rede 
pública e privada do estado 
de São Paulo a partir da pró-
xima segunda-feira, dia 18.
A partir da semana que vem, 
estudantes só poderão deixar 
de frequentar as escolas me-
diante apresentação de justifi-
cativa médica.A rede tem 3,5 
milhões de alunos. Pág.A3

Projeto bate 
meta e arrecada 

R$ 6 mi para 
urbanizar favela

Pág. A3
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Semae prevê que racionamento pode acabar para bairros abastecidos pela ETA

ÔNIBUS
 Secretário de 

Trânsito, Amaury 
Hernandes, de-

fendeu prorroga-
ção dos contra-

tos do transporte 
coletivo argu-

mentando que 
empresas têm 
boa avaliação. 
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Habitantes perenes 
do manicômio 

jurídico tributário
Até quando teremos paci-

ência para esperar a verdadeira 
reforma tributária, vale dizer 
aquela que trate de todo o sis-
tema tributário nacional.

O Brasil tem dois orçamen-
tos. O fiscal propriamente dito, 
que arrola receitas adjudicadas 
à União  e o orçamento da 
Seguridade Social. São dois or-
çamentos separados, ainda que 
façam parte do mesmo diploma 
legal, a lei orçamentária.

No entanto, as inúmeras 
propostas de reforma (ou seriam 
de contrarreforma?) teimam em 
discutir tudo como se estivésse-
mos num único marco arrecadatório.

O que acontece com o tema da reforma tributária?
Em 1989, discutiu-se no Congresso da International Fiscal 

Association (IFA), realizado no Rio de Janeiro, entre outros 
temas, a nova estrutura tributária para o País, pois o sistema, 
de 1965, já então era dado por ultrapassado.

A oportunidade histórica fora perdida na Assembleia Na-
cional Constituinte, que trabalhou durante dois longos anos 
e, contudo, copiou para a recém- aprovada Carta Magna o 
modelo vetusto da Emenda 18, de 1965, com as reconhecidas 
imperfeições.

Há muitos anos participo de inúmeros eventos que cuidam 
da reforma tributária.

Os projetos e propostas nunca faltaram. Alguns avançaram 
bastante, como o de Mussa Demes, precocemente falecido, 
que lamentavelmente levou consigo o ideário.

Outros foram tolhidos pela perda do mandato.
Tudo o que se quer é saber se uma reforma, que  não é só 

necessidade de governo e sim do Estado, permitirá arrecadação 
suficiente para o pagamento das contas sempre crescentes. 
E se o equilíbrio federativo será respeitado,  em conformidade 
com o modelo constitucional.

Depois de tantos anos e inúmeras discussões, continuamos 
diante do manicômio jurídico tributário, assim denominado por 
um ilustre tributarista, o gaúcho Alfredo Augusto Becker, na sua 
Teoria Geral do Direito Tributário, em 1963.

Infelizmente, o manicômio persiste vivo e atuante porque 
as diversas propostas de reforma a tributária cuidam de modo 
isolado, de um lado da receita fiscal e, de outro, da receita 
apta a financiar a saúde, a previdência social e a assistência 
social, isto é, a Seguridade Social.

Vale destacar que a receita da Seguridade Social sustenta 
milhões de pessoas no Brasil.

Lembremo-nos do que aconteceu, recentemente, na 
pandemia quando 65 milhões de pessoas  receberam auxílio 
emergencial, com recursos da seguridade social.

A partir de agora, o sistema de assistência social terá que 
contar com instrumental de arrecadação que auxiliará o com-
bate à pobreza dessas 65 milhões de pessoas que nem mesmo 
eram identificadas em estatísticas. Além desse dispêndio, são 
devidos os benefícios previdenciários – aposentadorias e pen-
sões -  conta conhecida e devidamente provisionada.

Muito se falou em desoneração da folha, mas quais são 
as consequências dessa desoneração? Representa quebra de 
receita da Seguridade Social.  Sem cálculo financeiro e atua-
rial da receita necessária e suficiente para bancar a despesa 
é tema complexo.

É ótima a proposta de desoneração da folha, desde que 
se diga, de pronto, donde sairão os  recursos aptos a cobrir o 
“gap” da receita da arrecadação incidente sobre a folha.

É certo que nunca foi apresentado o cálculo atuarial sobre 
esse desiderato e já ocorreram diversas desonerações.

Ressalte-se que as pessoas estão vivendo mais tempo, e 
o sistema de Seguridade Social responderá pela manutenção 
dos benefícios por lapso de tempo maior.

É impossível cogitar-se de reforma tributária sem que se 
cuide desse tema, por mais complexo que possa parecer.

Todos ficamos muito felizes com o fim da CPMF. Mas essa 
receita financiava a saúde e não consta que tenha sido subs-
tituída por outra fonte carimbada para o setor.

E a pandemia demonstrou quanto o SUS é importante.
Não dá para cogitar de reforma tributária sem que se abra 

o debate sobre o custo total da dispendiosa máquina pública.
Não há como pensar em reforma tributária sem que se 

cogitem das indispensáveis modificações no artigo 195 da 
Constituição,  que trata precisamente do financiamento da 
seguridade social.

A autêntica reforma, aquela que nos tire do manicômio,  
deve cogitar do custo social do País, um custo que progrediu 
com a pandemia, cujas sequelas sociais certamente recairão 
sobre as costas largas da Seguridade Social.

 
Wagner Balera é professor titular de Direito Previden-

ciário e de Direitos Humanos na Faculdade de Direito da 
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), 
livre-docente em Direitos Humanos, doutor em Direito das 
Relações Sociais, autor de mais de 30 livros na área de 
Direito Previdenciário e de mais de 20 livros da área de 
Direitos Humanos e sócio fundador e titular do escritório 
Balera, Berbel & Mitne Advogados.

ARTIGO Semae reduz horário e já 
prevê fim do racionamento

O Semae informou que 
desde ontem (13) diminuiu o 
período de racionamento de 
água nos bairros abastecidos 
pela Estação de Tratamento 
de Água – ETA “Palácio das 
Águas” em Rio Preto. O ho-
rário, que antes era das 13h 
às 20h, passa a ser das 13h 
às 18h.

Segundo Fábio Furlan, 
gerente de Operação Manu-
tenção de Água do Semae Rio 
Preto, a autarquia iniciou um 
processo de transição para 
encerrar o racionamento. 
“A nossa expectativa, caso 
aconteçam chuvas regulares, 
é finalizar o racionamen-
to no final do mês. Para 
isso, precisamos de uma boa 
quantidade chuvas de forma 
constante”, afirmou.

No final de semana do fe-
riado, choveu 54 mm em Rio 
Preto. No acumulado do mês, 
já são 92 mm. No acumulado 
do ano, choveu 545 mm. 
Esse número é bem menor 
que o acumulado no mesmo 
período do ano passado, 
quando choveu 815 mm.

“O ideal é que chova em 
torno de 200 mm, em outu-
bro. O ano de 2020 foi muito 
difícil, com uma estiagem pro-
longada. Este ano, a estiagem 
foi mais severa ainda. As chu-
vas estão em torno de 33% 
a menos. Por isso, é preciso 
ter cautela nesse período de 
transição”, comentou Furlan.

Por causa das chuvas no 
final de semana prolongado, 
o nível das Represa Municipal, 
responsável pelo abasteci-
mento da ETA, voltou a subir. 
O lago 1 está 9 centímetros 
acima do vertedouro e o lago 
3 está 8 centímetros acima 

Vinicius LIMA  
redacao@dhoje.com.br
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do vertedouro.
O racionamento em do Se-

mae em Rio Preto teve início 
no dia 12/05. Atualmente, 
100 mil pessoas são atingidas 
pelo racionamento de água. A 
ETA diminuiu a captação de 
água no rio Preto de 450 l/s 
para 300 l/s. De acordo com a 
autarquia, o consumo nesses 
bairros diminuiu em 13% no 
período.

Em relação à fiscalização 
por desperdício, o Semae 
adotou como regra aplicar 

multa somente em caso de 
reincidência. Quando um 
usuário é flagrado cometen-
do desperdício de água pela 
primeira vez, é notificado e 
orientado a fazer o uso corre-
to. Caso reincida em desper-
diçar água cometendo uma 
infração, após a notificação, o 
usuário está passível de uma 
sanção qual de 36 UFMs, ou 
seja, R$ 2.266,56. Neste 
ano, nenhuma multa foi apli-
cada por desperdício de água. 
Desde que começou o racio-

namento de água, nos bairros 
abastecidos pela ETA Palácio 
das Águas, foram feitas 82 
denúncias de desperdício de 
água, que resultaram em 66 
visitas de orientação. Ape-
nas, 14 notificações foram 
emitidas.

A previsão do tempo apon-
ta possibilidade chuva em Rio 
Preto já nesta quinta-feira 
(14). Na sexta, no sábado e 
domingo a temperatura cai 
um pouco e também há pre-
visão de chuva.

Projeto bate meta e arrecada 
R$ 6 mi para urbanizar favela

VILA ITÁLIA

O projeto Noroeste do Bem 
registrou R$6.000.833,00 
em doações para o programa 
Favela 3D (Digna, Digital e 
Desenvolvida), que prevê uma 
transformação sistêmica da 
Favela da Vila Itália, agora 
rebatizada como Favela Mar-
te, em Rio Preto, promovendo 
uma intervenção urbana, edu-
cacional, social, de segurança 
pública e de desenvolvimento 
econômico para interromper 
o ciclo de pobreza e gerar 
melhoria de qualidade de vida 
dos moradores.

A meta proposta pelo LIDE 
Noroeste Paulista de arrecadar 
R$ 6 milhões em doações foi 
batida com a contribuição de 
60 empresas de diferentes 
portes e setores.

Além do valor, que será 
destinado para a o projeto de 
urbanização da favela, mais 
de uma tonelada de alimentos 
foi arrecadada e destinada ao 
Instituto As Valquírias, respon-
sável pela distribuição aos mo-
radores da favela e instituições 

que precisam de apoio.
“É uma felicidade tremenda 

atingir essa meta. Tivemos a 
contribuição dos jovens do 
LIDE Futuro, que se engaja-
ram desde o começo, além 
de todas as empresas que se 
envolveram e vão fazer a dife-
rença na vida de 240 famílias”, 
afirmou Marcos Scaldelai, 

Da REDAÇÃO

presidente do LIDE Noroeste 
Paulista.

“A arrecadação em filan-
tropia do Noroeste Paulista 
aconteceu para o Favela 3D 
porque a proposta é inovado-
ra. O mundo pede para que 
o terceiro setor se ajuste ao 
novo momento e o projeto é 
inovador porque ele não vai 

acabar com a favela. Na ver-
dade, ele vai acabar com a po-
breza da favela e permitir para 
que os talentos que lá existem 
possam brilhar. A Favela de 
pé  vale muito mais do que 
a favela deitada”,  comentou 
Amanda Oliveira, fundadora e 
CEO do Instituto As Valquírias, 
ONG que faz parte da Rede 
Gerando Falcões.

Criado pelo LIDE Noroeste 
Paulista, o projeto Noroeste 
do Bem foi iniciado no dia 15 
de junho.

Ao todo, 60 empesas, en-
tre patrocinadores, apoiadores 
e outras doações, ajudaram 
o projeto atingir a marcar 
dos R$ 6 milhões. Além de 
fazer o bem e ajudar quem 
realmente precisa, os cinco 
maiores doadores serão pre-
miados com uma mentoria em 
grupo com Elie Horn (Cyrela); 
o publicitário Nizan Guanaes; 
a empresária Rachel Maia; o 
técnico de voleibol do Sesc 
RJ/Flamengo e da seleção 
francesa, Bernardinho; e o 
economista e empresário Jor-
ge Paulo Lemann.

Divulgação

Semae altera horário e prevê fim do racionamento ainda em outubro
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Câmara  vota ‘moção de aplausos’ para Luciano Hang 

A pauta de votações da 
Câmara de Rio Preto nesta 
quinta-feira, dia 14, conta com 
moção de aplausos de autoria 
do vereador Jorge Menezes 
(PSD) ao empresário Luciano 
Hang, dono da rede de lojas 
Havan.

Na justificativa da moção 
de aplausos, Menezes cita 
que o empresário nascido em 
Brusque, Santa Catarina, “é 
combativo, arrojado e com a 
coragem que o diferencia no 
mercado.”

Menezes ainda lembra que 
Luciano Hang abriu uma de 
suas lojas em Rio Preto no ano 
de 2012 “a qual vem gerando 
empregos e contribuindo com 
a nossa economia. Além de 
consolidar a rede na região”, 
justifica o parlamentar.

Para Menezes, o “véio da 
Havan” como ficou nacional-
mente conhecido, “foi contra 
a lógica de um país que vem 
enfrentando uma grave crise, 

presário bilionário brasileiro 
Luciano Hang, tem 58 anos, e 
se define como “patriota que 
luta pelo Brasil” em sua conta 
no Instagram. Dono de uma 
fortuna de 14,3 bilhões de re-
ais, segundo a revista Forbes, 
Hang orgulha-se do número de 
empregos que gera no Brasil 
por meio de sua rede varejista, 
a Havan.

Também é dono de agência 
de publicidade, postos de ga-
solina e até usina hidrelétrica. 
Hang adota um guarda-roupa 
verde e amarelo espalhafatoso 
para provar seu amor à pátria.

Fiel apoiador do presidente 
Jair Bolsonaro, Hang prestou 
depoimento a CPI da Covid 
onde negou que tenha finan-
ciamento fake News ou incen-
tivado o uso de medicamentos 
sem comprovação científica.

Raphael FERRARI

e mesmo assim, investiu, cres-
ceu, gerando emprego e renda 
a milhares de brasileiros”.

Bolsonarista - O em-

Raphael FERRARI

HOJE SÁBADO

EDUCAÇÃO

Rede estadual volta aulas 
obrigatórias na segunda

As aulas presenciais voltam 
a ser obrigatórias na rede pú-
blica e privada do estado de 
São Paulo a partir da próxima 
segunda-feira, dia 18.

A partir da semana que 
vem, estudantes só poderão 
deixar de frequentar as esco-
las mediante apresentação de 
justificativa médica.

A informação foi antecipa-
da na manhã quarta-feira, dia 
13, pelo jornal “O Estado de 
São Paulo” e confirmada pela 
Secretaria da Educação.

Na rede pública, são cerca 
de 3,5 milhões de alunos dis-
tribuídos em mais de 5,4 mil 
escolas em todo o estado.

Segundo a secretaria, o dis-
tanciamento entre as carteiras 

será incialmente mantido, mas 
deixará de ser exigido a partir do 
dia 3 de novembro.

Questionado, o governo 
não esclareceu como a obri-
gatoriedade será aplicada nas 
escolas que não têm estrutura 
física para operar com 100% 
da capacidade diariamente 
mantendo o distanciamento 
entre os estudantes.

Em agosto, a gestão esta-
dual já tinha reduzido o distan-
ciamento de 1,5 metro para 1 
metro.

