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Ser pai é maravilhoso!! Um amor 
incondicional que aumenta a cada dia!!“

”Do pai, Gustavo para a filha, Júlia

DIA DOS PAIS 

O Sincomércio (Sindicato 
do Comércio Varejista de Rio 
Preto) fez uma pesquisa para o 
mês de agosto deste ano que 
aponta um aumento de 20% 
nas vendas para o Dia dos Pais, 
comparando com o mesmo 
período de 2020. Essa expec-
tativa inunda de forma positiva 

os proprietários das lojas do 
calçadão de Rio Preto, como 
é o caso do Carlos Eduardo 
Quesada, do ramo de  roupas. 
Nesta sexta-feira (6), as lojas 
do calçadão ficarão abertas até 
às 22h e no sábado (7), que 
antecede o Dia dos Pais, o ho-
rário será até às 18h.    Pág.A2

Projeto quer 
descontos em 

taxas e juros para 
bares e eventos
Após o Executivo vetar uma 

Lei que pedia a isenção das ta-
xas de licença e funcionamento 
para bares, restaurantes, buffets 
e eventos, o vereador Jorge 
Menezes fez um Projeto de Lei 
Complementar pedindo descon-
to para estas taxas.     Pág.A3

A Secretaria de Educação 
reabriu as 50 escolas municipais 
que estavam fechadas por deci-
são judicial. Nesta quarta-feira 
(4), foi emitido o último laudo 
que estava faltando, da Escola 
Prof. Cleophas Beltran Silvente, 
no Jardim Soraya.        Pág.A3

Homem invade casa e é atacado 
por cão Pitbull; está internado

Sesi abre 
inscrição para 

cursos de 
dança e teatro

As inscrições estão abertas 
para os cursos nas áreas de dan-
ça e teatro do Sesi de Rio Preto. 
Os interessados nas atividades 
dos Núcleos de Artes Cênicas 
(NACs) e Núcleos de Dança de-
vem realizar uma pré-inscrição 
até o dia 13 de agosto no site 
riopreto.sesisp.org.br.   Pág.B2

Tanabi e Mirassol 
vencem; América 
perde na estreia 

do Sub-20
Pág. B1

Ginástica 
rítmica 

começa hoje 
nas Olimpíadas

Pág. B1
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APM de Rio Preto critica projeto 
que aumenta IR para médicos

Educação obtém 
alvarás e reabre 
todas as escolas 

municipais

AJUDA
GCM atendeu 

chamado 
e  resgatou 
morador de 

rua que pas-
sava fome e 
frio na ma-
drugada de 

ontem; ele foi 
encaminhado 

para abrigo 
assistencial.             

Pág.A4

FLIV Festival começa com cerca de 90 atividades agendadas para 
os próximos dias; apresentações online e presenciais. Pág.B2
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Maria da Penha, 15 anos: Uma 
lei em constante evolução

A legislação da época não 
foi capaz de punir o autor da 
tentativa de feminicídio contra 
a farmacêutica Maria da Penha. 
A luta da vítima e a repercussão 
internacional do caso, porém, fo-
ram o embrião da Lei 11.340, de 
7 de agosto de 2006, batizada 
Lei Maria da Penha, considerada 
o marco inicial da proteção às 
mulheres brasileiras contra a vio-
lência de gênero, e que completa 
15 anos em 2021.

Ao longo desses 15 anos, a 
legislação foi aperfeiçoada para 
ampliar o leque de proteção às 
mulheres vítimas de violência. 
Elas passaram a denunciar as agressões, os casos, porém, 
estão longe de acabar.

Dois fatores principais contribuem para que a violência con-
tra a mulher resista com força no Brasil e, especificamente, no 
estado de São Paulo:

1 – A dificuldade de reverter a mentalidade de uma sociedade 
predominantemente machista, onde a mulher é vista como uma 
propriedade do homem.

2 – A falta de estrutura da Polícia Civil para investigar e pro-
teger as mulheres de seus agressores.

No primeiro caso, o problema está na educação e o resultado 
será visto a longo prazo, com a formação de um novo pensa-
mento sobre as relações entre gêneros na sociedade.

No segundo, a ação pode ser mais rápida, mas depende 
da vontade política do Governo do Estado em, mais do que 
inaugurar Delegacias de Defesa da Mulher aleatoriamente, em 
uma ação mais marqueteira do que estratégica, dotar a Polícia 
Civil de estrutura e recursos humanos para investigar e prender 
os criminosos.

Hoje, o objetivo é simplesmente abrir novas DDMs, que são 
montadas com pessoal e equipamentos retirados de outras 
delegacias, sem contratações de novos policiais. Um verdadeiro 
cobertor curto, onde muda-se a nomenclatura do distrito, mas 
o trabalho permanece o mesmo.

Não é possível aperfeiçoar ou ampliar o atendimento às mu-
lheres em um estado onde faltam 14 mil policiais civis, um terço 
do efetivo previsto, e onde os policiais recebem o pior salário do 
Brasil, apesar de São Paulo ser o ente mais rico da federação.

A Lei Maria da Penha evolui, é uma das melhores do mundo, 
mas precisa vir acompanhada de ações complementares para se 
tornar efetiva, sob o risco de não cumprir o seu papel principal, 
de salvar a vida das mulheres vítimas de violência.

Principais mudanças na Lei Maria da Penha e leis que pro-
tegem as mulheres criadas ao longo dos anos:

Novembro de 2017 - Lei 13.505/17, que acrescentou 
dispositivos à lei Maria da Penha. A norma estabeleceu que 
mulheres em situação de violência doméstica e familiar devem 
ser atendidas, preferencialmente, por policiais e peritos do sexo 
feminino. A medida também garante o direito de que a mulher 
em situação de violência, assim como seus familiares, não te-
nham contato com testemunhas, investigados ou suspeitos de 
cometerem o crime.

Abril de 2018 - Lei 13.641/18, tipifica o crime de descum-
primento de medidas protetivas de urgência. A norma estabelece 
que o descumprimento de decisão judicial que defere a medida 
enseja pena de detenção de três meses a dois anos, sendo que 
apenas a autoridade judicial pode conceder fiança em hipóteses 
de prisão em flagrante.

Dezembro de 2018 - a norma passou por nova alteração. 
Dessa vez, com a edição da lei 13.772/18, que reconhece a 
violação da intimidade da mulher como violência doméstica e 
familiar, além de criminalizar o registro não autorizado de con-
teúdo com cena de nudez ou ato sexual.

Maio de 2019 – Lei 13.827/19 permite a adoção de medi-
das protetivas de urgência e o afastamento do agressor do lar 
pelo delegado. A norma ainda também determina que seja feito 
o registro da medida protetiva de urgência em banco de dados 
mantido pelo CNJ.

Abril de 2020 - Lei 13.984 amplia as medidas protetivas 
de urgência, como comparecimento do agressor a programas 
de reeducação e acompanhamento psicossocial individual ou 
em grupo para o agressor.

Março de 2021 - Lei nº 14.132 – inclui o artigo 147A no 
Código Penal, que tipifica o crime de perseguição – stalking

Julho de 2021 - Lei nº 14.188/21 – inclui o artigo 147B 
no Código Penal, que tipifica o crime de violência psicológica 
contra mulher.

Raquel Kobashi Gallinati - Presidente do Sindicato dos 
Delegados de Polícia do Estado de São Paulo e diretora da 
Associação dos Delegados de Polícia do Brasil

ARTIGO Empregos
O Indicador Antecedente de 

Emprego (Iaemp), calculado pela 
Fundação Getulio Vargas (FGV), su-
biu 1,6 ponto de junho para julho e 
atingiu 89,2 pontos. Esse é o maior 
nível desde fevereiro de 2020 (92 
pontos).

Fraudes
A Polícia Federal deflagrou nesta 

quinta-feira (5) a Operação Voitheia 
II, de combate a fraudes na conces-
são dos benefícios emergenciais, 
pagos a parte da população em 
situação de vulnerabilidade durante 
a pandemia.

Petrobras
A Petrobras anunciou lucro líquido de US$ 

8,1 bilhões no segundo trimestre do ano. 
A informação foi divulgada na noite desta 
quarta-feira (4), logo após o fechamento 
do mercado financeiro. O resultado positivo 
permitirá antecipar pagamento de dividendos 
à União e aos acionistas minoritários.