O uso de máscara por parte 
de estudantes e funcionários 
permanece obrigatório para 
todos, assim como a utilização 
de álcool em gel nas escolas e 
equipamentos de proteção indi-
vidual por parte de professores 
e demais funcionários.

Da REDAÇÃO

NA PAUTA

MAIS DEZ ANOS

Secretário diz que boa avaliação das empresas 
justifica prorrogar contrato do transporte coletivo

O secretário de Trânsito de 
Rio Preto Amaury Hernandes 
justificou a qualidade do ser-
viço prestado pelas empresas 
de transporte coletivo para 
defender a prorrogação por 
dez anos do atual contrato de 
concessão. Amaury esteve na 
Câmara Municipal nesta quar-
ta-feira, dia 13, a convite da 
Comissão de Transportes onde 
respondeu a questionamentos 
por parte de vereadores sobre 
projeto de lei do prefeito Edi-
nho Araújo (MDB) que pede 
autorização do legislativo para 
renovar o contrato com as 
empresas Circular Santa Luzia 
e Expresso Itamarati sem nova 
licitação.

Segundo Amaury, pesquisas 
realizadas pelo governo mos-
tram que o transporte está bem 
avaliado. “Se estivesse mal 
avaliado não faria prorrogação 
por 10 anos”, disse.

O secretário confirmou pela 
primeira vez de forma oficial 
que neste momento estudos 
técnicos apontam que a tarifa 
ao usuário a partir de 1 de 
janeiro sofreria reajuste de até 
17%. A atual tarifa custa R$ 
3,30 no cartão e R$ 3,50 em 
dinheiro. A previsão da Secre-
taria de Trânsito gestora do 
contrato é reajustar esses va-
lores para R$ 3,70 e R$ 4,10, 
respectivamente. O valor para 
estudantes não sofrerá altera-

ção, mantendo-se a R$ 1 real.
“Queremos que o usuário 

que paga em dinheiro migre 
para o cartão para que tenha-
mos um sistema mais rápido. 
Se todo mundo tiver cartão os 
motoristas não vão cobrar. Ga-
nha em agilidade e velocidade. 
Chegar mais rápido ao destino 
final, queremos otimizar. Hoje 
30% pagam em dinheiro”, ex-
plicou Amaury.

O secretário explicou que 
todos os custos são calculados 
levando-se em consideração 
que 68 mil usuários pagantes 
utilizem todos os meses os 
ônibus na cidade. Eram 100 
mil em 2019. A partir da média 
de 68 mil passageiros poderá 
haver menor valor repassado 
em forma de subsídio (quando 
mais passageiros utilizam o ser-
viço) ou em casos de redução 
deste número, mais aportes de 
dinheiro público.

“O sistema para se equili-
brar precisa aumentar mais um 
pouco (número de passageiros). 
Seriam 68 mil pagantes. O 
transporte público vai recuperar 
parte desses passageiros, mas 
nunca mais chegaremos a 100 
mil passageiros por dia”, disse 
Amaury.

O secretário falou sobre 
estudo encomendado pela 
Prefeitura junto a FIPAI, uma 
fundação que faz análises para 
vários setores, ao custo de R$ 
240 mil. Amaury afirmou que os 
dados que ainda estão sendo 
compilados não tem relação 

Raphael FERRARI 
redacao@dhoje.com.br

ao contrato de prorrogação, 
mas para nortear no futuro a 
introdução de novas linhas, por 
exemplo.

“O estudo é para fazer uma 
análise de todo o sistema, leva 
dois aspectos: passageiro trans-
portado e quilometro rodado. 
Independente das linhas, hoje 
é tudo radial, ônibus sai do 
centro vai no bairro e volta ao 
centro. O estudo é para embasar 
melhorias na frente. Não tem 
ligação com o contrato com as 
empresas. Criar linhas que tem 
demandas. Se rodar sem passa-
geiros vai aumentar o custo aos 
passageiros”, explicou.

A maioria dos vereadores 
presentes na audiência ques-
tionou o secretário de Trânsito 
sobre os motivos que levaram 
a Prefeitura a não optar por 
uma nova licitação ao invés de 
uma extensão do atual contrato. 
Amaury disse que devido a pan-
demia os números de usuários 
transportados caiu e os custos 
operacionais das empresas 
aumentaram o que certamente 
poderia ocorrer as chamadas 
‘licitações desertas’, quando ne-
nhuma empresa se interessa em 
participar do processo licitatório.

“Listei oito cidade onde as 
licitações não foram concluídas. 
Porque neste momento atual 
de pandemia, de diminuição 
de passageiros, uma empresa 
para participar tem que vir 
para cidade com tudo o que 
determina a legislação. Terreno 
para garagem, ônibus com wi-fi, 

hoje uma nova licitação não é 
atrativa as empresas. Empresa 
nenhuma vai concorrer em uma 
cidade do porte de Rio Preto, 
um alto investimento”, afirmou.

Segundo Amaury somente 
com subsidio a Prefeitura pagou 
em média R$ 16 milhões as 
duas empresas por ano. Para o 
contrato que poderá ser prorro-
gado a projeção para o próximo 
ano é que o valor fique entre R$ 
18 e 20 milhões.

Como forma de outorga do 
serviço, as empresas Circular 
Santa Luzia e Expresso Itama-
rati vão pagar R$ 20 milhões ao 
governo. Serão R$ 13 milhões 
da Circular que detém 70% das 
linhas e R$ 7 milhões da Ita-
marati, com os 30% restante.

O atual contrato de con-
cessão foi assinado em 2011 
e prevê a prorrogação ou nova 
licitação a cada 10 anos. Na 
época o município recebeu R$ 

11 milhões em forma de ou-
torga. A legalidade do projeto 
que pede a renovação do atual 
contrato será analisada na ses-
são desta quinta-feira, dia 14. 
Antes de ser votada quanto o 
mérito outras três audiências já 
foram agendadas para debater 
junto aos usuários. A previsão 
é que a proposta seja analisada 
no dia 26 de outubro. O atual 
contrato termina no dia 8 de 
novembro.

Luciano Hang é 
fiel defensor do 
presidente Jair 
Bolsonaro

Doria e Garcia fortalecem 
nomes nas prévias do PSDB

Com as presenças do gover-
nador João Doria e o vice Ro-
drigo Garcia a cúpula estadual 
do PSDB realiza encontro no 
sábado, dia 16, em Rio Preto. O 
evento ocorre no Ipê Park Hotel 
e serve como prévia do partido 
para a eleição do ano que vem.

Enquanto Doria percorre 
cidades do estado para viabili-
zar seu nome como candidato 
a presidente, Rodrigo Garcia 
faz o mesmo para indicação 
do partido para o governo do 
Estado. Doria disputa a indi-
cação com governador do Rio 
Grande do Sul, Eduardo Leite, 
e com o ex-prefeito de Manaus, 
Arthur Virgílio Neto. As prévias 
definitivas que vão apontar os 
escolhidos estão marcadas para 
o fim de novembro.

O evento de sábado, em Rio 
Preto, é mais uma tentativa de 
a dupla tucana de aumentar 
a força junto a lideranças do 
partido, prefeitos e políticos da 
região, considerada estratégica 
pelo alto tucanato.

O PSDB aguarda ao menos 
300 pessoas no evento previsto 
para começar às 10 horas. Será 
a segunda vez em uma semana 
que Doria visita Rio Preto. Nesta 
quinta-feira, 14, ele lança na 
cidade o programa Melhor Ca-
minho que prevê a recuperação 
de 5 mil quilômetros de estradas 
rurais. Já o vice-governador 
Rodrigo Garcia esteve na sex-
ta-feira passada, dia 8, em Rio 
Preto, anunciando a liberação 
de recursos para Santas Casas 
da Região.

Raphael FERRARI
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O governador João Doria 
(PSDB) vem a Rio Preto nesta 
quinta-feira, 14, para o lan-
çamento do programa Melhor 
Caminho – Recuperação de 
Estradas Rurais. O programa 
tem por objetivo a adequação 
e conservação das estradas 
rurais e consequentemente 
o desenvolvimento da zona 
rural e da agricultura.

O Melhor Caminho existe 
desde 1997 em 21 anos 
atendeu 13 mil km de estra-
das rurais, aproximadamente 
600 km por ano. Agora, o 
Novo Melhor Caminho aten-
derá 5.000 km de estradas 
rurais em 1 ano.

Com as estradas rurais 
recuperadas, além de melho-
res condições para o escoa-
mento da produção agrícola, 
os moradores do campo ga-

nham em conforto e qualida-
de de vida, com acesso ao 
comércio, saúde e educação.

Também, a trafegabilida-

nho, mesmo em período de 
chuva. A estrada rural ade-
quada também proporciona 
ganhos ao meio ambiente, 
uma vez que contribui para 
a diminuição da erosão do 
solo e assoreamento de rios 
próximos a ela. Mais um 
programa da Secretaria de 
Agricultura que pensa no 
agro com desenvolvimento 
sustentável.

O evento é aberto ao 
público e seguirá todas as 
normas sanitárias para pre-
venção e controle da pande-
mia de Covid-19 (utilização 
de máscaras, medição de 
temperatura, disponibiliza-
ção de álcool em gel e dis-
tanciamento social). Além do 
governador João Doria está 
confirmada a presença do 
secretário estadual da Agri-
cultura Itamar Borges (MDB).

Raphael FERRARI

de no campo é favorecida 
em todas as épocas do ano 
com a infraestrutura viária 
adequada pelo Melhor Cami-

Governador vem a Rio Preto 
lançar programa Melhor Caminholançar programa Melhor Caminho

D
ivulgação



A-4 Jornal
São José do Rio Preto, quinta-feira
14 de outubro de 2021 COTIDIANOCOTIDIANO

CAIU DO FORRO

38 MUNICIADO

Foi preso às 20h30 da ter-
ça-feira (12) um desemprega-
do de 35 anos que foi flagrado 
pela Polícia Militar tentando 
furtar um imóvel desocupado 
no Jardim Mugnaini.

A guarnição estava em pa-
trulhamento pelo bairro quando 
escutou um barulho suspeito 
vindo do imóvel que estava 
com uma placa de “aluga-se” 
e por isso realizou o retorno, 
vendo um homem no local.

Os pms ligaram para o te-
lefone que estava na placa e 
solicitaram que o responsável 
viesse para abrir a residência.

Assim que entraram na 
casa os policiais descobriram 
uma pessoa andando no forro 
e mandaram que descesse, 
momento em que o forro cedeu 
e o desempregado caiu.

Questionado sobre o que 
estava fazendo o suspeito 
confessou ter sido informado 
que o local seria demolido e 
por isso invadiu a casa para 
tentar furtar peças que mais 
tarde iria vender.

Os pms localizaram uma 
mochila com duas chaves 
Philips e um ar condicionado 
em frente à porta de entrada 
que, segundo o responsável 
pelo imóvel, estava instalado 
na parede.

Posteriormente, o acusado 
foi levado para a Central de 
Flagrantes, onde foi preso e 
encaminhado para a carce-
ragem local. O caso foi regis-
trado como furto qualificado 
e encaminhado ao 4º Distrito 
Policial. (Colaborou – Bruna 
MARQUES)

PM flagra homem 
furtando imóvel 
desocupado no 
Jardim Mugnaini 
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ADELAIDE APPARECIDA BERTELLI, 
natural de Uchoa/SP, faleceu aos 89 anos 
de idade. Era viúva e deixou seu fi lho 
Laercio. Foi sepultada no dia 10/10/2021 
às 17:00, saindo seu féretro do velório 
Capelas Prever Rio Preto para o cemi-
tério São João Batista.

LIDIA PROFETA, natural de São José 
do Rio Preto/SP, faleceu aos 83 anos 
de idade. Era divorciado e deixou seus 
fi lhos Edgard e Erick. Foi sepultada no 
dia 10/10/2021 às 10:00, saindo seu 
féretro do velório Capelas Prever Rio 
Preto para o cemitério São João Batista.

IAVAIR PAIXÃO ALVES, natural de 
São José do Rio Preto/SP, faleceu aos 
56 anos de idade. Era divorciado. Foi 
sepultado no dia 10/10/2021 às 17:00, 
saindo seu féretro do velório Jardim 
da Paz para o cemitério Parque Jardim 
da Paz.

ROBERTO CESAR GOMES, natural 
de São José do Rio Preto/SP, faleceu 
aos 57 anos de idade. Era divorciado e 
deixou seus fi lhos Zeiza Rafaela, Gus-
tavo Henrique, Roberto Cesar Junior e 
Felipe. Foi sepultado no dia 10/10/202, 
saindo seu féretro do velório direto para 
o cemitério São João Batista.

ELFRIDA GARCIA PATINE, natural 
de Catanduva/SP, faleceu aos 88 anos 
de idade. Era viúva e deixou seus fi lhos 
Ana Angélica, Vera Lúcia e Ricardo (fa-
lecido). Foi sepultada no dia 10/10/2021 
às 15:00, saindo seu féretro do velório 
Jardim da Paz para o cemitério Parque 
Jardim da Paz.

  FALECIMENTOS

BR 153 NA REGIÃO

PRF registra oito acidentes com 
16 feridos no feriado prolongado 

A Polícia Rodoviária Fede-
ral divulgou na manhã desta 
quarta-feira (13) o balanço 
final sobre a Operação Nossa 
Senhora Aparecida 2021 que 
encerrou às 23h59 em todas 
as rodovias federais do país.

Foram registrados oito aci-
dentes entre os dias 8 e 12 de 
outubro que resultaram em 16 
feridos em Rio Preto.

De acordo com as in-
formações da PRF em Rio 
Preto, mais precisamente na 
rodovia BR-153, nos quatros 
dias de operação a polícia 
autuou quatro pessoas por 
dirigirem embriagadas, nove 
por realizarem ultrapassagens 
proibidas e 56 motoristas que 
não estavam utilizando cinto 
de segurança. Ao todo foram 
69 pessoas autuadas por 
descumprimentos das leis de 
trânsito.

Nacional - A PRF 
também divulgou os números 
da Operação Nossa Senhora 
Aparecida, realizada todos os 
anos no feriado prolongado da 

padroeira do Brasil.
Foram registrados, em cin-

co dias de operação, 260 
acidentes graves nas rodovias 
federais de todo o país, que-
da de 21,7% em relação ao 
ano passado. Ainda assim, 
os acidentes resultaram em 
86 mortes, 4,5% abaixo do 
que em 2020, quando foram 
registradas 90 mortes.

No geral, foram 1.038 aci-
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dentes este ano, 14% a menos 
que em 2020. “Por mais que 
tenha havido um incremento 
no número de veículos em 
relação a 2020, a fiscalização 
conseguiu surtir efeito”, disse 
o inspetor Djairlon Henrique 
Moura, diretor de Operações 
da PRF. “Embora não haja o 
que comemorar, em virtude 
dos 86 mortos”, acrescentou.

Ao menos um desses aci-

dentes com mortos ocorreu 
perto da basílica de Nossa 
Senhora Aparecida, em Apa-
recida (SP), mas a PRF não 
confirma a relação dessa ocor-
rência com a peregrinação de 
romeiros.

A maior parte das mortes 
(27), como costuma ocorrer, 
deu-se em decorrência de 
colisões frontais, muitas das 
quais ocasionadas por ultra-
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passagens em faixa contínua, 
o tipo mais comum de infração 
nas estradas. Neste ano, foram 
mais de 5.700 flagrantes da 
irregularidade.

Neste ano, o feriado de 
Dia das Crianças, ontem (12), 
terminou com 1.230 feridos 
em acidentes nas rodovias 
federais, 15,4% a menos do 
que em 2020. (Colaborou – 
Bruna MARQUES)

PM prende gesseiro 
com revólver no carro

A Polícia Militar de Rio Preto 
prendeu, na madrugada desta 
quarta-feira (13), um gesseiro 
de 23 anos que foi flagrado 
escondendo um revólver den-
tro do carro estacionado na 
Avenida Alberto Andaló.

De acordo com o boletim 
de ocorrência, a equipe estava 
realizando um patrulhamento 
pela avenida quando obser-
vou o gesseiro rapidamente 
jogar um objeto dentro de seu 
automóvel e depois se afas-
tar do veículo. O homem foi 
abordado.

Com ele os policiais encon-
traram R$ 127. Já no carro, no 
assoalhado atrás do banco do 
motorista, estava um revólver 
calibre 38, municiado com seis 
cartuchos intactos.

O homem negou a pro-
priedade da arma, dizendo 
que apenas foi até as festas, 
na qual ele estava em frente, 
junto com o seu amigo. Os 
policiais então conversaram 
com o segurança que confir-
mou que o suspeito chegou ao 
local acompanhado de outro 
rapaz que estava dentro do 
estabelecimento.

Mais tarde, o segundo sus-
peito, um ajudante de 21 anos, 

foi abordado e em revista 
pessoal foram apreendidos 
R$270 e um celular. O rapaz 
foi questionado sobre a arma 
de fogo e disse não saber a 
quem pertence.

O jovem ainda informou que 
conhece o gesseiro do bairro 
em que moram e que junto 
com os dois também foram 
para a festa dois adolescentes 
que ficaram sentados no banco 
de trás.

Os dois suspeitos foram 
levados para a Central de Fla-
grantes, onde o delegado plan-
tonista arbitrou para o gesseiro 
uma fiança de R$2.500, que 
não foi paga e por isso ele foi 
preso e encaminhado para a 
carceragem local.

Já o ajudante será inves-
tigado pelo 1º Distrito Policial 
por porte ilegal de arma de 
fogo. (Colaborou – Bruna 
MARQUES)
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CENTRAL

Foragido do CPP se 
entrega na delegacia

Nesta terça-feira (12), um 
fugitivo do Centro de Progres-
são Penitenciária de Rio Preto 
(CPP) procurou a Central de 
Flagrantes, às 22h30, para se 
entregar.

No Plantão Policial, foi re-
alizada uma pesquisa que 
confirmou que o homem, de 
34 anos, está realmente re-
gistrado como procurado pela 
justiça e que deve cumprir o 
mandado de prisão em regime 

fechado.
Ainda foi verificado que o 

foragido foi preso pela natureza 
de falsidade ideológica após ter 
se apresentado aos policiais 
com o nome de seu irmão.

O condenado foi encami-
nhado para a carceragem da 
Delegacia Seccional de Rio 
Preto e o caso registrado como 
captura de procurado segue 
para investigação do 7º Distrito 
Policial. 

(Colaborou – Bruna 
MARQUES)
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ESTÁ INTERNADO

Mãe será investigada por suspeita de 
maus-tratos a bebê de onze meses

Um bebê de oito meses 
está internado no Hospital da 
Criança e Maternidade (HCM) 
de Rio Preto. A menina deu 
entrada às 17h30 de segunda-
-feira (11), com um hematoma 
no crânio. A suspeita é que o 
ferimento seja resultado de 
maus-tratos da própria mãe.

De acordo com o boletim de 
ocorrência, que foi registrado 
por uma enfermeira do hospital 
na manhã de terça-feira, 12, a 

mulher levou o bebê desacor-
dado e alegou que o mesmo 
se afogou.

Durante exames foi cons-
tatada a lesão na cabeça. Ao 
ser questionada, a mãe, que 
estava agitada, mudou a versão 
e disse que a filha havia caído 
acidentalmente.

A criança permanece hospi-
talizada no HCM e em conversa 
com uma médica a enfermeira 
foi orientada a registrar o caso 
na polícia.

As investigações serão feitas 

Da REDAÇÃO

pela Delegacia de Defesa da 
Mulher (DDM) com a natureza 
da denúncia de maus-tratos. 
(Colaborou – Bruna MAR-
QUES)
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MAUS FILHOS CPP
GCM prende dois por violarem 
medidas protetivas das mães

No final da tarde e no co-
meço da noite desta terça-feira 
(12), a Guarda Civil Municipal 
(GCM) de Rio Preto prendeu 
duas pessoas que descumprir 
medidas protetivas solicitadas 
por suas mães.

O primeiro caso ocorreu às 
17h45, quando a GCM abordou 
na estrada Valdomiro Lopes da 
Silva, em frente da residência 
de uma dona de casa, de 60 
anos, o seu filho, um servente, 
de 41 anos, que compareceu 
ao local para pedir dinheiro para 
a idosa.

Em conversa com os guar-
das o homem informou ter 
consciência sobre a medida 
protetiva, mas alegou que 
apenas passou em frente ao 
imóvel.

Em seguida, os GCMs con-
versaram com a dona de casa 
que disse ter pedido a medida, 
porque era constantemente 
agredida e ofendida por seu 
filho, que é usuário de drogas.

Os guardas levaram o ser-
vente para a Central de Flagran-
tes, onde ele foi preso. O caso 
foi registrado como descumpri-
mento de medida protetiva e 
dano qualificado, pois o homem 
ainda quebrou o interior da via-
tura durante o caminho para o 
Plantão Policial.

Às 18h30, uma segunda 
equipe da GCM prendeu uma 
desempregada, de 32 anos, 
que compareceu na residência 
de sua mãe, uma auxiliar de 
limpeza, de 59 anos, no bairro 
Cristo Rei, e a ameaçou.

Ao chegarem no local, os 
guardas foram recebidos apenas 

pela vítima, que informou que 
sua filha foi até o imóvel e a 
ameaçou com uma garrafa de 
vidro. A mulher ainda acrescen-
tou que enquanto ligava para 
os guardas a sua filha disse que 
quando voltasse à casa da mãe 
ela iria “matar e picar”.

Após as informações, os 
GCMs realizaram um patrulha-
mento e ao retornarem ao imóvel 
encontraram a desempregada 
tentando entrar na casa. Ela foi 
abordada e confessou ter ciência 
sobre a medida protetiva, mas 
negou ter ameaçado sua mãe.

A desempregada foi levada 
para a Central de Flagrantes, 
onde foi feito o boletim de 
ocorrência de descumprimento 
de medida protetiva e ameaça. 
Mais tarde, ela foi encaminhada 
para a carceragem local. (Cola-
borou – Bruna MARQUES)

Da REPORTAGEM

Preso passa mal e morre 
a caminho do hospital

Um detento de 46 anos do 
Centro de Progressão Peniten-
ciária (CPP) morreu às 14h30 
da última terça-feira (12). Mais 
cedo, no mesmo dia, ele rela-
tou aos agentes penitenciários 
que estava passando mal.

O reeducando foi levado 
para o Setor de Saúde da uni-
dade prisional e de lá encami-
nhado para o Hospital de Base, 
instituição onde chegou já com 
uma parada cardiorrespiratória.

Não sabendo há quanto 
tempo o detento não respira-
va, os funcionários do hospital 
realizaram, sem sucesso, os 
procedimentos de reanimação.

Os policiais da Central de 

Flagrantes foram informados 
sobre a ocorrência às 16h10 
do mesmo dia, sendo que, 
em seguida, um boletim de 
ocorrência de morte suspeita 

foi registrado e encaminhado 
para o 3º Distrito Policial, 
encarregado de investigar o 
caso. (Colaborou – Bruna 
MARQUES)

Da REPORTAGEM
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Aproximadamente 20% a 30% da nossa população 
sofre com varizes, principalmente nos membros inferiores. 
Caracterizadas por veias dilatadas e insuficientes, as varizes 
acometem em especial o público feminino e representam 
uma importante causa de dores nas pernas e edema, além 
de estarem associadas a queixas estéticas.

 As variações hormonais, o uso de medicações 
contraceptivas, o histórico familiar, o período gestacional, 
os antecedentes de trombose venosa profunda, o sedenta-
rismo e o ortostatismo prolongado constituem os principais 
fatores de risco para o desenvolvimento de varizes nos 
membros inferiores. 

Contrariando o que muitas pessoas acreditam, o tra-
tamento das varizes não deve ser realizado apenas com 
objetivos estéticos e não se caracteriza por um procedi-
mento simples. Quem sofre com varizes pode evoluir com 
flebite de veias superficiais, trombose venosa profunda, 
alterações de pele como eczema e dermatite ocre e pode 
desenvolver a úlcera venosa de estase, que representa 
uma importante causa de afastamento do trabalho e de 
constrangimento social, com necessidade até mesmo de 
suporte psicológico. Além disso, o tratamento de excelên-
cia das varizes dos membros inferiores exige um rigoroso e 
detalhado planejamento pré procedimento, com o uso de 
inúmeras tecnologias em prol do paciente.

Dentre os tratamentos disponíveis, existe muita dis-
cussão sobre as diferenças entre a cirurgia de varizes e o 
procedimento com laser transdérmico. Muitas divulgações 
têm reforçado que o tratamento a laser substitui na maioria 
das vezes a cirurgia de varizes. Será que esta informação 
é verdadeira?

A microcirurgia de varizes representa o mais tradicional 
tratamento para as varizes dos membros inferiores. Houve 
uma melhora expressiva neste procedimento, sendo que 
hoje o paciente pode realizar seu tratamento no próprio 
consultório ou em hospitais-dia, não havendo necessidade 
de dormir no hospital. A recuperação pós-operatória não 
exige tempo prolongado de repouso, com a possibilidade 
de retorno precoce ao trabalho e ao convívio familiar. Além 
disso, o curativo evoluiu, com opções antialergênicas e que 
reduzem o hematoma pós procedimento. 

A grande vantagem da microcirurgia tradicional de varizes 
é a possibilidade de associar tratamentos, permitindo que 
tanto as varizes quanto os vasinhos possam ser tratados 
no mesmo procedimento. No caso de insuficiência da veia 
safena, pode-se optar por tratamentos minimamente inva-
sivos, guiados por ultrassom o que permite o tratamento 
completo do problema venoso, com atuação sobre a veia 
safena doente, as veias dilatadas superficiais e os vasinhos.

O tratamento com laser transdérmico, por outro lado, 
representa a modernidade do tratamento estético vascular, 
oferecendo aos pacientes a oportunidade de cuidar dos 
vasinhos no próprio consultório, sem a necessidade de 
repouso, sem internação hospitalar, sem anestesia e sem 
restrições pós procedimento. A associação entre terapia 
esclerosante e o laser transdérmico tem sido considerada 
uma opção eficaz e duradoura no tratamento dos vasinhos, 
com melhora estética significativa.

O laser transdérmico, entretanto, não é capaz de tratar 
a insuficiência e o refluxo da veia safena. Além disso, de-
pendendo do calibre do vaso e da distância da pele, o laser 
transdérmico tem um efeito pouco eficaz na veia varicosa, 
com durabilidade abreviada. Para casos estéticos, repre-
senta uma opção de excelência, entretanto, perde eficácia 
quanto mais avançado for o acometimento venoso. 

Baseado nestas informações, pode-se concluir que o 
tratamento de varizes com laser transdérmico não substitui 
a microcirurgia em todos os pacientes. Em casos leves e 
quando as veias são pequenas e próximas à pele, caracteri-
zando o quadro de microvarizes, o laser transdérmico pode 
ser realizado em substituição ao tratamento cirúrgico. Mas o 
correto julgamento e a definição do melhor tratamento ainda 
é de escopo do cirurgião vascular, profissional dedicado ao 
tratamento das varizes, microvarizes e vasinhos.

Na dúvida, procure seu cirurgião vascular. Peça orienta-
ções e cuide da sua saúde vascular. Para mais informações 
sobre varizes, tratamento estético, procedimentos a laser 
e cirurgia vascular e endovascular, acesse o site www.drs-
thefanovascular.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 Endo-
vascular e coordenador do curso de Medicina da União 
das Faculdades dos Grandes Lagos (Unilago)

O tratamento com laser 
transdérmico pode substituir 

a cirurgia de varizes? 
Entenda a diferença
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Saúde registra 107 novos 
casos e mais quatro mortes

A Secretaria de Saúde de 
Rio Preto confirmou nesta 
quarta-feira (13) mais 107 
casos positivos de Covid-19 
no município, sendo 88 diag-
nosticados por exame PCR, 
15 por TR antígeno e 4 por TR 
anticorpo. Vale ressaltar que 
Saúde não divulgou boletim 
de casos entre sábado (9) e 
terça-feira (12), com os casos 
sendo o acumulado desses 
dias. No total 97.656 casos, 
com uma média móvel de 31 
casos leves e um caso grave 
por dia.

Também foi registrado 
mais quatro óbitos, sendo 
dois notificados no sábado (9) 
e dois na segunda-feira (11). 
Desde o início da pandemia 
são 2.798 mortes, com uma 
taxa de letalidade de 2,8%. 
Considerando apenas os da-
dos de 2021 são 62.893 
casos e 1.876 óbitos.

O número de curados che-
gou a 94.727, o equivalente 
a 97% dos casos. A cidade 
soma 329.215 notificações 
de pacientes com sintomas 
gripais e 297.037 testes 
realizados. O coeficiente de 
incidência é de 21.002 casos 

a cada 100 mil habitantes.
Atualmente Rio Preto re-

gistra 211 pacientes com 
síndrome respiratória aguda 
grave (SRGA), com 103 na UTI 
e 108 na enfermaria, sendo 
104 residentes de Rio Preto 

Vinicius LIMA    
redacao@dhoje.com.br
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e 107 de outros municípios 
da região. Dentre os casos 
já confirmados com Covid-19 
são 81 internações, com 47 
na UTI e 34 na enfermaria. A 
taxa de ocupação de leitos de 
UTI é de 34% na região.

O número de curados 
chegou a 94.727, o 
equivalente a 97% 
dos casos

645 MUNICÍPIOS

Estado promove sábado novo Dia 
V para estimular vacinação

O Governador João Doria 
anunciou nesta quarta-feira 
(13) que o Estado promoverá 
neste sábado (16), em parce-
ria com os 645 municípios do 
estado, um novo Dia V de vaci-
nação, com duas frentes prin-
cipais: aplicação da segunda 
dose e da dose adicional contra 
a COVID-19 e atualização da 
carteirinha de crianças e ado-
lescentes que integram tanto a 
campanha contra o coronavírus 
quanto a de multivacinação.