NOTAS

Calçadão abre hoje até às 22h e 
lojas esperam vender 20% mais
O Sincomércio (Sindicato 

do Comércio Varejista de Rio 
Preto) fez uma pesquisa para 
o mês de agosto deste ano 
que aponta um aumento de 
20% nas vendas para o Dia 
dos Pais, comparando com 
o mesmo período de 2020.

“O mês de agosto em si, 
pela retomada das atividades 
econômicas, vai ser um mês 
de superávit comparando com 
2020, não só para as lojas de 
calçados, roupas e acessó-
rios, que estão diretamente 
ligadas ao Dia dos Pais, mas 
também para outros setores”, 
explica Ricardo Arroyo, vice-
-presidente do Sincomércio.

A Acirp (Associação Co-
mercial e Empresarial de Rio 
Preto) fez um levantamento 
comparando com 2019 e 
detectou que este ano o au-
mento estimado é de 5 a 10% 
em relação ao ano passado. 
“Vai ser um dos melhores Dia 
dos Pais, inclusive por conta 
do tíquete médio que está no 
valor de R$140,00, acima da 

média comparando com as 
outras datas comemorativas”, 
explica a assessoria da Acirp.

Essa expectativa inunda  de 
forma positiva os proprietários 
das lojas do calçadão de Rio 
Preto, como é o caso do Carlos 
Eduardo Quesada, proprietário 
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DIA DOS PAIS

da loja de roupas masculinas 
Kadoch. “Minha experiência 
de comércio, e pelo o que 
estou vendo desde o início 
do ano, a expectativa é que 
a gente faça menos vendas, 
mas com tíquetes maiores. 
Acho que quem sair pra com-

prar, vai comprar presentes 
mais impactantes”, explica o 
empreendedor.

Nesta sexta-feira (6), as lo-
jas do calçadão ficarão abertas 
até às 22h e no sábado (7), 
que antecede o Dia dos Pais, o 
horário será até às 18h.

Arquivo DHOJE

APP e cervejaria distribuem bebida 
grátis para quem se vacinar

Para incentivar ainda mais a 
vacinação contra a Covid-19, e 
ciente da importância desse ato 
para toda a sociedade, o Bebi-
das Online, aplicativo de delivery 
que mais cresce no Brasil, e a 
Cervejaria Trieste, estão promo-
vendo uma ação social durante 
o mês de agosto em Rio Preto.

A Trieste e o Bebidas Online 
vão presentear com um pack 
de cervejas, totalmente grátis 
e sem taxa de entrega, clientes 
que tiverem sido vacinados. Para 
isso, basta que o usuário tenha 
feito pelo menos um pedido no 
aplicativo nos últimos dez dias 
e tomado ao menos a primeira 
dose da vacina.  

O processo é simples. O 
cliente deve acessar o aplicativo 
Bebidas Online, iniciar um chat 
com o João, assistente virtual 
do app, e enviar um Emoji de 
seringa. A partir daí, serão so-
licitadas a comprovação de um 

pedido feito pelo aplicativo nos 
últimos dez dias e uma selfie 
com o cartão de vacinação. 
Quando os dados forem confir-
mados, o cliente receberá um 
cupom no app que dará direito 
ao presente. 

A campanha é válida de 4 de 

tada a 100 packs por semana. 
Segundo os empresários do 

Bebidas Online, Gabriel Medei-
ros Santos e Ciro Thiago Neto, o 
objetivo é incentivar e estimular 
que todos se vacinem. “É muito 
importante que todos tomem a 
vacina contra a Covid-19 para 
podermos voltar a ter uma vida 
normal. Por isso, em parceria 
com a Trieste, decidimos fazer 
a campanha tanto para pre-
sentear quem já cumpriu seu 
dever como cidadão, como para 
estimular quem ainda não se 
vacinou”, explica Santos. 

O diretor presidente da Cia 
de Bebidas Poty, da qual faz 
parte a Cervejaria Trieste, José 
Luiz Franzotti, lembra que a 
ação é parte de um esforço 
nacional pelo fim da pandemia. 
“A ideia da campanha é motivar 
as pessoas a se vacinarem e 
despertar a consciência de que 
todos temos que fazer nossa 
parte para que a vida volte ao 
normal”, acrescenta Franzotti.

Da REDAÇÃO

agosto até 1° de setembro e a 
solicitação do brinde pode ser 
feita de segunda a quinta-feira, 
exclusivamente pelo app Bebi-
das Online em Rio Preto. Cada 
cliente que quiser participar terá 
direito apenas a um pack e a 
quantidade distribuída é limi-

Divulgação

SAIBA COMO

Empresários do aplicativo Bebidas Online

MOBILIDADE
Procon vai investigar denúncias contra aplicativos de transporte

O Procon de Rio Preto 
abriu procedimento prepara-
tório de apuração e investi-
gação para analisar possíveis 
falhas nos serviços prestados 
por meio de aplicativos de 
transporte individualizado, 
como Uber e 99.

O procedimento tem 
como origem reclamações 
direcionadas ao Procon e à 

imprensa, relatando o cres-
cimento de casos em que 
o usuário tem sua corrida 
negada pelos motoristas que 
utilizam as plataformas.

“Em um levantamento 
preliminar, em contato com 
lideranças do setor, apura-
mos que devido ao baixo va-
lor repassado aos motoristas 
e ao reajuste extraordinário 
no preço dos combustíveis, 
muitas corridas não trazem 

retorno financeiro. Os mo-
toristas reclamam que não 
houve o devido realinhamen-
to por parte das empresas”, 
disse o diretor do Procon de 
Rio Preto, Jean Dornelas.

As empresas prestadoras 
de serviço foram questio-
nadas em relação a essas 
possíveis falhas, critérios 
para composição de preços 
e sobre planos para equilibrar 
os ganhos dos motoristas, 

sem prejuízo aos usuários. 
As empresas têm cinco 
dias úteis de prazo para 
responder.

“Se forem constatadas 
irregularidades, encami-
nhamos os dados à Fun-
dação Procon, que pode 
até mesmo aplicar multa a 
essas empresas, em valores 
que podem chegar a 2% 
do faturamento”, explicou 
Dornelas.

Da REDAÇÃO
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GUAPIAÇU

CONCURSO DE 2019
Potirendaba deve 
expandir internet 

grátis a outros pontos

A Prefeitura de Potirendaba 
segue com o compromisso 
de democratizar o acesso à 
internet gratuita em toda a 
cidade. Com o serviço dis-
ponível, atualmente, em 11 
locais estratégicos, a Prefeitura 
pretende expandir a cobertura 
para outros pontos.

O projeto criado em 2015 
tem como objetivo garantir 
acesso gratuito à internet em 
praças e prédios públicos. Para 
utilizar o serviço basta ter um 
celular ou aparelho com sinal 

sem fio, conectar na rede 
“Potirendaba Digital” que irá 
aparecer automaticamente e 
fazer um rápido cadastro.

Os espaços que já recebe-
ram o acesso até agora são: 
Calçadão, Centro de Eventos, 
Ginásio de Esportes, Praça 
da Matriz (Largo Bom Jesus), 
Praça do Jardim dos Eucaliptos 
(PSF), Praça do Jardim Rosário, 
Praça do Santo Antônio, Praça 
Jardim das Hortênsias (PSF), 
Praça Jardim do Bosque 2, 
Praça Jardim São Francisco 
(PSF) e Prefeitura Municipal de 
Potirendaba.

Da REDAÇÃO

PREFEITURA

LAUDOS EM DIA

O vereador Celso Peixão 
protocolou um requerimento 
pedindo esclarecimentos sobre 
a homologação do concurso e 
convocação dos Agentes Comu-
nitários de Saúde e Agentes de 
Combate à Endemia. O concurso 
é de 2019 e o resultado final do 
processo seletivo foi publicado 
em 9 de março de 2020. A partir 
daí os aprovados aguardam a 
homologação e a convocação.

Para o vereador, é nítida 
a necessidade de homologa-
ção do concurso dos Agentes 
de Saúde em Rio Preto, em 
especial neste momento que 
vivemos, “para que possam 
atuar diretamente nas visitas 
domiciliares, tendo em vista a 
diminuição nos casos de Covid 
e dengue”. Peixão ainda destaca 
o aumento populacional na ci-
dade, onde se vê a necessidade 
da ampliação da atuação destes 
Agentes.

“São cargos ligados à área 
da saúde, tendo em sua des-
crição, entre outras, orientar 
ações de promoção e preven-
ção à saúde, e tendo em vista 
o crescimento populacional e 
de novos bairros faz com que a 
necessidade do aumento no nú-
mero de Agentes de Saúde seja 

ampliada”, comenta o vereador.
Na última terça-feira (3), 

a presidente do Sindicato da 
categoria, Nadir Pelicer, esteve 
na Câmara  durante a sessão e 
fez o uso da Tribuna Livre, onde 
explanou sobre a situação dos 
Agentes que aguardam a con-
vocação.