“Vamos promover uma 
nova data especial de vacina-
ção, o Dia V, de vacina, de vida, 
contra a COVID-19 no sábado, 
dia 16 de outubro. Essa é uma 
grande oportunidade para as 
pessoas que ainda não toma-
ram a segunda dose fazerem 
isso com calma e com tempo”, 
disse Doria.

Na data, mais de 5 mil 
postos estarão abertos das 
7h às 19h. A população deve 
consultar a programação e 
horários de funcionamento dos 
postos de sua cidade.

Atualmente, há 4,1 milhões 
de pessoas que estão com a 
segunda dose contra a CO-
VID-19 atrasada. Entre elas, 
estão 2,1 milhões de pessoas 
que precisam concluir esque-
mas vacinais com doses da Pfi-
zer, número que foi impactado 
com a antecipação de 12 para 
8 semanas no intervalo entre 
primeira e segunda dose. A 

medida já beneficia parte dos 
3,2 milhões de adolescentes de 
12 a 17 anos que começaram 
a ser imunizados em agosto e 
podem concluir seus esquemas 
a partir deste mês. O balanço 
de faltosos inclui ainda 915 
mil que precisam receber a 
segunda dose da Coronavac e 
1 milhão da Astrazeneca.

“O foco dessa vacinação 
é na segunda dose que está 
atrasada, tanto para os adultos 
como para adolescentes. Com 
o aporte financeiro do Governo 
do Estado de SP, os 645 muni-
cípios também poderão colocar 
em dia a vacinação no registro 
da plataforma Vacivida”, des-
tacou a coordenadora geral do 
Plano Estadual de Imunização 
(PEI), Regiane de Paula.

As prefeituras também po-
derão aplicar a dose adicional 
em idosos e profissionais de 

de 90% de cobertura entre as 
pessoas com idade acima de 
45 anos. Considerando toda 
a população adulta, 99,3% já 
receberam ao menos uma dose 
e 80,5% concluíram o esquema 
vacinal. Além disso, mais de 
310 mil adolescentes e jovens 
na faixa de 12 a 19 anos já 
estão com a proteção completa.

Multivacinação - 
Seis a cada 10 crianças e ado-
lescentes que compareceram 
aos postos desde o dia 1º de 
outubro estavam com vacinas 
atrasadas. É o que mostra 
o balanço das duas primei-
ras semanas da campanha 
de multivacinação, focada na 
atualização em carteirinhas 
desde recém-nascidos até 
adolescentes de 15 anos. Até 
o momento, 112,3 mil menores 
compareceram aos postos e, 
destes, 69 mil receberam ao 
menos uma vacina.

A estratégia oferece 16 tipos 
de vacinas que protegem contra 
cerca de 20 doenças, melho-
rando coberturas vacinais que 
têm oscilado nos últimos anos. 
Assim, os pais ou responsáveis 
devem levar os menores ao pos-
to mais próximo com a carteira 
de vacinação em mãos para 
que um profissional avalie quais 
doses precisarão ser aplicadas, 
tanto para eventual situação de 
atraso, falta ou necessidade de 
reforço. A multivacinação vai 
até 29 de outubro e também 
será realizada neste Dia V (16).

Da REDAÇÃO

saúde que tomaram a segunda 
dose até abril e já estão aptos 
a receber o reforço - aplicado 
após seis meses da conclusão 
do esquema vacinal.

Para garantir o funciona-
mento e a disponibilidade de 
equipe completa nas unidades 
no decorrer do sábado, a Se-
cretaria de Estado da Saúde 
disponibilizará um recurso 
financeiro aos profissionais de 
saúde dos municípios.

As prefeituras também po-
derão aproveitar a ocasião para 
atualizar a plataforma Vacivida, 
permitindo que a rede registre 
os dados de já vacinados que 
eventualmente ainda não fo-
ram cadastrados no sistema.

No decorrer da campanha 
de imunização contra CO-
VID-19, o Estado de São Paulo 
já aplicou cerca de 70 milhões 
de doses e ultrapassou a meta 

Divulgação

MIRASSOL
Prefeitura faz convocação para 
antecipar aplicação da 2ª dose

A Prefeitura de Mirassol, 
por meio do Departamento 
Municipal de Saúde (DMS), 
está convocando munícipes 
que receberam a 1ª dose das 
vacinas Pfizer ou AstraZeneca 
até o dia 19 de agosto para 
receberem a 2ª dose nesta 
quinta-feira (14). Na sexta-fei-
ra (15) será a vez das pessoas 
que receberam a 1ª dose até 
20 de agosto.

O atendimento acontece 
em dois pontos do município: 

Centro de Saúde II, também 
conhecido como Postão, das 
8 às 19 horas, e na Unidade 
Básica de Saúde (UBS) Cohab 
II, das 8 às 16 horas.

“É importante que o mu-
nícipe ao ser convocado vá 
com urgência receber a sua 2ª 
dose antecipada pois quando 
abrimos o frasco temos 30 
dias para utilizar a vacina e 
caso não for utilizada, o usu-
ário poderá correr o risco de 
ficar sem no futuro”, explicou 
o diretor do DMS, Frank Hulder 
de Oliveira.

Da REDAÇÃO Divulgação



A-6 SOCIALSão José do Rio Preto, quinta-feira
14 de outubro de 2021 Jornal

bobtoledo@gmail.com

São José do Rio Preto, quinta-feira

Roberto
 Toledo

TERRAÇO ITÁLIA... Os 
médicos Renato de Freitas, 
cirurgião plástico, e esposa 
Luciana Secches de Freitas, 
cirurgiã dentista, começaram 
o fi nal de semana de feriado 
prolongado em São Paulo, 
no luxuoso Terraço Itália, 
com um encontro e jantar de 
negócios com empresários 
italianos, compradores de 
café no Brasil, amigos do pri-
mo dela. Foi um jantar muito 
bacana e importante.

FLORIPA... Depois, o cirur-
gião plástico Dr. Renato de 
Freitas e Dra. Luciana Sec-
ches de Freitas, zarparam 
para sua casa de veraneio 
em Floripa (Florianópolis), 
recebendo hóspedes, os 
psiquiatras, Dra. Leisa Bar-
bosa e o marido, Dr. Gerardo 
Araújo, professor titular da 
Famerp de Rio Preto, que 
curtiram muito as maravilhas 
da cidade praiana e turística.

ENCONTRO... Na noite de 
domingo, os rio-pretenses 
Manuella Bossa, Marcelo 
Ceron, Dr. Gerardo Araújo e 
esposa Dra. Leisa Barbosa, o 
cirurgião plástico Renato de 
Freitas e a cirurgiã dentista 
Dra. Luciana Secches de 
Freitas, da requisitada Clínica 
Ateliê da Imagem (Nova Re-
dentora), reservaram mesa 
para bate-papo, drinks e jan-
tar, em badalado restaurante, 
aproveitando os dias de relax 
total em Florípa.  Eles retor-
nam nesta sexta-feira.

O MÉDICO Edilberto Araújo 
Filho, Luciano Frigério, em-
presário, e a elegante Aline 
Colombo Badan, esposa de 
Junior de Seta Badan, foram 
os aniversariantes do feriado 
de 12 de outubro, recebendo 
os parabéns dos amigos e 
familiares.  

VALE Á PENA conhecer 
o lindo espaço Bodega Km 
06 - Empório & Hortifruti, 
onde você encontra uma 
variedade de produtos e 
frutas, legumes. No mesmo 
local, um bonito Espaço Café 
com muitas delícias! Além de 
peças de mesa posta, para 
decoração, porcelanas.    

Detalhes
não tão pequenos...

Bernardino de Campos, 3145
Telefone: 3232-4822

Riopreto Shopping Center 
Telefone: 3227-3211

Kiberamarp

Sucesso total
O Shopping Iguatemi Rio Preto reuniu mais de 5 mil pessoas para 
o centro de compras durante os três dias do 1º Pet Day. O evento 
contou com palestras, caricatura, oficinas infantis, aniversário pet 
com comida temática e feirinha de adoção por meio do projeto 
Aquecendo Patinhas, que doou 38 filhotes de cachorros.

Tel. (17) 3233-4888

Fique por Dentro
A troca de cadeiras entre O 
Projeto Noroeste do Bem, 
criado pelo LIDE Noroeste 
Paulista, atingiu a meta de 
arrecadação de R$ 6 milhões 
em doações para contribuir 
com o projeto Favela 3D 
(Digna, Digital e Desenvolvida), 
que prevê a urbanização da 
Favela da Vila Itália, agora 
rebatizada como Favela Marte, 
em Rio Preto. Contribuiram 60 
empresas de diferentes portes 
e setores com atuação no 
Noroeste Paulista.

DiáriodoBob
Agora é pra valer. Confirmada ontem a tarde por André 

Ceresa, do time das prévias do PSDB, que o governador João 
Dória estará em Rio Preto, no sábado, às 10h, no Ipê Park Ho-
tel para conversar com os Tucanos daqui. Haverá inclusive no 
palco um tradutor de libras para cumprimento de entendimento 
geral.  Da chegada a saída da comitiva, que vai contar também 
do vice-governador Rodrigo Garcia, deputados e partidos co-
ligados, deverá durar umas 2 horas. Milagre da multiplicação. 
Ninguém me contou, mas ha a possibilidade do Governador 
Dória, aproveitar sua estada por aqui e anunciar benesses aos 
prefeitos das cidades vizinhas e um bom presente para Rio Preto. 
Frente Ampla. O Rotary Clube Novo Cinqüentenário, por meio 
de seu presidente Marcos Figueiras, pede ao colunista espalhar 
por todos os cantos, a campanha de multivacinação marcada 
o sábado, nos 19 postos de saúde, objetivando atualizar as 
aplicações da Pólio, BCG, Varíola, Catapora, enfim os principais 
imunizantes sob a égide Rotária. Pedido feito, pedido aceito. 
Água racionada. O período do racionamento de água nos 
bairros abastecidos pelo Palácio das Águas passa ser das 13 às 
18 horas. A autarquia liderada pelo Nicanor Batista iniciou um 
processo de transição para encerrar o racionamento. Quando 
chove tudo fica maravilhoso. Papo com Amorim. Ganhador do 
Prêmio iBest de Economia e Negócios, Ricardo Amorim vem a 
Rio Preto no dia 17 de novembro para um evento especial. 
Luiz Fernando Lucas, empresário comandante da CIESP em Rio 
Preto, ciente do êxito do encontro, já reservou uma das salas 
de cinema do Plaza Avenida Shopping. Quem quiser ouvir e ver 
vai ter que correr. Bola na rede. Rio Preto Guarani é Campeão 
da 1ª Etapa da Campeonato Paulista de Basquete 3x3 - Etapa 
Vale do Paraíba, jogando contra o Santos , em partida realizada 
no sábado, em grande final no Ginásio de Taubaté. O time de 
Rio Preto é formado por Rodrigo Delarco (Diguinho), Alfredo 
Perandini, Ulisses Lima (Lima) e Fabio Santos (Sapão). De 
forma invicta o time de Rio Preto, garantiu vaga na etapa final 
do campeonato que definira os representantes paulistas para o 
Campeonato Brasileiro de Basquete 3X3. Ponto e basta!

Evento especial
Considerado o economista mais influente do Brasil pela revista 
Forbes, um dos influenciadores com maior prestígio no Linkedin 
e ganhador do Prêmio iBest de Economia e Negócios, Ricardo 
Amorim vem a Rio Preto no dia 17 de novembro para um evento 
especial. Ele irá ministrar uma palestra para os associados da 
Ciesp Noroeste Paulista que será realizada em uma das salas 
de cinema do Plaza Avenida Shopping, a convite da diretoria da 
entidade, atualmente comandada pelo empresário Luiz Fernando 
Lucas.

henriforne@gmail.com

Fique Sabendo...
A Estância Hidromineral Termas 
de Ibirá recebe um evento 
eclético nos próximos dias com 
a realização da Feira de Flores, 
Artesanatos e Comidinhas. O 
evento será nesta sexta-feira 
e sábado, dia 16, das 8h às 
18h, na Agrosam Garden, 
que tem na diretoria Rogério 
Marassa. Artesãos de Rio Preto 
e região irão expor produtos 
como tapetes, panos de 
pratos, mesa posta, souplat 
em MDF, artigos de decoração, 
imagens sacras, nécessaires, 
bolsas, costura criativa e uma 
novidade que pela primeira vez 
participa desse evento são as 
louças de Porto Ferreira. 

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

(EQUIPAMENTO DE PROTEÇO INDIVIDUAL,/
SINALIZAÇO E FERRAMENTAS

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

Atrações da Chopp 
Fest
A 17ª edição da Chopp Fest será 
no dia 27 de novembro, das 12h 
às 18 horas, no Bartolomeu 
JK. É um dos eventos sociais 
mais aguardados do ano e 
todo o seu lucro é revertido 
para projetos e ações sociais 
mantidas pelo Rotary Club 
Palácio das Águas, um dos mais 
tradicionais da cidade, formado 
por empresários e profissionais 
que são líderes em suas áreas 
de atuação. A organização da 
festa conta ainda com o apoio 
do Rotaract Club de São José 
do Rio Preto Palácio das Águas. 
Atrações musicais com a dupla 
sertaneja Thales e Ruan, o 
top DJ Dropper e Sandami e 
Banda, com um dos músicos 
mais completos do Brasil Sam 
– ex Sambô.

C/ Luizinho BUENO 

GolpedeMestre  
NUNCA TENHA MEDO DA OPINIÃO DAS PESSOAS. ESSA É A MAIOR 
ESCRAVIDÃO DO MUNDO. Sorria, beba muita água e seja feliz!
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Realidade sofre goleada do Santos, 
mas fica com vaga no Brasileirão

O Real idade Jo-
vem se despediu 
do Campeonato 
Paulista nesta 

quarta-feira (13) após per-
der por cinco a zero para o 
Santos em casa. Apesar da 
derrota, o time rio-pretense 
contou com os tropeços de 
Portuguesa (derrota de 3x2 
para o Pinda) e Nacional (der-
rota de 7x1 para o Palmeiras) 
para garantir o 9º lugar e 
consequentemente a vaga 
para a Série A3 do Brasileirão 
em 2022.

O Peixe começou pressio-
nando com Ketlen finalizando 
na cara do gol logo aos dois 
minutos e Jérsia fazendo boa 
defesa. No entanto, um mi-
nuto depois, Ketlen recebeu 
um passe e chutou de dentro 
da área para fazer um a zero. 
O Santos ampliou a vantagem 
aos 14 minutos com Ketlen 
arrancando pela esquerda e 
cruzando para Byanca Brasil 
completar para rede.

Na segunda etapa, Day 
marcou o terceiro de cabeça 
após um cruzamento para a 
área aos seis minutos. Dois 
minutos depois, o Realidade 
Jovem errou na saída de bola 
e entregou de graça nos pés 
de Analuyza. A santista saiu na 
cara gol e tocou de cobertura 
na saída da goleira para fazer 
um belo gol. Byanca Brasil 
fechou a goleada aos 15 mi-
nutos após pegar de primeira 
uma sobra de bola na entrada 
da área.

Com os resultados da ro-
dada, Corinthians, São Paulo, 
Santos e Ferroviária vão para 
as semifinais e disputam o 
título paulista. Já Palmeiras, 
São José, Red Bull Bragantino 
e Taubaté fazem um mata-ma-
ta valendo o título da Copa 
Paulista.

Com a vaga na Série A3, o 
Realidade Jovem volta dispu-
tar uma competição nacional 
depois de dois anos. A última 
vez tinha sido em 2019, 
quando a equipe tinha uma 
parceria com a Ponte Preta.

Vinicius LIMA  
redacao@dhoje.com.br

Pedro AZEVEDO

Ketlen fez 
um dos 
gols do 
Santos

BRASILEIRÃO

OLIMPÍADAS DE INVERNO

Bahia e Palmeiras 
empatam sem gols 

em Salvador

O Palmeiras não fez uma 
grande partida e só 
empatou, na noite des-

ta terça-feira (12), com o Bahia, 
por 0 a 0, na Arena Fonte Nova, 
em Salvador (BA), na abertura 
da 26ª rodada do Campeonato 
Brasileiro. O lado positivo é que 
os paulistas chegaram a 32 
anos sem derrota como visitante 
para o time baiano na capital 
nordestina.

Com o resultado, o Palmeiras 
caiu para o quarto lugar, com 40 
pontos – foi ultrapassado pelo 
Red Bull Bragantino (3º), com 
41. Enquanto o Bahia segue na 
zona de rebaixamento: é o 17º 
colocado, com 27 pontos – per-
deu a chance de deixar o Z-4, 
ainda que provisoriamente.

O primeiro tempo na Fonte 
Nova foi bastante corrido, mas 
com poucas chances de gol. 
O Bahia apostou nas jogadas 
pelo lado do campo para chegar 
com perigo, enquanto Palmeiras 
priorizou o toque de bola para 
encontrar espaço na defesa ad-

versária. As melhores chances 
foram dos paulistas em chutes 
de Rony e Luiz Adriano.

No segundo tempo, o Bahia 
melhorou e pressionou o Pal-
meiras pelo primeiro gol. Aos 
13 minutos, após contra-ata-
que, Gilberto finalizou de fora 
da área e obrigou Jaílson pular 
para fazer excelente defesa, 
evitando o primeiro gol baiano 
na partida. Foram 20 minutos de 
pressão do time da casa contra 
os paulistas.

O Palmeiras até controlou a 
partida, mas ficou em situação 
complicada aos 37 minutos, 
quando Wesley foi expulso de 
campo. Com um homem a mais, 
o Bahia voltou a pressionar e só 
não balançou as redes, pois os 
paulistas seguiram com uma 
marcação impecável.

O Bahia volta a campo no 
sábado para enfrentar o Améri-
ca-MG, às 21h, no Independên-
cia, em Belo Horizonte (MG). Já 
o Palmeiras jogará no domingo 
diante do Internacional, às 16 
horas, no Allianz Parque, em São 
Paulo (SP).

Da REDAÇÃO

COI descarta pressionar China sobre direitos humanos

O Comitê Olímpico In-
ternacional não pres-
sionará a China, que 

será a sede da Olimpíada de 
Inverno de 2022, pelo histó-
rico de direitos humanos do 
país porque não é da alçada 
do organismo ditar regras a 
nações soberanas, disse o 
vice-presidente do COI, John 
Coates, nesta quarta-feira.

Grupos de direitos hu-

manos e parlamentares dos 
Estados Unidos pressionam 
o COI para que adie os Jogos 
de Inverno de Pequim do ano 
que vem e mude a sede, a 
menos que a China encerre o 
que os EUA classificam como 
um genocídio em andamento 
de uigures e outras minorias 
muçulmanas.

Autoridades chinesas são 
acusadas de facilitar o trabalho 
forçado por deterem cerca de 
um milhão de uigures e outras 

minorias muçulmanas em cam-
pos de trabalho desde 2016.

A China nega irregularida-
des, dizendo que montou cen-
tros de treinamento vocacional 
para combater o extremismo.

Coates disse que a com-
petência do COI quanto aos 
direitos humanos só cobre o 
“movimento olímpico”.

“O COI de fato dá muita 
ênfase aos direitos humanos”, 
disse Coates a repórteres em 
uma coletiva de imprensa. 

“Sei que é uma parte muito 
importante dos princípios 
fundamentais do olimpismo, 
os princípios fundamentais 
estabelecidos na Carta Olím-
pica”, afirmou. “Não temos 
capacidade de entrar em um 
país e lhes dizer o que fazer. 
Tudo que podemos fazer é 
conceder a Olimpíada a um 
país, sob condições delinea-
das em um contrato de sede... 
e depois fazer com que sejam 
seguidas”.

Agência BRASIL

COI descarta pressionar China sobre direitos humanos

será a sede da Olimpíada de 
Inverno de 2022, pelo histó-
rico de direitos humanos do 
país porque não é da alçada 
do organismo ditar regras a 
nações soberanas, disse o 
vice-presidente do COI, John 
Coates, nesta quarta-feira.

Agência

Vice-presidente 
do COI, John 

Coates

César GRECO

Crespo deixa o São Paulo
O São Paulo divulgou 

em suas redes so-
ciais nesta quarta-fei-

ra (13) que o técnico Hernán 
Crespo deixou o comando da 
equipe. Segundo a nota divul-
gada pelo Tricolor, a decisão 
foi tomada em comum acordo 
após uma conversa do treina-
dor com a diretoria.

Também deixam o clube 
Juan Branda (auxiliar técnico), 
Alejandro Kohan e Gustavo 
Sato (preparadores físicos), 
Gustavo Nepote (preparador 
de goleiros) e Tobías Kohan 
(analista de desempenho) que 
chegaram ao São Paulo junto 

com Crespo.
Ao longo de oito meses, 

Crespo dirigiu a equipe na 
conquista do Campeonato Pau-
lista, quebrando um jejum de 
nove anos sem títulos. O argen-
tino trabalhou em 53 partidas, 
com 24 vitórias, 19 empates e 
dez derrotas, aproveitamento 
de 57,23% dos pontos. O time 
ainda foi comandado em outros 
quatro jogos pelo auxiliar Juan 
Branda, quando o argentino se 
recuperava de Covid-19.

O clube informou que já 
iniciou o processo para buscar 
um novo técnico no mercado. 
O próximo jogo do São Paulo é 
nesta quinta-feira (14) contra 
o Ceará no Morumbi.

Vinicius LIMA
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Técnico Hernán 
Crespo deixou 
o comando da 

equipe

Com um a menos em campo,  
Bragantino bate o Atlético-GO

Mesmo com um jogador a 
menos na maior parte do jogo, 
o Bragantino derrotou o Atléti-
co-GO por 1 a 0, na noite desta 
terça-feira (12) no estádio Nabi 
Abi Chedid, e retornou ao G4 do 
Campeonato Brasileiro.

Com o triunfo, o Massa Bruta 
fica com 41 pontos na terceira 
posição, ultrapassando o Palmei-
ras que ficou no empate com o 
Bahia. Já o Dragão é o 11º, com 
31 pontos.

Mesmo atuando em casa, o 
Bragantino precisou se superar 
para sair com os três pontos, pois 
jogou com um homem a menos 

desde os 28 minutos do primeiro 
tempo, após a expulsão de Eric 
Ramires, que recebeu o segundo 
cartão amarelo. Além disso, o 
Massa Bruta desperdiçou uma 
cobrança de pênalti, logo aos 10 
minutos, quando Fernando Miguel 
defendeu chute de Praxedes.

A vitória do time da casa foi 
alcançado apenas aos 24 mi-
nutos do segundo tempo, com 
Jadsom, após passe de Gabriel 
Novaes.

O Bragantino volta a jogar 
pelo Brasileiro no próximo do-
mingo (17), contra o Ceará no 
Castelão. No mesmo dia o Atlé-
tico-GO recebe em casa o líder 
Atlético-MG.

Agência BRASIL

Bragantino bate o Atlético-GO
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Novo filme 
da franquia 

“Halloween” estreia

O mês de outubro 
costuma reservar 
lançamentos de fil-

mes de terror por conta do 
Dia das Bruxas. Em 2021 
isso não será diferente com 
a estreia de “Halloween Kills 
– O Terror Continua” que 
chegou nos cinemas de Rio 
Preto nesta semana.  É o 12º 
longa da franquia, que teve 
início em 1978.

No novo filme, Laurie 
Strode (Jamie Lee Curtis) 
acredita que enfim venceu 
o famoso assassino Michael 
Myers após deixar ele quei-
mando. No entanto, o serial 
killer mais uma vez consegue 
sobreviver e quer se vingar de 
Laurie. A protagonista agora, 
junto com toda a cidade de 
Haddonfield, se prepara para 
lutar com Myers e acabar 
com ele de uma vez por 
todas.

Outra novidade que che-
ga aos cinemas é “O Último 
Duelo”, que aborda a história 
sobre o confronto entre o 
cavaleiro Jean de Carrouges 
contra o escudeiro Jaques Le 
Gris, acusado de ter violado 
a esposa do cavaleiro. No 
cinema nacional há também 
a chegada de “Amarração do 
Amor”, uma comédia que 
acompanha um casal que 
decide oficializar a união, 
gerando discórdias entre as 
famílias por serem de religi-
ões diferentes.

Destaque da última se-
mana, o filme “Venom: Tem-
po de Carnificina” continua 
ocupando a maioria das 
salas em Rio Preto. Confira 
abaixo os horários e sessões 
disponíveis na cidade:

Iguatemi:

Halloween Kills – O Ter-
ror Continua (Duração: 
1h45min)

2D Legendado: 13h45 
(exceto sábado e domingo), 
16h, 18h30 e 21h15.

O Último Duelo (Dura-
ção: 2h33min)

2D Legendado: 14h, 
17h30 e 20h45.

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

Macroexe 3D Legendado: 
15h, 17h, 19h e 21h45.

3D Legendado: 20h
3D Dublado: 17h45 e 

22h15
2D Legendado: 14h15, 

15h30, 15h45, 16h30, 18h 
18h45 e 21h

2D Dublado: 13h15
007 -  Sem Tempo 

Para Morrer – (Duração: 
2h43min)

2D Legendado: 14h45, 
18h15, 20h15 e 21h30

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

2D Dublado: 13h45 (so-
mente sábado e domingo)

Plaza Avenida Shopping
Halloween Kills – O Ter-

ror Continua (Duração: 
1h45min)

2D Dublado: 16h, 18h30 
e 21h

O Último Duelo (Dura-
ção: 2h33min)

2D Dublado: 14h30 e 
20h10

Venom:  Tempo de 
Carnificina – (Duração: 
1h37min)

3D  Dub l a do :  15h , 
16h30, 17h15, 19h30, 
21h15 e 21h45.

2D Dublado: 14h15, 
14h45, 15h30, 17h 18h45, 
19h15, 19h45 e 21h30.

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

2D Dublado: 14h, 17h20 
e 20h45.

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

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

Fátima: A Histór ia 
de um Milagre (Duração: 
1h56min)

2D Dublado: 17h30
Amarração do Amor 

(Duração: 1h22min)
2D Dublado: 17h45 e 

22h

Riopreto Shopping
Halloween Kills – O 

Terror Continua (Duração: 
1h45min)

VIP 2D Dublado: 13h45 
(sábado e domingo) e 19h

2D Dublado: 14h45, 
15h15, 17h, 17h30, 19h15, 
19h45, 21h30 e 22h.

O Último Duelo (Dura-
ção: 2h33min)

VIP 2D Dublado: 16h
VIP  2D Legendado: 

21h15
Venom:  Tempo de 

Carnificina – (Duração: 
1h37min)

VIP 2D Dublado: 13h45 
(sábado e domingo) e 19h10

2D Dublado: 13h25 (sá-
bado e domingo), 14h50, 
15h05, 15h30, 16h55, 
17h10 ,  17h35 ,  19h , 
19h15, 19h40, 21h05, 
21h20 e 21h45

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

VIP 2D Dublado: 16h e 
21h15

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

2D Dublado: 13h (sába-
do e domingo)

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

2D Dublado: 13h15 (sá-
bado e domingo)

Shopping Cidade Norte
Halloween Kills – O 

Terror Continua (Duração: 
1h45min)

2D Dublado: 15h15 e 
21h

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

2D Dublado: 17h45
Venom:  Tempo de 

Carnificina – (Duração: 
1h37min)

2D Dublado (segunda 
á sábado): 14h45, 17h, 
19h15 e 21h30

2D Dublado (domin-
go): 14h, 16h15, 18h20 e 
20h30.

Vinicius LIMA

Divulgação

FERIADO DIA 12

PARQUES RECEBEM 15 MIL 
VISITANTES NA REABERTURA

A estimativa é que 
mais de 15 mil 
pessoas tenham 
passado pela Ci-

dade da Criança, parques 
ecológicos e Zoológico mu-
nicipal ao longo desta ter-
ça-feira (12/10), feriado em 
razão da celebração do Dia 
de Nossa Senhora Aparecida, 
padroeira do Brasil. Todos 
esses locais foram reabertos 
ao público no último sábado, 
dia 9.

A maior movimentação foi 
registrada na Cidade da Crian-
ça, pela qual passaram 8 mil 
pessoas ao longo do feriado, 
de acordo com avaliação da 
administração do parque.

Outro ponto de atração 
infantil, o Parque Ecológico 
Danilo Santos de Miranda, 
conhecido como Parque Sul, 
também teve grande público 
na terça-feira, com mais de 
3.700 visitantes. No Par-
que Ecológico Educativo Dr. 
Joaquim de Paula Ribeiro, 
chamado de Parque Norte, 
foram 812 pessoas em todo 

o feriado.
No Zoológico houve contro-

le de acesso do público, limi-
tando o número de visitantes 
em torno de 200 por vez. Por 
isso, formou-se fila na entrada 
e novos acessos eram permi-
tidos de acordo com a saída 
de visitantes. Ainda assim, a 
estimativa é de que cerca de 

Da REPORTAGEM
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3 mil pessoas tenham passado 
pelo zoo na terça.

Em todos os locais foi exi-
gido o uso de máscaras e ve-
dado o consumo de alimentos 
e bebidas.

A Cidade da Criança, os 
parques ecológicos e o zoo 
municipal funcionam de terça 
a domingo, das 9h às 17h.