“Estou aqui para representar 
os concursados de 2019 que 
não foram convocados até hoje. 
Em 2018 eu estava no Conselho 
Municipal quando foi votada a 
LDO (Lei de Diretrizes Orçamen-
tárias) que haveria concurso 
porque tinha recurso pra isso. 
Está sendo muito angustiante 

a pandemia, no entanto, ela 
explica que “os cargos em va-
cância podem ser preenchidos. 
A lei não atinge estes cargos. 
Não é contra a lei, não precisa 
esperar 2022”.

Rio Preto, até o mês de 
julho deste ano, já contabili-
zou 19.494 casos de dengue. 
“Os Agentes vão se deparar 
com muitos casos de dengue, 
logo vem a chuva e vamos ter 
mais problemas com a dengue. 
Nossa ‘saúde da família’ esta 
abandonada há dois anos, 
sem acompanhamento, com 
isso, vão aumentar os idosos 
com problemas, os diabéticos, 
hipertensos, porque eles são 
acompanhados mês a mês 
para evitar hospitalização, mas 
o déficit está muito grande, por 
isso esse acompanhamento não 
está sendo feito”, alerta Nadir. 
“Por caridade Edinho, convoque 
esses Agentes. Muitos estão 
vivendo de bolsa família, auxílio 
do governo e estão desempre-
gados”, finaliza.

O DHoje entrou em contato 
com a Prefeitura para saber o 
posicionamento do Executivo 
sobre o assunto e saber tam-
bém se há alguma previsão de 
homologação e convocação do 
concurso, no entanto, até o 
momento, não obteve retorno.

Andressa ZAFALON 

para estes convocados que 
estão aguardando sem saber 
se serão chamados ou não”, 
frisa Nadir.

De acordo com ela, existe 
uma Lei Federal que determina 
que cada Agente deve cuidar 
de, no máximo, 150 indivíduos 
acompanhando-os mês a mês. 
“Pelas minhas contas, pela po-
pulação de Rio Preto, estamos 
com déficit de, pelo menos, 300 
Agentes”, diz.

Nadir ainda complementa 
com a informação de que o Pre-
feito Edinho está se negando a 
chamar devido a uma lei federal 
que proíbe convocações durante 

Divulgação SMCS

INDICAÇÃO

Requerimento questiona sobre convocação de agentes 
de saúde aprovados em concurso

Após prefeitura vetar isenção, vereador faz 
projeto de desconto de taxas, juros e multas

Após o Executivo vetar um 
Projeto de Lei (PL) que pedia 
a isenção das taxas de licença 
e funcionamento para os es-
tabelecimentos de bares, res-
taurantes, buffets e eventos, o 
vereador Jorge Menezes fez um 
Projeto de Lei Complementar 
(PLC) pedindo desconto para 
estas taxas.

O PLC prevê a concessão 
de descontos no valor de tri-
butos mobiliários (ISSQN, taxa 
de licença, multas e demais 
débitos) e de juros e multas 
para as empresas do ramo de 
entretenimento citadas acima. 
Os descontos valem para os 
inscritos ou não em dívida ativa, 
ajuizadas ou não.

De acordo com o PLC, os 
débitos poderão ser pagos de 

forma parcelada e com descon-
tos. No caso do pagamento à 
vista, o desconto é de 50% do 
débito principal e desconto de 
100% dos juros e multa de mora.

Para pagamentos parcelados 
em até 36 parcelas mensais e 
consecutivas, o desconto é de 
45%; parcelados em até 48 
vezes o desconto cai para 40%; 
em até 60 parcelas desconto de 
35% e as dívidas parceladas em 
até 72 vezes o desconto é de 
30%. Mesmo nos débitos parce-
lados, se mantém o desconto de 
100% dos juros e multa de mora.

Em caso de débitos ajuiza-
dos, a empresa contribuinte irá 
recolher, neste caso o valor da 
sucumbência, no limite de 10% 
(dez por cento) e efetuar o re-
embolso das custas processuais.

“Em razão da pandemia, 
muitos contribuintes do ramo 
de entretenimento fecharam as 

Andressa ZAFALON 
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portas, pois o setor foi o mais 
afetado entre todos os outros. 
Aqueles que não fecharam, 
estão passando por imensas di-
ficuldades em cumprir com suas 
obrigações financeiras, e assim 
sendo, deixando de recolher 
impostos e obrigações junto à 
prefeitura”, explica Jorge.

Segundo o vereador, “o pro-
jeto visa ‘abastecer’ o caixa do 
Executivo e, além disso, dar a 
oportunidade aos empresários 
desse ramo de tentar dar sequ-
ência ao seu ramo de trabalho, 
que gera empregos e das tantas 
oportunidades e diversão aos 
munícipes da nossa cidade”, 
ressalta.

O veto do Executivo em rela-
ção ao PL que previa a isenção 
– e não o desconto – de todas 
essas taxas, ainda será votado 
pelos vereadores que poderão 
derrubar ou manter. Vereador faz projeto de desconto de taxas, juros e multas para bares e restaurantes

Divulgação

Requerimento questiona sobre convocação 
de agentes de saúde aprovados em concurso

Divulgação

Ricci pede construção de 
biblioteca na região norte

O vereador Robson Ric-
ci fez uma indicação nesta 
quarta-feira (4) para que a 
Prefeitura faça um estudo 
visando a construção e uma 
Biblioteca na região Norte de 
Rio Preto.

“Esse pedido vem de 
alguns moradores que 
sentem a necessidade 
de ter acesso a uma 
biblioteca, especial-
mente na região nor-
te. A biblioteca que 
fica na área central, 
acaba sendo dis-
tante para os mo-
radores dessa região, princi-
palmente para aqueles que 
moram no extremo, nos bair-
ros mais afastados”, comenta 
Ricci.

Na indicação, o vereador 
explica que a função da bi-
blioteca pública é de garantir 
o acesso à informação em 
qualquer suporte ou formato 
sendo um aspecto fundamen-
tal para o desenvolvimento da 
cultura e da educação e tem 
caráter democrático social.

“Queremos facilitar a vida 

das pessoas, para que elas 
tenham acesso à informação 
e também para que agre-
guem conhecimento por meio 
dessa oportunidade de estar 
em uma biblioteca, fazer 
suas pesquisas desde crian-
ças, jovens e adolescentes”, 
ressalta.

Ricci ainda argumenta que 
os benefícios para os estu-
dantes de escolas e vestibu-
landos da rede pública serão 
muitos. “Os moradores desta 
região anseiam pela solução 
rápida deste pedido”, conclui.

Andressa ZAFALON 

O vereador Robson Ric-
ci fez uma indicação nesta 
quarta-feira (4) para que a 
Prefeitura faça um estudo 
visando a construção e uma 
Biblioteca na região Norte de 

“Esse pedido vem de 
alguns moradores que 
sentem a necessidade 
de ter acesso a uma 
biblioteca, especial-
mente na região nor-
te. A biblioteca que 
fica na área central, 

Educação obtém alvarás e 
reabre todas escolas da rede

A Secretaria de Educação 
reabriu as 50 escolas muni-
cipais que estavam fechadas 
por decisão judicial. A medida 
foi expedida em fevereiro pela 
juíza da 2ª Vara da Fazenda de 
Rio Preto Tatiana Pereira Viana 
Santos. A magistrada deter-
minou que escolas municipais 
que não estivessem em dia 
com o Auto de Vistoria do Cor-
po de Bombeiros (AVCB) não 
poderiam ter retorno de aulas 
presenciais e nem atividades 
administrativas. A decisão limi-
nar ocorreu em ação proposta 
pelo Sindicato dos Trabalhado-
res em Educação (Atem).

Nesta quarta-feira (4), foi 
emitido o último laudo que 
estava faltando, da Escola Prof. 
Cleophas Beltran Silvente, ins-
talada no Jardim Soraya.

As unidades reabertas aten-
dem 16 mil alunos, 42% do 
total de matriculados. “Fizemos 
uma força-tarefa para reade-
quar todas as unidades. Foi um 
trabalho intenso e contamos 
com o apoio de toda a rede, 
já que as escolas que estavam 
abertas receberam os profes-

sores e gestores das unidades 
que estavam fechadas. Foi um 
trabalho de equipe”, afirmou a 
secretária de Educação Fabia-
na Zanquetta.

Neste período, de fevereiro 
a agosto, o Corpo de Bombei-
ros de Rio Preto emitiu 103 
autos de vistorias aos prédios 
ligados à Secretaria de Educa-
ção. Nesse momento, todos 
os prédios da pasta estão 
regulares quanto às normas de 
segurança exigidos.

“Fizemos um plano de rea-
dequação e ficaremos atentos 
para o vencimento da validade 
dos laudos para garantir a 
segurança dos nossos alunos 
e de toda a equipe escolar”, 
completou Fabiana.

Da REDAÇÃO

reabre todas escolas da rede
Prefeitura divulga novo 

valor do cartão alimentação

O cartão alimentação dos 
alunos de Guapiaçu tem um 
novo valor de R$ 30. Este valor 
é relativo a ajuda emergencial 
de acordo com o rodízio de 
50% da capacidade total dos 
alunos.

Os alunos dos berçários 

já retornaram com 100% das 
aulas presenciais e por conta 
disso eles não terão direito 
de receber a nova parcela do 
Cartão Alimentação.

Caso o aluno não consiga 
entregar suas atividades dentro 
do prazo de 15 dias, ele per-
derá o direito da nova parcela 
do Cartão Alimentação.

Da REDAÇÃO
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GCM resgata morador de rua com fome e frio e leva a abrigo

Após receberam infor-
mações de um popular dois 
guardas municipais de Rio 
Preto ajudaram às 2h30 desta 
quarta-feira (4) um morador 
de rua de 57 anos que estava 
com fome e frio no distrito de 
Engenheiro Schimidt.

Os GCMs estavam em uma 
das bases de apoio da Guarda 
Civil Municipal quando recebe-
ram as informações de um po-
pular dizendo que em frente a 
escola Municipal Grácia Maria 
da Silva Bortoleto estava um 
homem caído. Assim eles se 
locomoveram até o endereço 

onde encontraram o morador 
de rua que já é conhecido da 
cidade.

Para os GCMs o homem 
disse estar sentido frio e fome 
e por compaixão e por estar 
dentro das possibilidades os 
guardas se dirigiram até o 
Centro de Atenção Psicosso-
cial de Álcool e Outras Drogas 
(Caps AD III) e conseguiram 
um cobertor e lanches para o 
homem.

Por ter problemas de al-
coolismo e ter sido internado 
diversas vezes o homem foi 
encaminhado a assistência 
social. (Colaborou – Bruna 
MARQUES)

Da REDAÇÃO
Divulgação

Pitbull ataca homem que 
invadiu quintal de casa

Um homem de 42 anos foi 
hospitalizado na Santa Casa 
de Rio Preto após invadir a 
residência de um guarda muni-
cipal, localizado na zona norte, 
às 20h da última quarta-feira 
(4) onde estava um cachorro.

De acordo com informações 
da Guarda Civil Municipal, o 
proprietário da casa recebeu 
uma ligação de sua esposa 
dizendo que um homem inva-
diu a casa deles pelo quintal e 
foi atacado pelo cachorro do 
casal. O guarda se dirigiu ao 
local e conseguiu conter o pi-
tbull que deixou o invasor com 
ferimentos em todo o corpo.

O homem foi socorrido com 
mordidas em seu pescoço, 
membros superiores e membros 
inferiores. Ele passou por proce-
dimentos cirúrgicos e segundo 
as informações da assessoria 
do hospital permanece inter-
nado na UTI em estado estável.

Ainda segundo as informa-
ções da ocorrência, a esposa 
informou que estava dentro de 
sua casa com a filha quando ou-
viu gritos de socorro do lado de 
fora, sendo que ao sair para o 
quintal ela enxergou o corpo do 
homem no chão sendo atacado 
pelo cachorro, porém por medo 
de ele estar armado ela voltou 
para o interior da casa e ligou 
para o seu marido. (Colaborou 
– Bruna MARQUES) 

Da REDAÇÃO 
redacao@dhoje.com.br

ESTÁ INTERNADO

Homem está internado na Santa Casa após invadir casa 
de GCM e ser atacado por cão

Arquivo DHOJE

FOGO

Discussão entre pai e filho 
termina com casa incendiada

Após discutir com seu pai 
no início da noite desta quar-
ta-feira (4), usuário de drogas 
coloca fogo em sua casa, loca-
lizado no bairro Jardim Nunes, 
por volta das 19h50 e foge.

De acordo com as informa-
ções do boletim de ocorrência, 
inicialmente policiais militares 
foram acionados para atender 
uma ocorrência de agressão, 
sendo que no caminho para o 
endereço eles foram informa-
dos que no mesmo local um 
homem teria colocado fogo 
em seu quarto e as chamas 
se espalharam pelo resto da 
residência.

Os PMs então entraram 
em contato com um senhor 
de 75 anos que é proprietário 
da casa. Para os policiais o 
idoso informou que teve uma 
discussão com seu filho que 
é usuário de drogas e estava 

em abstinência, durante a 
discussão seu filho tentou 
agredir as pessoas ao redor 
e por isso a PM foi acionada, 
porém em seguida o suspeito 
se acalmou o retornou ao seu 
quarto que momento depois 
estava pegando fogo.

A testemunha ainda infor-
mou que tentou conter as cha-
madas, porém sem sucesso, e 
por isso o incêndio se alastrou 
para o resto da casa enquanto 
seu filho fugia do local para um 
rumo ignorado. Fora a Polícia 
Militar uma equipe do Corpo 
de Bombeiros foi acionada 
para conter o incêndio; não 
houve vítimas apenas danos 
materiais.

Na Central de Flagrantes 
o caso foi registrado como 
incêndio e posteriormente en-
caminhado para o 4º Distrito 
Policial. 

(Colaborou – Bruna
 MARQUES)

Da REDAÇÃO

CARLOS DE ALMEIDA MATOS, 
natural de São José do Rio Preto/SP, 
faleceu aos 79 anos de idade. Era casa-
do com Irondina Mendes Matos deixou 
seus fi lhos Suzana Cláudia, Marcelo. Foi 
sepultado no dia 05/08/2021 às 17:00, 
saindo seu féretro do velório Ercilia para 
o cemitério Ressurreição.

CARLOS JACOB PASTRE, natural 
de Araraquara/SP, faleceu aos 75 anos 
de idade. Era casado com Dirce Zabini 
Pastre e deixou seus fi lhso Eliana Cristi-
na, Carlos Marcelo. Foi sepultado no dia 
05/08/2021 às 11:00, saindo seu féretro 
do velório Jardim da Paz para o cemitério 
Parque Jardim da Paz.

  FALECIMENTOS
LUCIANA RODRIGUES DE OLIVEIRA, 

natural de Osvaldo Cruz/SP, faleceu aos 
39 anos de idade. Era solteira e deixou 
seu filho Bruno. Foi sepultada no dia 
05/08/2021 às 11:00, saindo seu féretro 
do velório direto para o cemitério de 
Engenheiro Schmidt.

LOURDES MARIA ZOTESSO CURTI, 
natural de Cedral/SP, faleceu aos 85 anos 
de idade. Era casada com Geraldo Curti 
e deixou seus fi lhos Sinezio Aparecido, 
Jozeli Donizete. Foi sepultada no dia 
05/08/2021 às 15:00, saindo seu féretro 
do velório Jardim da Paz para o cemitério 
Parque Jardim da Paz.

ESTELIONATO
Vítima transfere carro antes 
do pagamento e cai em golpe

Um homem de 29 anos pro-
curou a Central de Flagrantes na 
noite da última quarta-feira (4) 
para informar que às 9h30 do 
mesmo dia ele teve seu carro 
subtraído por casal que foi víti-
ma de golpe.

Para os policiais a vítima 
informou que teria anunciado 
seu veículo modelo Corolla na 
OLX pelo valor de R$ 40 mil, 
sendo que na quarta-feira um 
homem que se identificou como 
policial militar informou que um 
casal de amigos dele queria 
ver o carro e pediu que ele não 
tratasse de valores.

Assim no mesmo dia o casal 
se dirigiu até seu apartamento 
no bairro Jardim das Oliveiras, 
onde eles disseram ter gosta-
do do veículo e transferiram o 
dinheiro para o suposto policial 
que deveria repassar o dinheiro 
para a vítima, e por acredi-
tar que a negociação estava 

correndo bem a vítima então 
preencheu o recibo de trans-
ferência de veículo no nome 
do homem do casal, porém 
informou que só entregaria o 
carro com comprovasse que o 
dinheiro estava na sua conta.