A Cidade da Criança, 
os parques ecológi-
cos e o zoo municipal 
funcionam de terça 
a domingo, das 9h 
às 17h

DATA FESTIVA

Eventos atraem mais de 5 mil 
crianças em Mirassol

Os eventos da Semana 
da Criança, promovi-
dos pela Prefeitura de 

Mirassol - por meio do Depar-
tamento de Cultura e Turismo 
-, reuniram cerca de 5 mil 
crianças. As festividades foram 
finalizadas nesta terça-feira 
(12) com dois eventos organi-
zados pela Cultura. Um deles 
aconteceu na quadra do Re-
nascença e contou com diver-
sos brinquedos: como futebol 
de sabão, tobogã (escorregador 
inflável), guerra dos cotonetes, 

piscina de bolinha inflável, cas-
telo pula-pula inflável e cama 
elástica, além de algodão doce 
e pipoca. Voluntárias do projeto 
Teatro dos Palhaços alegraram 
a garotada com a pintura facial.

Na praça do Distrito de Rui-
lândia, também na terça-feira, 
a garotada se divertiu na cama 
elástica e castelo. Também 
houve distribuição de pipoca e 
algodão doce.

No sábado e domingo à 
noite, o ginásio do Renascença 
virou uma enorme sala de cine-
ma, com duas sessões diárias 
para a criançada. Os filmes 

foram acompanhados de pipoca 
e algodão doce.

A Prefeitura de Mirassol tam-
bém  apoiou a Festa das Crian-
ças na Praça da PEC, no bairro 
Nova Esperança, na terça-feira 
à tarde. O evento foi promovido 
pela Organização Movimento 
Humano Social (MDHS) e con-
tou com brinquedos infláveis, 
pipoca, cachorro-quente, refri-
gerante, algodão doce, música 
e entretenimento. No mesmo 
dia, mas no Conjunto Habitacio-
nal de prédios (CDHU) no bairro 
São Bernardo, a garotada tam-
bém se divertiu nos brinquedos.

No sábado (09) e domin-
go (10), a Prefeitura também 
apoiou a 5ª Campanha Eterno 
Maionese - Festa das Crianças, 
organizada pelo vereador Nan-
do Nogueira. O evento contou 
com brinquedos, pintura facial, 
pipoca, algodão doce e cachor-
ro-quente.

O prefeito Edson Antonio 
Ermenegildo, acompanhado da 
1ª dama Lurdinha Ermenegildo, 
visitou todos os locais. “É muito 
importante ver de perto a alegria 
da criançada. Foram eventos, 
que levaram a família inteira. 
Isso é muito gratificante”, disse.

Da REPORTAGEM

ATÉ AMANHÃ
Prefeitura cadastra ambulantes para 

trabalhar no feriado de Finados

Estão abertas as inscri-
ções para os ambu-
lantes que pretendem 

trabalhar nas proximidades 
dos cemitérios de Rio Preto 
nos dias 1º de novembro (Dia 
de Todos os Santos) e 2 de 
novembro (Dia de Finados). As 
inscrições devem ser efetuadas 
no período de 13 a 15 de ou-
tubro de 2021.

Nos locais é permitido co-
mercializar velas, flores, artigos 
religiosos e alimentos desde 
que respeitadas as regras da 

Vigilância Sanitária, leis, decre-
tos e deliberações do Comitê 
Gestor de Enfrentamento da 
Covid-19, como utilização da 
máscara de proteção, álcool em 
gel e manter distanciamento.

As inscrições devem ser 
efetuadas via internet, direta-
mente no Portal da Prefeitura 
de Rio Preto - no endereço 
www.riopreto.sp.gov.br - através 
da ferramenta “Atendimento 
Digital” (instalada no canto 
inferior direito), selecionando 
“Secretarias>>Des. Econômi-
co>>Ambulantes>>Inscrição 
para o dia de Finados”.

Será exigido o recolhimento 
do Preço Público e da Taxa de 
Localização nos termos do art. 
21 do decreto municipal n.º 
13.863/2008, do art. 19 da 
lei municipal n.º 9.678/2009 
e do art. 29, alínea “a” e pará-
grafo único da lei municipal n.º 
5.447/1997, assim discrimina-
dos: Espaço de Referência (3m 
x 2m = 6m²) – Preço Público: 
R$ 94,44 + Taxa de Localiza-
ção R$ 12,59, totalizando: R$ 
107,03, com vencimento para 
o dia 18 de outubro.

As vagas serão distribuídas 
através de sorteio na nova sede 

da Secretaria de Desenvolvi-
mento Econômico e Negócios 
de Turismo,  Praça Paul Harris, 
nº 100 – Centro – (Estação Fer-
roviária) - no dia 22 de outubro, 
onde das 9h30 às 10h serão 
colhidos os nomes e identifica-
ção (protocolo de inscrição) dos 
participantes e às 10h15 será 
efetuado o sorteio.

O trabalhador ambulante 
que estiver comercializando sem 
autorização nos locais previstos 
fica sujeito à apreensão das 
mercadorias e aplicação de 
multas por infração, nos termos 
de legislação municipal vigente.

Da REDAÇÃO

SOLO SAGRADO

Festa da Gaviões reúne mais de mil crianças

A Gaviões da Fiel de 
Rio Preto realizou 
na última terça-feira 

(12) um evento de Dia das 
Crianças no bairro Solo Sa-
grado.  Segundo os organiza-
dores, mais de mil crianças 
acompanhadas pelos pais 
compareceram na festa, 
totalizando mais de duas mil 
pessoas no local.

De acordo com o ba-
lanço da principal torcida 
organizada do Corinthians, 
1.030 pulseirinhas foram 

entregues as crianças na 
festa. Foram distribuídos 
2.000 cachorros-quentes, 
840 litros de refrigerantes, 
2.000 picolés, 740 copos 
de água e 1.035 sacolinhas 
surpresas. O evento ainda 
contou com brinquedos in-
fláveis, barraca de pipoca e 
algodão doce, além de uma 
ambulância contratada para 
ficar à disposição no local.

“Disponibilizamos álcool 
em gel e era obrigatório o 
uso de máscara para entrar 
no evento. As pessoas res-
peitaram as determinações 

e compareceram todas de 
máscara. Sem dúvidas foi 
uma das maiores festas 
para as crianças da cidade”, 
comentou Mateus Kelvin 
Gonçalves da Silva, um dos 
integrantes da Gaviões.

A quarta edição do evento 
contou com o trabalho de 45 
membros do departamento 
social da torcida. Por conta 
do alto número de crianças 
que compareceram neste 
ano, a Gaviões estuda mudar 
a festa de local para atender 
um número de maior de pes-
soas no ano que vem.

Vinicius LIMA
Divulgação
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38ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO 
RIO PRETO 

14 DE OUTUBRO DE 2021 – QUINTA-FEIRA – 15:00 HORAS 
 

ORDEM DO DIA 
 
PROJETOS DE LEI COMPLEMENTAR 
01 – 28/21 – DO EXECUTIVO – 1ª DISC./VOT 
Institui isenção de IPTU sobre imóveis adquiridos do Regime Próprio de 
Previdência pelo prazo fixado e do ITBI quando alienados pelo Regime Próprio 
de Previdência. (QUÓRUM: MAIORIA ABSOLUTA)  
 
02 – 30/21 – DO EXECUTIVO – 1ª DISC./VOT 
Autoriza a RioPretoPrev a alienar imóveis e dá outras providências. (QUÓRUM: 
DOIS TERÇOS)  
 
03 – 13/21 – VER. JORGE MENEZES – 1ª DISC/VOT 
Acrescenta o Parágrafo Único ao artigo 110 da Lei Complementar nº 649, de 05 
de janeiro de 2021, prevendo a instalação de hidrômetro individual nos 
condomínios  para novas edificações. (QUÓRUM MAIORIA ABSOLUTA)   
 
PROPOSTA DE EMENDA À LEI ORGÂNICA 
04 – 01/2021 – VER. ODÉLIO CHAVES E OUTROS – 2ª DISC./VOT 
(C/EMENDAS E SUBEMENDA) 
Insere o §5º no art. 111 da Lei Orgânica do Município, para estabelecer prazo para 
a concessão, permissão ou autorização de uso de bens municipais. (QUÓRUM: 
DOIS TERÇOS)  
 
PROJETOS DE LEI 
05 – 169/21 – DO EXECUTIVO – 2ª DISC./VOT 
Altera a Lei nº 13.518, de 8 de julho de 2020, que institui o Fundo Municipal de 
Cultura em São José do Rio Preto/SP.  (QUÓRUM: MAIORIA SIMPLES)  
 
06 – 305/21 – DO EXECUTIVO – 1ª DISC./VOT 
Autoriza o Município, através do Poder Executivo, a prorrogar a outorga, 
mediante concessão, da execução do serviço público do transporte coletivo 
urbano, e dá outras providências. (QUÓRUM:DOIS TERÇOS)  
 
07 – 184/21 – VER. PROF.DR. ELSO DRIGO FILHO – 2ª DISC./VOT 
(COM EMENDA) 

Inclui a “PARADA DO ORGULHO LGBTQIA+” no Calendário Oficial do 
Município de São José do Rio Preto. (QUÓRUM: MAIORIA SIMPLES)  

 
08 – 76/21-  VER. ANDERSON BRANCO – 1ª DISC./VOT (COM 
EMENDA)  
Proíbe a utilização de verba pública no âmbito do Município de São José do Rio 
Preto, em eventos e serviços que promovam a sexualização de crianças e 
adolescentes e dá providências correlatas. (QUÓRUM: MAIORIA SIMPLES)  
 
09 – 240/21 – VER. JORGE MENEZES -1ª DISC/VOT 
Retifica o artigo 1º da Lei nº 13.801, de 15 de julho de 2021, de denominação de 
via pública. (QUÓRUM: DOIS TERÇOS)  
 
10 – 294/21 – VER. FRANCISCO SÁVIO RUEL JUNIOR – 1ª DISC./VOT 
Dispõe sobre a divulgação, no sítio eletrônico oficial do município, do 
fornecimento mensal e do estoque de medicamentos disponíveis nas farmácias 
públicas municipais. (QUÓRUM: MAIORIA  SIMPLES)   
 
 
III – EXPLICAÇÃO PESSOAL           

Ver. PEDRO ROBERTO GOMES  
Presidente da Câmara - 08/10/2021 

 
CERTIDÃO DE URGÊNCIA ESPECIAL Nº 25/2021 

(38ª Sessão Ordinária –  14/10/2021) 
   

   Certificamos, em cumprimento às Resoluções 715/91, 802 e 810/94, 
826 e 835/95, 851/96 e 1027/05, e as demais determinações do Regimento 
Interno/Câmara, que foram protocolizado o requerimento de Urgência 
Especial descrito na sequência abaixo, para deliberação da propositura a 
que se refere em 1 e 2ª discussão e votação – legalidade/mérito - na 38ª 
Sessão Ordinária, a realizar-se no dia 14/10/2021. 

 

Item/Reqtos.              Proponente                 Projeto – Nº -               

Autoria-Assunto  

 
01 – 1715/2021       11(onze)Ver           Projeto de Lei 179/21           Ver. 
PAULO PAULÉRA,   
Prorroga por 180 (cento e oitenta) dias o prazo previsto no caput do art. 67 
da Lei Municipal nº 13.709, de 14 de janeiro de 2021, que dispõe o 
Zoneamento e as regras para o Uso e Ocupação do Solo no Município de 
São José do Rio Preto e dá outras providências. (VOTAÇÃO: TRÊS 
QUINTOS)  
 

Diretoria Legislativa 
08 de outubro de 2021  

 
 
 

MARCOS CARDOSO DA SILVA 
Diretor Legislativo 

 

DL /mmg 

 

 

2ª PUBLICAÇÃO DA EMENDA 01/21 AO  SUBSTITUTIVO 
DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 22/2021 – VER. 
PROF.DR. ELSO DRIGO FILHO, QUE PROPÕE ALTERA-
ÇÃO NO PLANO DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO SUS-
TENTÁVEL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO. A ÍNTEGRA 
DESTA PROPOSITURA ENCONTRA-SE DISPONÍVEL, NO 
SITE: www.riopreto.sp.leg.br, NOS TERMOS DA LEI MUNI-
CIPAL Nº 13.730/21
EXTRATO: Altera a redação do Art. 2º O art. 111 da Lei Com-
plementar nº 651, de 14 de janeiro de 2021.

Prefeitura do Município de Tanabi. Pregão Presencial n° 
33/2021. Objeto: Registro de preços objetivando a aquisição 
de materiais diversos, destinados ao SAET, no município 
de Tanabi, Estado de São Paulo, pelo prazo de 12 (doze) 
meses, de acordo com as especifi cações e quantitativos 
estimados nos anexos do presente edital, fi cando designada 
para o dia 27 de outubro de 2021, as 09h30min, à sessão de 
entrega, credenciamento e abertura dos envelopes proposta. 
O edital completo poderá ser obtido na Prefeitura do Muni-
cípio de Tanabi, sito à Rua Dr. Cunha Jr. nº 242 – Centro – 
TODOS OS DIAS ÚTEIS DAS 09H00 ÀS 15H00 ou pelo site: 
www.tanabi.sp.gov.br. Tanabi, 13 de outubro de 2021. João 
Paulo da Silveira - Pregoeiro. Norair Cassiano da Silveira - 
Prefeito do Município.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BADY BASSITT

Pregão Presencial nº 023/2021 - Registro de Preços
Órgão Licitante: Município de Bady Bassitt. Modalidade: 
Pregão Presencial nº 023/2021, do tipo “menor preço por 
item”. Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO 
DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁ-
VEIS. Sessão: 09h00 do dia 03/11/2021, na sede da Biblio-
teca Municipal, na Rua Camilo de Moraes, 58. Edital com-
pleto e maiores informações poderão ser obtidas através do 
site www.badybassitt.sp.gov.br ou pelo e-mail licitacoes@
badybassitt.sp.gov.br. Bady Bassitt, 13 de outubro de 2021. 
LUIZ ANTONIO TOBARDINI - Prefeito Municipal

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

RIO PRETO
Rua Tiradentes nº 3355, Centro. 

Tel: (17)3214-5330

Certifi ca-se que, apresentaram perante o 1º Registro Civil 
da Comarca de São José do Rio Preto, os documentos exi-
gidos no artigo 1726 do Código Civil brasileiro, para habilita-
ção da Conversão de união estável em casamento:

LEONARDO MENDONÇA DE CARVALHO e BRUNA SO-
BRINHO DE MORAES. Ele, de nacionalidade brasileira, po-
licial militar, divorciado, nascido em José Bonifácio, SP, no 
dia 25 de maio de 1976, residente e domiciliado a Joaquim 
Manoel Pires, Nº 240, São Manoel, São José do Rio Preto, 
SP, fi lho de JERCY TEIXEIRA DE CARVALHO JUNIOR e 
de DEISE MAROUÉLLI MENDONÇA CARVALHO. Ela, de 
nacionalidade brasileira, advogada, divorciada, nascida em 
São Paulo, SP, no dia 22 de fevereiro de 1984, residente e 
domiciliada a Joaquim Manoel Pires, Nº 240, São Manoel, 
São José do Rio Preto, SP, fi lha de VALDOMIRO GONÇAL-
VES DE MORAES e de MARIA DE LOURDES BANDEIRA 
SOBRINHO DE MORAES.