Durante a espera pelo pa-
gamento a vítima entrou em 
seu apartamento, quando 
descobriu o golpe e ao retornar 
o casal já tinha sumido com 
o carro.

A vítima ainda acrescentou 
que ligou para o casal que 
disse ter recebido uma men-
sagem do policial informando 
sobre o golpe e para não ficar 
no prejuízo ele levou o carro.

Na central o homem foi 
orientado sobre suas pos-
sibilidades penais e o caso 
registrado como estelionato e 
exercício arbitrário das próprias 
razões foi encaminhado ao 4º 
Distrito Policial que investigara 
o ocorrido. (Colaborou – Bru-
na MARQUES)

Da REDAÇÃO

Arquivo DHOJE

FLAGRANTE

Jovem é preso por tráfico de drogas e com revólver
Um rapaz de 22 anos foi 

preso no final da tarde da última 
quarta-feira (4) após policiais 
militares da equipe da BAEP en-
contrarem com ele uma porção 
de maconha e em sua residên-
cia mais drogas e um revólver. 
O caso ocorreu às 17h50 no 
bairro Jardim Nazareth.

Os PMs estavam realizando 
um patrulhamento de rotina no 
bairro quando observaram que 
um casal que conduzia uma 
moto demonstrou nervosismo 
com a presença da viatura e foi 
abordado. Em revista pessoal 
com o rapaz foi encontrado uma 
porção de maconha, um celular 
e R$22, e com a jovem de 22 
anos os policiais encontraram 
apenas um celular.

O casal foi questionado 
sobre as drogas, momento em 
que o acusado confessou que 
estava desempregado e que 

no momento da abordagem 
ele estava se dirigindo para um 
residência próxima a faculdade 
Unesp onde venderia a maco-
nha apreendida. Os PMs então o 
questionaram sobre mais drogas 
em sua residência o que foi 
confirmado pelo rapaz que disse 

apreenderam um tablete de 
maconha e um pedaço menor 
do mesmo entorpecente e por 
fim encontraram na pia uma 
faca de cozinha com resquícios 
de maconha.

A moto também foi apreen-
dida e encaminhada para um 
pátio em Cedral.

O casal foi levado para a 
Central de Flagrantes onde a 
mulher foi embora da delegacia 
enquanto aguardava na sala de 
espera sem prestar depoimento 
e por isso será posteriormente 
investigada e o rapaz foi preso 
e permanecerá à disposição da 
justiça para futuramente ser 
encaminhado à audiência de 
custódia.

O caso foi registrado como 
posse irregular de arma de fogo, 
drogas sem autorização ou em 
desacordo e localização e apre-
ensão de veículo. 

(Colaborou – Bruna 
MARQUES)
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que também escondia em sua 
residência uma arma de fogo.

No endereço a jovem au-
torizou a entrada dos policiais 
que localizaram em cima do 
armário da cozinha um revolver 
calibre 22 municiado com cinco 
cartuchos, dentro da geladeira 
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BAEP
PM flagra tráfico de 

drogas no Mariza Cristina

Uma equipe da BAEP pren-
deu no final da tarde desta 
quarta-feira (4) um jovem de 
18 anos que estava comercia-
lizando drogas no bairro Mariza 
Cristina às 17h55. Ele tentou 
fugir dos policiais, mas acabou 
detido.

Durante patrulhamento os 
policiais militares avistaram o 
jovem, que assim que viu a via-
tura o acusado fugiu em direção 
a um pasto e ao passar pela 
cerca de arame dispensou no 
chão uma sacola preta.

Na sacola estavam guarda-
das 32 porções de maconha, 
um tijolo da mesma droga e 
um rolo de plástico filme. Acre-
ditando que o rapaz teria fugido 
no sentido do bairro Solidarie-
dade os PMs foram informados 
de que uma pessoa estaria 
pulando de casa em casa e 
que se escondeu em uma das 

residências.
No endereço a proprietá-

ria da residência autorizou a 
entrada dos policiais que en-
contraram o jovem escondido 
embaixo de uma mesa no fundo 
do imóvel. Foi realizada uma 
revista pessoal e nada de ilícito 
foi encontrado, em seguida ele 
indicou onde estava residindo, 
local que em contato com sua 
irmã ela disse não ser verdade.

Assim o rapaz foi levado 
para a Central de Flagrantes 
onde confessou ser dono das 
drogas apreendidas e que esta-
va traficando pelo bairro, sendo 
que o dinheiro lucro das vendas 
foi perdido durante a fuga da 
polícia. Por fim ele foi preso em 
flagrante e posteriormente pas-
sará por audiência de custódia.

O caso registrado como 
drogas sem autorização ou de-
sacordo foi encaminhado para o 
3º Distrito Policial. (Colaborou 
– Bruna MARQUES)

Da REDAÇÃO

DURANTE RONDA
PM captura procurado 

pela Justiça

Um procurado pela justiça 
de 38 anos foi capturado pela 
Polícia Militar às 12h30 desta 
quarta-feira (4). Para os poli-
ciais o homem informou uma 
falsa identidade no intuito de 
não ser preso.

Os policiais estavam re-
alizando um patrulhamento 
de rotina na Avenida Alfredo 
Antônio de Oliveira quando 
observaram o procurado que 
ao notar a presença da viatura 
demonstrou nervosismo e co-
meçou a correr.

Por desconfiança os po-
licias optaram por segui-lo 
sendo que ao ser abordado ele 
se identificou com um nome 
que na pesquisa da polícia era 
inconsistente.

Ele então foi levado para 
a Central de Flagrantes onde 

insistiu em se identificar com o 
falso nome e só informou sua 
verdadeira identidade quando o 
policial civil disse que seria ne-
cessário realizar um Sistema de 
Legitimação à Distância (LEAD), 
sendo que na pesquisa com 
o segundo nome os policiais 
constataram que o capturado 
tinha conta si um mandado de 
prisão expedido no dia 13 de 
julho deste ano pela Unidade 
Regional do Departamento 
Estadual de Execução Criminal 
Deecrim de Rio Preto.

Em seguida ele foi preso 
e os policiais registraram um 
boletim de ocorrência com na-
tureza de captura de procurado 
e falsa identidade para encami-
nharem ao 4º Distrito Policial. 

(Colaborou – Bruna 
MARQUES)

Da REDAÇÃO
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Planos de saúde exigem 
autorização de marido para 

inserir DIU em mulheres

saude@dhoje.com.brMAIS FÉRTIL

saude@dhoje.com.brMAIS FÉRTIL

Planos de saúde têm exigido consentimento de maridos 
para autorizarem a inserção de DIU(dispositivo intrauterino), 
um método contraceptivo, em mulheres casadas. 

Para exigir a assinatura do marido, as seguradoras se am-
param na lei 9.263 de 1996, que dispõe sobre o planejamento 
familiar. Ela estabelece que a realização de laqueadura tubária 
ou vasectomia deve ser feita somente com “consentimento ex-
presso de ambos os cônjuges”, em homens e mulheres capazes 
e maiores de 25 anos ou com pelo menos dois filhos vivos.

Heidi Florêncio Neves, professora de direito penal da Facul-
dade de Direito da USP (Universidade de São Paulo), afirmou 
para a reportagem que este é um uso indevido da lei, que viola 
a autonomia da paciente.

“Estão fazendo uma interpretação extensiva da lei e não 
é isso que a lei diz. A lei diz que, em casos de esterilização 
voluntária, é preciso consentimento do cônjuge. Não é o caso 
do DIU, então não se aplica. É uma interpretação extensiva 
para não cobrir o procedimento”, afirma. Ela diz que mulheres 
lesadas pela exigência podem entrar na Justiça para fazer com 
que a seguradora cubra o procedimento. 

“Se é um procedimento coberto pelo convênio, o convênio 
não pode obrigar a pessoa a ter a assinatura do cônjuge. Ela 
vai ter que ir à Justiça e com certeza essa demanda vai ser 
julgada procedente pelo poder Judiciário, porque não está na 
lei, não está previsto em lugar nenhum”, diz.

Segundo a Unimed do Brasil, não há orientação ou diretriz 
nacional que exija o consentimento do cônjuge para inserir o 
DIU.  Segundo a seguradora, o padrão estabelecido no Sistema 
é a orientação do preenchimento do Termo de Consentimento 
Livre e Esclarecido, no qual a paciente reconhece que foi su-
ficientemente orientada sobre o procedimento e que apenas 
ela e o médico responsável assinam.

Na minha opinião , Cuidar do Planejamento familiar é impor-
tante,  mas, neste caso, há uma opressão quando, uma mulher 
não pode por si só, decidir o que é melhor para a sua saúde.

Assim como esse debate, temos vários outros, mas o que é 
dado como certo, é que a liberdade das pessoas no que tange 
à sua saúde, é algo importante e de forma alguma deve estar 
na dependência do consentimento de outrem.

O DIU é um importante método contraceptivo, seguro e uma 
excelente opção para mulheres e depender da aprovação de 
seus companheiros é inaceitável.

Por Luiz Fernando Gonçalves Borges – médico gineco-
logista e obstetra, pós-graduado em Reprodução Humana

CAMPANHA

APM critica projeto que 
aumenta IR dos médicos

A Associação Paulista de 
Medicina (APM) Regional de 
São José do Rio Preto divulgou 
nesta quinta-feira (5) uma 
carta aberta aos médicos rei-
vindicado a ampla discussão do 
projeto de lei (PL) 2337/2021. 
A proposta modifica a cobran-
ça do Imposto de Renda para 
pessoas físicas, empresas e 
investimentos. A APM destaca 
que a proposta eleva a alíquota 
de 34% para 43,2%, incluindo 
o imposto sobre os lucros e 
dividendos e que por isso con-
sidera o projeto um retrocesso.

No documento, assinado 
pelo presidente da APM de Rio 
Preto Leandro Colturato e pelo 
vice-presidente Rodrigo José 
Ramalho, a diretoria da asso-
ciação argumenta que o Brasil 
está entre os países que mais 
tributam o consumo de bens 
e serviços e que a redução de 
gastos públicos deveria ocorrer 
antes do aumento de impostos.

“A reforma tributária até aqui 
proposta é um retrocesso, não 
sendo aceitável por exemplo o 
fim do desconto simplificado 
para a classe médica, assim 
como a maior tributação da pes-
soa jurídica, elevando a alíquota 
de 34% para 43,2%, incluindo o 
imposto sobre os lucros e divi-
dendos”, diz um trecho da carta.

No documento ainda é dito 
que “a classe médica enfren-
ta a “pejotização” dos seus 
vínculos trabalhistas, sem ne-
nhuma seguridade social pelo 
empregador. Os colegas que se 
aglutinam e por meio do em-
preendedorismo, investimento e 
aquisição de novas tecnologias, 
se aventuram na construção 
de um modelo de assistência 
suplementar, tem seu futuro 
fortemente ameaçado, com 
consequências econômicas 
imprevisíveis”.

Por fim, a APM solicita a 
criação de uma comissão es-
pecial para o debate do projeto 
de lei, para buscar uma solução 
equilibrada.

Vinicius LIMA   
redacao@dhoje.com.br

CARTA ABERTA
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Documento é assinado pelo presidente da APM de Rio 
Preto Leandro Colturato e pelo vice-presidente Rodrigo 
José Ramalho

Aproveitando o início 
da campanha Agosto Lilás, 
que visa combater a violên-
cia doméstica, o Hospital 
de Base promoveu nesta 
quinta-feira (5) uma ação 
de conscientização sobre a 
violência contra os idosos. 
Durante a ação, a equipe do 
hospital distribuiu panfletos 
informativos para os pacien-
tes que estavam dentro da 
Funfarme.

“O objetivo é divulgar o 
assunto, falar um pouco 
sobre violência contra a pes-
soa idosa, desmitificar esse 
tema, esclarecer e deixar 
mais presente no nosso dia 
a dia para que a gente pos-
sa reconhecer a violência e 
acolher o idoso”, afirmou a 
geriatra Andrea Saurin.

De acordo com ela, não 
são incomuns os casos 
de idosos que chegam ao 
Hospital de Base depois 
de ter sofrido um ato de 

violência. “O que a gente 
observa é que houve um 
aumento expressivo desses 
casos durante o período 
do isolamento social. Che-
gam também alguns casos 
suspeitos que precisam ser 
investigado. Infelizmente é 
comum”, comentou.

Andrea falou também so-
bre o procedimento quando 
o hospital recebe um idoso 
que foi vítima de violência. 

no hospital esclarece que 
a violência não é apenas 
física. “A violência física é 
mais visível, enquanto a psi-
cológica é mais camuflável, 
acontece geralmente longe 
de outras pessoas. Existem 
outros tipos como a violência 
financeira, por exemplo, que 
é quando o familiar ou cui-
dador se apossa dos bens e 
cartões bancários do idoso. 
Também temos a negligência 
e o abandono. Por exemplo, 
o fato de deixar de dar uma 
medicação importante é 
uma negligência, o fato de 
deixar de cuidar da higie-
ne, já que contribui para o 
aparecimento de doenças”, 
explicou Andrea.

Idosos ou pessoas que 
testemunharem violência 
contra os mais velhos podem 
denunciar através do Disque 
100, número que funciona 
em todo o Brasil. Em 2019, 
30% das denúncias que 
chegaram por este número 
eram contra os idosos.

Vinicius LIMA

“A partir do momento que a 
gente suspeita de violência 
no atendimento, nós temos 
que notificar e solicitar a 
avaliação de um psicólogo 
ou assistente social para 
dar andamento e para aco-
lher o idoso. Muitas vezes a 
violência acontece entre os 
próprios membros da família 
e é uma situação que exige 
muito cuidado”, afirmou.

O panfleto distribuído 

Vinicius LIMA

HB distribui panfletos na campanha

HB propõe conscientização 
sobre violência a idosos

VACINAÇÃO COVID

Olímpia chega a 50 mil doses aplicadas

Nesta quinta-feira (5), 
Olímpia registrou um novo 
marco na vacinação contra a 
Covid-19. O município acaba 
de ultrapassar 50 mil doses 
aplicadas, segundo o Vacinô-
metro do Governo do Estado.

De acordo com a última 
atualização desta manhã do 
início da campanha até agora, 
já foram aplicadas 50.599 
doses, sendo 35.909 vacinas 
de primeira dose, o que corres-
ponde a 85,23% da população 
acima de 18 anos e 65,14% 
da população geral.

Já em relação às pes-
soas com esquema vacinal 
completo, a cidade já conta 
com 14.690 doses aplicadas, 
somadas as 2ª doses e doses 
únicas. O total representa co-
bertura vacinal de 34,86% da 
população adulta.

Segundo o cronograma de 
vacinação do Governo do Es-
tado, a previsão é de que até 
a segunda quinzena de agosto, 

todos os paulistas com 18 anos 
ou mais já tenham recebido 
pelo menos a 1ª dose.

Nesta semana, Olímpia está 
vacinando os moradores com 
26 anos ou mais com a 1ª 
dose, no Recinto do Folclore, 
e iniciou a vacinação dos pú-
blicos prioritários de pessoas 
com comorbidades e deficiên-

cia permanente (usuárias do 
BPC), de 55 a 59 anos, além 
dos transplantados e Síndrome 
de Down, acima de 18 anos, 
no Salão da Fenossa. Todas 
as informações sobre o calen-
dário municipal de vacinação 
são devidamente comunica-
das pelos canais oficiais da 
Prefeitura.

Da REPORTAGEM

Rio Preto confirma mais 167 casos positivos

A Secretaria de Saúde de 
Rio Preto confirmou nesta 
quinta-feira (5) mais 167 ca-
sos de Covid-19 no município, 
sendo 99 diagnosticados por 
exame PCR, 13 por TR soro-
lógico e 55 por TR antígeno. 
No total são 93.835 casos, 
com uma média móvel de 98 
casos leves e 10 casos graves 
por dia.

Também foram registrados 
mais quatro óbitos pela doen-
ça, sendo três notificados na 
quarta-feira (4) e um nesta 
quinta. Desde o início da 
pandemia são 2.683 mortes, 
com uma taxa de letalidade de 
2,8%. Considerando apenas 
os dados de 2021 são 59.072 
casos e 1.761 óbitos.

Nas últimas 24 horas, 117 
pessoas foram consideradas 
recuperadas da Covid-19, 
totalizando 84.834 curados, 
o equivalente a 90,4% dos ca-
sos. A cidade soma 310.971 
notificações de pacientes com 
sintomas gripais e 278.783 

testes realizados. O coeficiente 
de incidência é de 20.180 ca-
sos a cada 100 mil habitantes.