Assim, lavra-se o presente edital de proclamas para que 
seja afi xado neste 1º Registro Civil em lugar de costume e 
publicado pela imprensa local.  
Se alguém souber de impedimento, oponha-o na forma da 
lei.

São José do Rio Preto, 07 de outubro de 2021.
David Yamaji Valença, Ofi cial.

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

RIO PRETO
Rua Tiradentes nº 3355, Centro. 

Tel: (17)3214-5330

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

RENATA GERMANIO DE OLIVEIRA e SUELEN LEME 
ZINSLY. Ela, de nacionalidade brasileira, segurança, solteira, 
nascida em Guarulhos, SP, no dia 25 de agosto de 1987, 
fi lha de SILVANI GERMANIO DE ALMEIDA e de ROSELI 
EUGENIO DE OLIVEIRA. Ela, de nacionalidade brasileira, 
enfermeira, divorciada, nascida em São Paulo, SP, no dia 
08 de março de 1982, fi lha de ALVARO ZINSLY e de CÉLIA 
REGINA LEME ZINSLY. 

JOSÉ MANOEL DA SILVA PIRES e ROBERTA RAHD. Ele, 
de nacionalidade brasileira, diretor comercial, divorciado, 
nascido em São José do Rio Preto, SP, no dia 23 de setem-
bro de 1980, fi lho de JOSÉ NELSON PIRES e de VIRGINIA 
DA SILVA PIRES. Ela, de nacionalidade brasileira, gerente 
distrital, solteira, nascida em São José do Rio Preto, SP, no 
dia 04 de dezembro de 1988, fi lha de LUIZ DAVID RAHD e 
de FERNANDA DELAZARI RAHD. 

LENNON RODOLFO PIRES VAZ e NAYARA LETÍCIA 
PIMENTEL MARCELINO. Ele, de nacionalidade brasileira, 
designer grafi co, solteiro, nascido em Jataizinho, PR, no dia 
14 de maio de 1990, fi lho de ELIER VAZ e de APARECIDA 
PIRES VAZ. Ela, de nacionalidade brasileira, psicóloga, 
solteira, nascida em Jacarezinho, PR, no dia 08 de janeiro de 
1994, fi lha de ODAIR JOSÉ MARCELINO e de ROSEMARA 
PIMENTEL MARCELINO. 

EMERSON LUAN DE ALMEIDA e DANIELE CRISTINA DE 
ASSIS GOMES. Ele, de nacionalidade brasileira, policial 
militar, solteiro, nascido em Mirassol, SP, no dia 29 de maio 



B-4 Jornal
São José do Rio Preto, quinta-feira
14 de outubro de 2021

de 1991, fi lho de  e de ELAINE APARECIDA DE ALMEIDA. 
Ela, de nacionalidade brasileira, servidora pública municipal, 
solteira, nascida em São José do Rio Preto, SP, no dia 11 de 
novembro de 1987, fi lha de WILSON CARLOS GOMES e de 
MARIA ROSA DE ASSIS GOMES. 

HENRIQUE ALVES JUNQUEIRA NOGUEIRA BRANCO e 
FABIANA CRISTIANO FERNANDES. Ele, de nacionalidade 
brasileira, cientista de dados, solteiro, nascido em Guaí-
ra, SP, no dia 22 de janeiro de 1991, fi lho de EDU CELSO 
NOGUEIRA BRANCO e de MARISA ALVES JUNQUEIRA 
BRANCO. Ela, de nacionalidade brasileira, assistente, sol-
teira, nascida em Nova Granada, SP, no dia 09 de fevereiro 
de 1991, fi lha de FLORINDO FERNANDES e de CLEUZA 
MARIA CRISTIANO FERNANDES. 

MARCELO MÁRCIO CORRÊA e BRUNA RODRIGUEZ 
GALETTI. Ele, de nacionalidade brasileira, administrador, 
solteiro, nascido em Olímpia, SP, no dia 11 de outubro de 
1991, fi lho de MARCOS JOSÉ CORRÊA e de REGINA 
TOZO DOS SANTOS CORRÊA. Ela, de nacionalidade bra-
sileira, adminstradora, divorciada, nascida em Olímpia, SP, 
no dia 05 de novembro de 1985, fi lha de ADILSON APARE-
CIDO GALETTI e de ERMIDES APARECIDA RODRIGUEZ 
GALETTI. 

RAFAEL VIEIRA GOMES e MARINA CAMILO DA SILVA. 
Ele, de nacionalidade brasileira, autônomo, solteiro, nasci-
do em São José do Rio Preto, SP, no dia 07 de novembro 
de 1985, fi lho de JANIO GOMES DA SILVA e de MARIA 
JOSÉ DA SILVA. Ela, de nacionalidade brasileira, autônoma, 
solteira, nascida em São José do Rio Preto, SP, no dia 29 de 
setembro de 1989, fi lha de SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA 
JUNIOR e de ELIZETE CAMILO DA SILVA. 

Assim, lavra-se o presente edital de proclamas para que seja 
afi xado neste 1º Registro Civil em lugar de costume e publi-
cado pela imprensa local.  
Se alguém souber de impedimento, oponha-o na forma da 
lei.
São José do Rio Preto, 11 de outubro de 2021.
David Yamaji Valença, Ofi cial.

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

RIO PRETO
Rua Tiradentes nº 3355, Centro. 

Tel: (17)3214-5330

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

LEANDRO HENRIQUE GOMES e PÂMELLA LETÍCIA DOS 
SANTOS. Ele, de nacionalidade brasileira, operador de 
máquinas, solteiro, nascido em São José do Rio Preto, SP, 
no dia 18 de maio de 1990, fi lho de ANTONIO GOMES e de 
ODETE IZABEL DO NASCIMENTO. Ela, de nacionalidade 
brasileira, estoquista, solteira, nascida em São José do Rio 
Preto, SP, no dia 22 de maio de 1998, fi lha de ANTONIO 
CARLOS PEREIRA DOS SANTOS e de CARLA ALESSAN-
DRA ESPARZA. 

MAIKY DOS SANTOS RODRIGUES e SIMONE CRISTINA 
DOS REIS RANGEL. Ele, de nacionalidade brasileira, gestor 
imobiliário, divorciado, nascido em São Paulo, SP, no dia 
04 de dezembro de 1973, fi lho de ANTONIO DOS SANTOS 
RODRIGUES e de SHIRLEY FORMICI RODRIGUES. Ela, 
de nacionalidade brasileira, psicóloga, divorciada, nascida 
em São Paulo, SP, no dia 22 de dezembro de 1973, fi lha de 
ANTONIO CARLOS RANGEL e de VERA LUCIA DOS REIS. 

SERGO CHARLES e BETHINA GUSTAVE. Ele, de naciona-
lidade Haitiana, operador de máquinas, solteiro, nascido no 
Haiti, no dia 17 de maio de 1986, fi lho de JUSTIN CHARLES 
e de YOLANDE CENAT. Ela, de nacionalidade Haitiana, 
auxiliar de cozinha, solteira, nascida em Haiti, no dia 21 de 
janeiro de 1990, fi lha de PHILIPPE GUSTAVE e de GLO-
RIENNE FILS-AIME. 

LUCAS DA SILVA DANTAS e ANA CAROLINA PEREIRA 
DE GODOY. Ele, de nacionalidade brasileira, engenheiro, 
solteiro, nascido em Três Lagoas, MS, no dia 05 de junho de 
1988, fi lho de OSVALDO DANTAS e de ORNELIA DA SILVA 
DANTAS. Ela, de nacionalidade brasileira, médica, solteira, 
nascida em São José do Rio Preto, SP, no dia 21 de setem-
bro de 1990, fi lha de JOSÉ MARIA PEREIRA DE GODOY e 
de MARIA DE FATIMA GUERREIRO GODOY. 

LEANDRO MOURA DOS SANTOS LAUREANO MAGA-
LHÃES e RENATA FRANCHI. Ele, de nacionalidade bra-
sileira, vendedor, solteiro, nascido em Bauru, SP, no dia 06 
de novembro de 1993, fi lho de ALONALDO MOURA DOS 
SANTOS e de ROSÂNGELA LAUREANO MAGALHÃES. 
Ela, de nacionalidade brasileira, técnica de enfermagem, sol-
teira, nascida em Jaú, SP, no dia 09 de setembro de 2000, 
fi lha de MOISÉS APARECIDO FRANCHI e de CLEONICE 
CAETANO FRANCHI. 

LUCAS SIQUEIRA DAS NEVES e ANA FLÁVIA SILVA 
VITTORELLO. Ele, de nacionalidade brasileira, engenheiro 
de produção, solteiro, nascido em São José do Rio Preto, 
SP, no dia 11 de junho de 1997, fi lho de SILAS SIQUEIRA 
DAS NEVES e de ROSANA TEREZA DE OLIVEIRA NEVES. 
Ela, de nacionalidade brasileira, engenheira civil, solteira, 
nascida em São José do Rio Preto, SP, no dia 14 de maio 
de 1998, fi lha de JOSÉ ANTONIO VITTORELLO e de LUISA 
MARIA SILVA VITTORELLO. 

Assim, lavra-se o presente edital de proclamas para que 
seja afi xado neste 1º Registro Civil em lugar de costume e 
publicado pela imprensa local.  
Se alguém souber de impedimento, oponha-o na forma da 
lei.
São José do Rio Preto, 07 de outubro de 2021.
David Yamaji Valença, Ofi cial.

EDITAIS DE PROCLAMAS – Silvio Augusto Pellegrini de 
Oliveira, Ofi cial do 3º Cartório de Registro Civil Pessoas Na-
turais de São José Rio Preto, SP, faz saber que pretendem 
casar, apresentando os documentos exigidos pelo art. 1525 
do Cód. Civil, os pretendentes:

1. CÉSAR ANTONANGELO AMÉRICO e DANUBIA 
GONÇALVES LONGO, sendo ELE fi lho de JOSÉ AMÉRICO 
NETO e de SANTA AIDA ANTONANGELO AMÉRICO e ELA 
fi lha de CARLOS LONGO e de MARIA DE FATIMA GON-
ÇALVES;

2. LEONARDO ALVES DO CARMO e MAYARA 
SARACINI VIANA, sendo ELE fi lho de JÚLIO SÉRGIO DO 
CARMO e de GISLAINE ALVES DA SILVA CARMO e ELA 
fi lha de REINALDO LUIZ VIANA e de SILVIA HELENA BA-
TISTA SARACINI VIANA;

3. MARCOS MIOLA VERISSIMO e FERNANDO 
ROGERIO PISSOLATTI, sendo ELE fi lho de PEDRO MIOLA 
NETO e de BENEDITA DE LOURDES VERISSIMO e ELA 
fi lha de ANTONIO ROBERTO PISSOLATTI e de JOANA 
PERLE PISSOLATTI; brasileiros, residentes neste 3º subdis-
trito. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o em 
Cartório (R. São Paulo, 2200 – Tel: 3202-9090). 09/10/2021.
 
EDITAIS DE PROCLAMAS – Silvio Augusto Pellegrini de 
Oliveira, Ofi cial do 3º Cartório de Registro Civil Pessoas Na-
turais de São José Rio Preto, SP, faz saber que pretendem 
casar, apresentando os documentos exigidos pelo art. 1525 
do Cód. Civil, os pretendentes:

1. DANIEL FERREIRA SANTOS e TATIANE FEITOSA 
SILVA, sendo ELE fi lho de IORLETE FERREIRA COSTA e 
de ANIZIA SANTOS RIBEIRO FERREIRA e ELA fi lha de CI-
CERO DIAS DA SILVA e de MIRIAM FEITOSA DELMONDES 
SILVA;

2. THALES JARDIM DE ALMEIDA NUNES DA SILVA 
e JULIANA SOUTO DA ROCHA, sendo ELE fi lho de WAL-
TER NUNES DA SILVA e de LEDA JARDIM DE ALMEIDA 
NUNES DA SILVA e ELA fi lha de RENALDO MANOEL DA 
ROCHA JUNIOR e de MARINÊS SOUTO;

3. FERNANDO TEIXEIRA MARTIN e CRISTINA COR-
DEIRO DE MELO BARBOSA, sendo ELE fi lho de SEBAS-
TIÃO MARTIN e de AMÉLIA TEIXEIRA MARTIN e ELA fi lha 
de JURACI BARBOSA SOBRINHO e de SOLEDADE COR-
DEIRO DE MELO;

4. OSCAR DE OLIVEIRA e WILMA RAPOSO PA-
CHECO, sendo ELE fi lho de MAURO DE OLIVEIRA e de 
ERNESTINA CAMARGO DE OLIVEIRA e ELA fi lha de JOSÉ 
PACHECO DE MEDEIROS e de MARIA DO CARMO RAPO-
SO;

5. MARCOS DE OLIVEIRA SANTOS e RENATA PE-
REIS MENCHON, sendo ELE fi lho de ABEL DE OLIVEIRA 
SANTOS e de MARIA DE OLIVEIRA SANTOS e ELA fi lha de 
SANTO DA ROCHA PERES e de SUELI MENCHON GAS-
PARIN PERES; brasileiros, residentes neste 3º subdistrito. 
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o em 
Cartório (R. São Paulo, 2200 – Tel: 3202-9090). 13/10/2021.

Balcão de Empregos 
852 vagas nesta quarta

 
O Balcão de Empregos de Rio Preto desta quarta-feira (14) 
está oferecendo 852 oportunidades de trabalho. As princi-
pais delas são para operador de caixa (50), atendente (35), 

vendedor (34), consultor de vendas (26), repositor de frutas, 
legumes e verduras (22), açougueiro (22), repositor (20), 

vendedor externo (18), auxiliar de produção (16), auxiliar de 
serviços gerais (16), motorista entregador (15), operador de 

empilhadeira (13), pintor (10), entre outros. Os interessa-
dos 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 ofere-
cidas enviando os currículos.