Atualmente, Rio Preto re-
gistra 544 pacientes interna-
dos com síndrome respiratória 
aguda grave (SRAG), com 282 
na UTI e 262 na enfermaria, 

sendo 241 residentes de Rio 
Preto e 303 de outros municí-
pios da região. Dentre os casos 
já confirmados com Covid-19 
são 383 internações, com 231 
na UTI e 152 na enfermaria. 
A taxa de ocupação em leitos 
de UTI na região é de 60,1%.

Vinicius LIMA
Divulgação
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PURA DELÍCIA IV  

Antes, porém, gostaria de deixar claro que não tenho cultura para 
a linha de sanduíches burgers. Com raras exceções, até porque, 
aquele pão “isoporado” não me agrada. Exceção ao pão do Madero 
um ponto fora de curva. Sou da geração do Bauru, que nos Anos 
60, tinha em Rio Preto locais icônicos: o Bar do Jeca, o Sujinho, 
o bar do Ziqui Elias, a Padaria Polotto na Independência.

INAUGURAÇÃO III  
O investimento no novo hotel 
foi de R$ 435 milhões e a Enjoy 
promete oferecer as melhores 
tarifas nesta categoria superior 
de hospedagem, com promoções 
de inauguração e diárias a partir 
de R$ 685, parcelados em até 
10 (dez) vezes sem juros. Cada 
habitação tem capacidade de 
acomodar até 7 pessoas, ou seja 
dá para viajar com a família toda.
Todos os apartamentos possuem 
ampla varanda, sala e cozinha 
tipo americana, TV a cabo e 
internet Wi-Fi. 

ANIVERSÁRIOS 
ESSES, OS ANIVERSARIANTES DA SEMANA: 6, sexta-feira: Nasceu Alexander Fleming-
descobridor da Penicilina, Ana Maria Miziara Gonzáles, Irene Ravache, João José Arid Filho, 
João Roberto Cocenza, Marilda Lerro Pereira dos Santos, Renato Beolchi, Celita Jackson, Marina 
Ottoboni Rossi, Renata Manfrin Gussoni, Consuelo Martinez Neves, Marilia Ribeiro Funes. 7, 
sábado: Marco Aurélio Pires Costa, Galib Jorge Tanuri, Caetano Veloso, Fernanda Ismael, Gerusa 
Souza Polotto, Luciano Ferreira, Márcio Zancaner, Vera Lígia Menezes, Valdecir Buosi, Yoná 
Magalhães, Paulo Sérgio Valle, Paulo Skaf, Raul Gazzola, Vera Holtz. 8, domingo: Aniversário 
de Votuporanga, Dia dos Bandeirantes, Rosane Beolchi Tavares, Susana Mara Fernandes 
Araújo, Olavo Tarraf Filho, Dustin Hoffman, Ernesto Zeferino Dias, Guilherme Oliani Vieira da 
Silva, João Manoel Costa dos Santos. 9, segunda-feira: Bijou Fagundes Ribeiro, Carlito Gabriel 
de Figueiredo, César Giobbi, Dorinha Vinha, Fafá de Belém, ex-governador, Luiz Antônio Fleury 
Filho, Melanie Giffith, Renato Vita Medina,Renata Rubio. 10, terça-feira: 1912-nasceu em 
Itabuna, o escritor Jorge Amado, Dia do Médico Veterinário, Ângela Martinelli, Antonio Banderas, 
Bianca Ragazzi Sodré, Cristiane Lobanco Villa, Eliana Pittman, Fábio Assunção, João de Jorge 
Júnior. 11, quarta-feira: Dia do Advogado, Dia do Direito, Dia da Pendura,Dia da Televisão, Dia 
do Estudante, Dia do Garçom, Dia do Hoteleiro Dia do Magistrado, Iza Urbinatti, Lea Ortunho 
Nogueira,Maria Tereza (Pituca) Camargo Lopes, Edicleia Batista, Maria Lucia Martineli Tadei. 12, 
quinta-feira:  Dia internacional da Juventude, Dia Nacional das Artes, Fernanda Dias Ferreira 
Roma,ex-presidente Fernando Collor de Mello, José Mattar Júnior, ministro das Cidades Gilberto 
Kassab,Arthur José Pereira Netto, Benedito Alves Delsin, Caroline Amaral de Lima Purgly, Cirlei 
Amad, Creuza Helena Miziara Muanis, Jefferson Miceli, Stephanie Garcia, Renato Cruz, Beatriz 
Helena Dalia Sobrinho, Alessandro Caran, José Rubens Rubio.

PURA DELÍCIA V 

Havia também outra referência nos Anos 70 e 80: o do Automóvel 
Clube, de grande excelência, que deixou lavrada na memória 
afetiva dos sócios da época, uma agradável lembrança, pois 
renovava a cada mordida, a surpresa daquela receita. Depois 
mergulhou no anonimato por muitos anos. Agora reviveu com 
uma cozinheira nova que começou a trabalhar na semana 
passada e está fazendo um Bauru inesquecível. Esse prato 
icônico que pertence à gênese do fast food é um dos sanduíches 
mais irresistíveis de nossa culinária paulista, um clássico eterno, 
ancestral que dá identidade cultural à nossa região. Foi ele que 
ajudou- com o cachorro quente- a difundir o que seria chamado 
décadas depois de inventado, de fast food. Minha sugestão é que 
vocês conheçam essa delícia. 

PRESENÇA
O presidente Jair Bolsonaro poderá voltar a Rio Preto em dezembro, 
para participar de uma motociata na data em que está prevista a 
inauguração da duplicação da BR-153 no trecho urbano da cidade 
de mais ou menos 18 quilômetros. Os bolsonaristas já se preparam 
para receber o mito, como manda o figurino, com concentração no 
Centro Regional de Eventos e um almoço de adesões após. Anote.

ALMOÇO DE DOMINGO II     

A tempo de reunir famílias 
para a comemoração do Dia 
dos Pais, depois de amanhã, 
o restaurante japonês Takoy, 
de Kuky Bonadio, no Duo Jk ao 
lado de seu italiano Bocacci, 
abriu as portas ontem. A casa 
tem um extenso cardápio de 
comida típica.

LUZ NO FIM DO TÚNEL 

Quem está esfregando as mãos 
de expectativa e felicidade, é o 
promoter Fred Tonelli, que antes 
da pandemia, vinha realizando 
shows com duplas sertanejas 
e jantares sofisticados no Villa 
Conte. Agora, que o Estado prevê 
liberar shows em novembro, 
Fred está animadíssimo e vai 
retomar seus projetos.  Dia 12 
de dezembro, tem programado 
um show de Jorge & Mateus, no 
Villa Conte.   

VACINAS    

O governador João Doria admite 
vender a estados e municípios 
parte das 26 milhões de doses 
de CoronaVac que chegam 
dentro de um mês. Além das 4 
milhões de doses de CoronaVac 
compradas pelo governo de 
São Paulo e que chegam esta 
semana da China, há um outro 
carregamento, de 26 milhões 
de doses, que desembarca no 
aeroporto de Guarulhos no fim 
de agosto.João Doria já disse 
a interlocutores que, se sobrar 
vacinas desse novo pacote, 
as disponibilizará a estados 
e municípios que queiram 
comprá-las do Butantan.

ELEIÇÕES II 

A  n o v a  d i r e t o r i a  e s t á 
praticamente montada tendo 
como candidato à Presidência, 
o atual presidente do Conselho 
Deliberativo, Eduardo (Toquinho)  
Prado de Carvalho e como 
seu vice, o atual vice de João 
Theodoro, Maurício Neves, que 
continuará no cargo. José Oscar 
Cícero, cujo nome havia sido 
aventado para ser candidato 
a vice-presidente, ficará como 
Diretor de Patrimônio. Dilson 
de Oliveira, diretor de Obras; 
Diretor Financeiro, Edmar 
Rocha; secretário, Walter 
Gorayeb; diretor de Esportes, 
Rodrigo (Choco) Rocha; e as 
atuais diretoras sociais, Bruna 
Spotti de Almeida, Fátima Pinho 
Maia Von Gal e Tetê Lorga De 
Jorge, continuarão no cargo, 
porque time que está ganhando 
não se muda.