Filtros:  Relatório diário do dia 08/10/2021. 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 MECANICO, LINHA LEVE E PESADA PERMANENTEMASCULINO1
AJUDANTE DE MOLDELAGEM PERMANENTEMASCULINO1
AJUDANTE DE MOTORISTA PERMANENTEINDIFERENTE3
AJUDANTE DE OBRA PERMANENTEMASCULINO3
AJUDANTE DE PRODUÇÃO PERMANENTEMASCULINO1
AJUDANTE GERAL PERMANENTEMASCULINO2
AJUDANTE GERAL (ALMOXARIFADO) PERMANENTEMASCULINO1
ANALISTA CONTÁBIL SENIOR PERMANENTEINDIFERENTE1
ANALISTA DE ÁUDIO VISUAL PERMANENTEINDIFERENTE1
ANALISTA DE CONTROLADORIA SENIOR PERMANENTEINDIFERENTE1
ANALISTA DE CONTROLADORIA SÊNIOR 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
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO PERMANENTEMASCULINO1
ASSISTENTE CONTÁBIL JUNIOR PERMANENTEINDIFERENTE1
ASSISTENTE DE COZINHA PERMANENTEINDIFERENTE3
ASSISTENTE DE MARKETING PERMANENTEFEMININO1
ASSISTENTE DE MARKETING/VENDAS PERMANENTEFEMININO1
ASSISTENTE DE RECURSOS HUMANOS PERMANENTEINDIFERENTE1
ASSISTENTE DE RH TEMPORÁRIAFEMININO1
ASSISTENTE/ LÍDER DE CAIXA PERMANENTEINDIFERENTE1
ASSISTENTE/ LÍDER DE MERCEARIA PERMANENTEINDIFERENTE1
ATENDENTE PERMANENTEINDIFERENTE2
ATENDENTE PERMANENTEINDIFERENTE18
ATENDENTE PERMANENTEINDIFERENTE15
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 GARÇOM PERMANENTEINDIFERENTE2
AUX DE LIMPEZA PERMANENTEFEMININO1
AUX. EXPEDIÇÃO PERMANENTEMASCULINO5
AUX. FINANCEIRO PERMANENTEFEMININO1
AUX. SERV. COMÉRCIO PERMANENTEMASCULINO2
AUXILAR DE PINTOR PERMANENTEINDIFERENTE3
AUXILIAR ADMINISTRATIVO - SETOR DE IMPORTAÇÕES PERMANENTEINDIFERENTE1
AUXILIAR ADMNISTRATIVO PERMANENTEINDIFERENTE1
AUXILIAR COMERCIAL PERMANENTEMASCULINO1
AUXILIAR DE  CARGA E DESCARGA PERMANENTEMASCULINO8
AUXILIAR DE APLICADOR TECNICO PERMANENTEINDIFERENTE2

Vagas Ativas

USUÁRIO: RNSANTOS - DATA EMISSÃO: 08/10/2021 07:32

CARGO QTDE. VAGAS SEXO TIPO
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 ENFERMAGEM PERMANENTEFEMININO2
AUXILIAR DE ESTOQUE PERMANENTEMASCULINO1
AUXILIAR DE ESTOQUE PERMANENTEMASCULINO1
AUXILIAR DE ESTOQUE PERMANENTEMASCULINO3
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO PERMANENTEMASCULINO1
AUXILIAR DE LIMPEZA PERMANENTEFEMININO1
AUXILIAR DE LIMPEZA PERMANENTEFEMININO1
AUXILIAR DE LIMPEZA PERMANENTEFEMININO1
AUXILIAR DE LIMPEZA PERMANENTEFEMININO6
AUXILIAR DE LIMPEZA HOSPITALAR PERMANENTEFEMININO1
AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO PERMANENTEFEMININO1
AUXILIAR DE LOGÍSTICA PERMANENTEMASCULINO1
AUXILIAR DE MANUTENÇÃO (TEMPORÁRIA) TEMPORÁRIAINDIFERENTE1
AUXILIAR DE MONITORAMENTO PERMANENTEINDIFERENTE1
AUXILIAR DE MONITORAMENTO JR. PERMANENTEINDIFERENTE1
AUXILIAR DE MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS PERMANENTEMASCULINO2
AUXILIAR DE ODONTOLOGIA PERMANENTEFEMININO1
AUXILIAR DE PESQUISA DE MERCADORIAS PERMANENTEMASCULINO1
AUXILIAR DE PREVENÇÃO PERMANENTEINDIFERENTE2
AUXILIAR DE PRODUCAO PERMANENTEINDIFERENTE2
AUXILIAR DE PRODUÇÃO TEMPORÁRIAMASCULINO1
AUXILIAR DE PRODUÇÃO PERMANENTEINDIFERENTE7
AUXILIAR DE PRODUÇÃO PERMANENTEMASCULINO1
AUXILIAR DE PRODUÇÃO PERMANENTEMASCULINO1
AUXILIAR DE PRODUÇÃO PERMANENTEINDIFERENTE1
AUXILIAR DE PRODUÇÃO PERMANENTEMASCULINO3
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 PERMANENTEMASCULINO5
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PERMANENTEMASCULINO7
AUXILIAR FINANCEIRO CONTAS A RECEBER PERMANENTEFEMININO1
AUXILIAR MECÂNICO DE AR CONDICIONADO PERMANENTEMASCULINO3
AUXILIAR MECÂNICO DE AR CONDICIONADO PERMANENTEINDIFERENTE5
BALCONISTA PERMANENTEINDIFERENTE3
BORRACHEIRO PARA LINHA PESADA PERMANENTEMASCULINO2
CABELEIREIRO(A) PERMANENTEINDIFERENTE2
CALDEREIRO PERMANENTEMASCULINO3
CARGA E DESCARGA PERMANENTEMASCULINO2
CARPINTEIRO DE OBRAS PERMANENTEMASCULINO4
CARRETEIRO PERMANENTEINDIFERENTE3
COMERCIAL PERMANENTEINDIFERENTE2
COMPRADOR PERMANENTEINDIFERENTE1
COMPRADOR PERMANENTEINDIFERENTE1
CONSULTOR DE SERVIÇOS PERMANENTEINDIFERENTE1
CONSULTOR DE VENDAS PERMANENTEINDIFERENTE4
CONSULTOR DE VENDAS PERMANENTEINDIFERENTE5
CONSULTOR DE VENDAS PERMANENTEINDIFERENTE1
CONSULTOR DE VENDAS PERMANENTEINDIFERENTE3
CONSULTOR DE VENDAS PERMANENTEINDIFERENTE1
CONSULTOR DE VENDAS PERMANENTEINDIFERENTE5
CONSULTOR DE VENDAS PERMANENTEINDIFERENTE7
CONSULTOR EXTERNO PERMANENTEINDIFERENTE20
CONSULTOR TELEMARKETING PERMANENTEINDIFERENTE2
CONSULTORA DE VENDAS PERMANENTEINDIFERENTE3
COORDENADOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO PERMANENTEINDIFERENTE1

USUÁRIO: RNSANTOS - DATA EMISSÃO: 08/10/2021 07:32

CARGO QTDE. VAGAS SEXO TIPO
CORRETOR DE IMÓVEIS PERMANENTEINDIFERENTE1
CORRETOR IMOBILIÁRIO PERMANENTEINDIFERENTE1
COSTUREIRA OVERLOQUISTA PERMANENTEFEMININO1
COZINHA EM CAFETERIA PERMANENTEFEMININO1
COZINHEIRA(O) PERMANENTEINDIFERENTE1
COZINHEIRO (A) PERMANENTEINDIFERENTE1
COZINHEIRO(A) PERMANENTEINDIFERENTE1
CUIDADOR DE IDOSOS PERMANENTEFEMININO2
CUIDADOR DE IDOSOS PERMANENTEINDIFERENTE3
CUIDADORA DE IDOSOS PERMANENTEFEMININO3
CUIDADORA INFANTIL PERMANENTEFEMININO3
CUIDADORA INFANTIL PERMANENTEFEMININO3
DESIGNER PERMANENTEINDIFERENTE1
DESIGNER DE UNHA PERMANENTEINDIFERENTE1
DIARISTA PERMANENTEFEMININO1
DOMÉSTICA PERMANENTEINDIFERENTE1
EDITOR DE ÁUDIO PERMANENTEINDIFERENTE1
ELETRICISTA INDUSTRIAL PERMANENTEMASCULINO1
ELETRICISTA INDUSTRIAL PERMANENTEMASCULINO1
ELETRICISTA P/AUTOS PERMANENTEINDIFERENTE1
ELETROTECNICO/ MEIO OFICIAL DE MANUTENÇÃO PERMANENTEMASCULINO1
EMISSOR DE FRETES PERMANENTEMASCULINO1
EMPREGADA DOMESTICA PERMANENTEFEMININO1
EMPREGADA DOMÉSTICA PERMANENTEINDIFERENTE1
ENCARREGADO DE OBRA PERMANENTEMASCULINO1
ENFERMEIRA PERMANENTEFEMININO1
ENGENHEIRO OU TECNICO EM ELETRICA TEMPORÁRIAINDIFERENTE1
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 TEMPORÁRIAINDIFERENTE2
ESTÁGIO CIÊNCIAS CONTÁBEIS TEMPORÁRIAINDIFERENTE1
ESTÁGIO CIÊNCIAS CONTÁBEIS PERMANENTEINDIFERENTE1
ESTÁGIO DE DESING GRÁFICO PERMANENTEINDIFERENTE1
ESTÁGIO DE ENSINO MÉDIO TEMPORÁRIAINDIFERENTE1
ESTÁGIO EM ATENDIMENTO PERMANENTEFEMININO9
ESTÁGIO EM ATENDIMENTO PERMANENTEINDIFERENTE1
ESTÁGIO EM ATENDIMENTO PERMANENTEFEMININO9
ESTÁGIO EM ATENDIMENTO PERMANENTEFEMININO11
ESTÁGIO EM DESENVOLVIMENTO WEB TEMPORÁRIAINDIFERENTE1
ESTÁGIO ENGENHARIA (SETOR PRODUÇÃO) TEMPORÁRIAINDIFERENTE1
ESTAGIO ENSINO MEDIO PERMANENTEINDIFERENTE7
ESTÁGIO ENSINO MÉDIO TEMPORÁRIAINDIFERENTE1
ESTÁGIO PEDAGOGIA TEMPORÁRIAINDIFERENTE1
ESTÁGIO PEDAGOGIA - BERÇÁRIO TEMPORÁRIAINDIFERENTE1
ESTÁGIO PEDAGOGIA - INFANTIL TEMPORÁRIAINDIFERENTE2
ESTÁGIO RECEPÇÃO TEMPORÁRIAINDIFERENTE1
ESTÁGIO SETOR DE SEGURANÇA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE PERMANENTEINDIFERENTE1
ESTÁGIO WEB DESIGNER TEMPORÁRIAINDIFERENTE1
ESTOQUISTA PERMANENTEINDIFERENTE1
ESTOQUISTA PERMANENTEMASCULINO5
EXECUTIVO(A) DE CONTAS - PJ PERMANENTEINDIFERENTE1
FEITOR DE MECÂNICA PESADA PERMANENTEMASCULINO2
FOTOGRAFO PERMANENTEINDIFERENTE1
FOTOGRAFO PERMANENTEINDIFERENTE1
FUNILEIRO PERMANENTEINDIFERENTE1
FUNILEIRO PERMANENTEINDIFERENTE1

USUÁRIO: RNSANTOS - DATA EMISSÃO: 08/10/2021 07:32

CARGO QTDE. VAGAS SEXO TIPO
GERENTE COMERCIAL PERMANENTEINDIFERENTE2
GESTOR DE REDES SOCIAIS PERMANENTEINDIFERENTE1
GREIDISTA PERMANENTEMASCULINO1
INSTALADOR / CAMERAS E AUTOMAÇÃO PERMANENTEMASCULINO1
INSTALADOR AR CONDICIONADO PERMANENTEINDIFERENTE5
INSTALADOR DE AR CONDICIONADO PERMANENTEMASCULINO3
INSTALADOR DE CORTINAS E PERSIANAS PERMANENTEMASCULINO1
INTÉRPRETE DE LIBRAS PERMANENTEINDIFERENTE5
JARDINEIRO (TEMPORÁRIA) TEMPORÁRIAINDIFERENTE1
JOVEM APRENDIZ PERMANENTEINDIFERENTE3
JOVEM APRENDIZ TEMPORÁRIAINDIFERENTE1
JOVEM APRENDIZ TEMPORÁRIAINDIFERENTE1
LAVADOR HIGIENIZADOR AUTOMOTIVO PERMANENTEMASCULINO4
MÃE SOCIAL TEMPORÁRIAFEMININO1
MANICURE PERMANENTEINDIFERENTE2
MANICURE PERMANENTEINDIFERENTE3
MANOBRISTA PERMANENTEINDIFERENTE3
MECANICO PERMANENTEINDIFERENTE1
MECÂNICO DE AR CONDICIONADO/REFRIGERAÇÃO PERMANENTEMASCULINO1
MECÂNICO DE AR CONDICIONADO/REFRIGERAÇÃO PERMANENTEMASCULINO1
MECANICO DE DIREÇAO HIDRAULICA PERMANENTEMASCULINO1
MECANICO DE DIREÇÃO HIDRAULICA PERMANENTEMASCULINO1
MECANICO DE MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO PERMANENTEMASCULINO3
MECÂNICO DE MANUTENÇÃO /REFRIGERAÇÃO PERMANENTEMASCULINO1
MECÂNICO DE MÁQUINAS PESADAS PERMANENTEMASCULINO3
MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO PERMANENTEINDIFERENTE5
MECÂNICO DE SUSPENSÃO E FREIO PERMANENTEMASCULINO3
MECÂNICO DE USINAGEM PERMANENTEMASCULINO3
MECANICO NA LINHA DIESEL COM EXPERIENCIA PERMANENTEMASCULINO1
MEIO OFICIAL DE MARCENARIA PERMANENTEMASCULINO1
MEIO OFICIAL DE MARCENARIA PERMANENTEMASCULINO1
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  CAIXA PERMANENTEFEMININO4
OPERADOR DE BOBCAT /OPERADOR DE FRESA PERMANENTEMASCULINO1
OPERADOR DE CAIXA PERMANENTEINDIFERENTE50
OPERADOR DE CAIXA/ATENDENTE PERMANENTEINDIFERENTE1
OPERADOR DE CALANDRA TÊXTIL PERMANENTEMASCULINO1
OPERADOR DE CNC PERMANENTEINDIFERENTE1
OPERADOR DE EMPILHADEIRA PERMANENTEMASCULINO1
OPERADOR DE EMPILHADEIRA PERMANENTEMASCULINO1
OPERADOR DE EMPILHADEIRA PERMANENTEINDIFERENTE7
OPERADOR DE EMPILHADEIRA TEMPORÁRIAMASCULINO2
OPERADOR DE EMPILHADEIRA PERMANENTEMASCULINO2
OPERADOR DE ESPARGIDOR PERMANENTEMASCULINO1
OPERADOR DE ESTACIONAMENTO PERMANENTEMASCULINO2
OPERADOR DE MÁQUINA INJETORA PERMANENTEMASCULINO2
OPERADOR DE MÁQUINAS PERMANENTEMASCULINO1
OPERADOR DE MAQUINAS - MOTONIVELADORA/PATROL PERMANENTEMASCULINO1
OPERADOR DE MOTO SERRA PERMANENTEMASCULINO2
OPERADOR DE MOTONIVELADORA DE BASE PERMANENTEMASCULINO1
OPERADOR DE TELE  ATENDIMENTO PERMANENTEFEMININO4
OPERADOR DE TELEMARKETING PERMANENTEINDIFERENTE10
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