São José do Rio Preto, sexta-feira
06 de agosto de 2021

INAUGURAÇÃO I 

Na próxima quinta-feira, dia 
12 de agosto, será inaugurado 
em Olímpia, o maior resort do 
Brasil em número de quartos - 
são 1 mil modernas suítes, que 
acomodam até 7 pessoas. O 
Enjoy Solar das Águas, receberá 
seus primeiros hóspedes e 
movimentará ainda mais o 
turismo da vizinha cidade, ao 
lado do parque aquático Thermas 
dos Laranjais. Administrado pela 
rede Enjoy Hotéis e Resorts, que 
já administra um resort de grande 
sucesso na mesma cidade, o 
Enjoy Olímpia Park Resort (912 
quartos), promete movimentar 
ainda mais aquele que é hoje 
um dos polos turísticos mais 
importantes de nosso Estado.

A-6

PURA DELÍCIA I

Meus leitores devem ter percebido que nos últimos tempos tenho 
enveredado pelo ramo da versátil e poderosa arte da gastronomia, 
enaltecendo e sugerindo bons pratos que enriquecem paladares 
e memórias nos restaurantes de nossa cidade. Afinal, um bom 
prato nos faz esquecer o ritmo letárgico do isolamento que nos foi 
imposto pela pandemia, nos obrigando à prisão domiciliar como 
um marisco, aquele que sempre se dá mal na eterna briga entre 
o mar e o rochedo.

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

O restaurateur Kuky Bonadio com o filho Lorenzo 

INAUGURAÇÃO II  

O resort tem 85 mil m² de 
construção, com oito piscinas 
de águas quentes e fr ias, 
brinquedos aquáticos, jacuzzis, 
Spa com o fu ros ,  sauna, 
playground, brinquedoteca, 
cinema, quadras poliesportivas, 
campo de futebol, sala de jogos, 
atividades como arco e flecha e 
mini golfe, espaço teen e equipe 
de recreação. 

ALMOÇO DE DOMINGO I 
Vai bombar no domingo, um dos 
lugares mais festivos e próprios 
para uma comemoração do Dia 
dos Pais, o Rancho do Cupim, 
um bar e restaurante cuja 
atmosfera se traduz em alegria 
e confraternização, com um 
cardápio exuberante de carnes 
assadas e acompanhamentos, 
e um serviço expertíssimo. É só 
chegar, pois não aceita reservas.

ELEIÇÕES I

No Harmonia Tênis Clube, 
tudo caminha como cisne em 
águas tranquilas, graças à 
administração eficaz da Diretoria 
João Carlos Theodoro/ Maurício 
Neves. Portanto, são ínfimas as 
chances de aparecer um novo 
candidato à Presidência do 
clube nas eleições de outubro, 
que não a apoiada por João 
Theodoro.

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

PURA DELÍCIA III  

Na época em que o restaurante Panorâmico do Automóvel Clube 
era um local emblemático e um dos poucos endereços para se 
comer bem em ambiente raffiné e elegante, o problema era esse. 
Se você voltasse no dia seguinte e pedisse o mesmo prato que 
no dia anterior tinha dado tanto prazer a você, podia não vir igual. 
Às vezes, até ruim. Mas vou me arriscar. 

PURA DELÍCIA II

Algumas pessoas que tiveram suas rotinas bruscamente 
alteradas e perderam a estabilidade,ficaram fragilizadas. Para 
fugir ao inescapável e acrescentar os encantos da convivência, 
preferem  entupir-se de álcool amparados pelo peso do silêncio 
do isolamento. Outros preferem enfatizar a realidade edulcorando 
seu paladar com comida de bom conteúdo. Mas convenhamos 
que a gastronomia é sempre um terreno pantanoso e um assunto 
temeroso para ser abordado no jornalismo. Porque existe um 
comprometimento com o estado de espírito de quem confecciona 
o prato. Podemos saborear em êxtase uma comida e no dia 
seguinte, voltamos ao mesmo restaurante para comer aquele 
prato e aterrissar à mesa, outra coisa.

NOSSOS PAIS 

NOSSOS PAIS 

O corretor de imóveis Walmyr Verdi Júnior, o Castor com 
seus filhos Cristiano e Marcelo e o netinho Léo

NOSSOS PAIS 

O empresário Rogério Martins Rossi e a cirurgiã dentista 
Dra, Simone Nozela Martins, com o filho Rafael Nozela 

Martins Rossi.



SEXTA-FEIRA, 06 DE AGOSTO DE 2021

1
B

Vôlei masculino perde  e dá adeus à disputa pelo ouro

FUTEBOL

Tanabi e Mirassol vencem na estreia 
do Sub-20; América perde fora de casa

As equipes da re-
gião de Rio Pre-
to estrearam no 
Campeonato Pau-

lista Sub-20 nesta quin-
ta-feira (5). Os destaques 
ficaram por conta da vitória 
do Tanabi fora de casa por 
um a zero diante do Olímpia 
e do Mirassol que venceu o 
Fernandópolis, assumindo a 
liderança do grupo. O Améri-
ca, por sua vez, foi derrotado 
fora de casa.

O gol da vitória do Índio da 
Noroeste no clássico foi aos 
30 minutos do primeiro tem-
po, com Bruno deslocando o 
goleiro em uma cobrança de 
pênalti. O Tanabi ainda teve 
a chance de ampliar aos 48 
minutos do segundo tempo, 
com outro pênalti marcado. 
Porém, Rafael Neto desper-
diçou a cobrança, parando 

na defesa de Lucas.
Bruno falou sobre o gol 

após a partida.“Foi muito 
importante porque eu preci-
sava desse gol para passar 
confiança para o grupo e tirar 
um pouco do peso nas costas 
do meus companheiros de 
equipe”, declarou o jogador.

Ambas as equipes voltam a 
campo na próxima quinta-feira 
(12), às 15h. O Tanabi rece-
be o Fernandópolis em casa, 
enquanto o Galo Azul encara 
o América no Teixeirão.

O Rubro também fez sua 
estreia na Sub-20 nesta quin-
ta. A equipe visitou o Monte 
Azul e perdeu por um a zero. 
O gol da vitória saiu aos 40 
minutos do primeiro tempo. 
Lorenzo cobrou pênalti e o 
goleiro José defendeu. Porém, 
no rebote o atacante do Mon-
te Azul mandou para a rede.

Fechando o grupo A, o Mi-
rassol foi quem teve a melhor 
estreia, batendo o Fernandó-

Vinicius LIMA     
redacao@dhoje.com.br

Leo Roveroni/Agência MIRASSOL
polis por dois a zero fora de 
casa e assumindo a liderança 
da chave nesta primeira ro-
dada. Os gols só saíram no 
segundo tempo. O primeiro foi 
aos sete minutos com Kauan 
batendo pênalti.

Aos 30 minutos, Gabriel 
Tota, que jogou a Série A3 pelo 
Rio Preto neste ano, marcou 
o único gol com bola rolando 
na rodada. Ele recebeu um 
belo passe de Kauan e saiu 
na cara do gol, tocando na 
saída do goleiro e decretando 
a vitória do Leão. Na quinta-
-feira (12), o Mirassol volta a 
campo para enfrentar o Monte 
Azul em casa.

Kauan fez gol e deu assis-
tência na vitória do Leão.

Tanabi e Mirassol vencem na estreia 
do Sub-20; América perde fora de casa

OLIMPÍADAS

Bia e Hebert vão lutar 
pelo ouro no boxe

Os baianos Beatriz Fer-
reira e Hebert Concei-
ção estão nas finais 

do boxe na Olimpíada de Tó-
quio (Japão). Atual campeã 
mundial, a peso-leve brasi-
leira avançou após vencer a 
finlandesa Mira Potkonen, na 
categoria até 60 quilos, por 
decisão unânime dos árbitros 
(5 a 0). Na disputa masculina 
da categoria peso-médio (75 
kg), Conceição superou o atual 
campeão mundial Gleb Bakshi, 
do Comitê Olímpico Russo 
(ROC, na sigla em inglês), por 
4 a 1, também por decisão 
dos juízes. Ambos os duelos 
ocorreram na madrugada desta 
quinta-feira (5) na Arena Koku-
gikan, na capital japonesa.

É primeira vez na história 
dos Jogos Olímpicos que o 
boxe brasileiro se garante em 
duas finais olímpicas em uma 
mesma edição dos Jogos. Além 
disso, o esporte já assegurou 
três medalhas em Tóquio, já 
que além de Bia e Hebert, 
Abner Teixeira (categoria 91kg) 
conquistou o bronze.

Pela terceira vez nos Jogos, 
Bia disse estar ansiosa para 
enfrentar pela primeira vez 
na carreira a irlandesa Kellie 
Harrington, campeã mundial 
em 2018.

“Queria muito essa luta. 
Participamos de alguns cam-
peonatos, mas infelizmente 
não chegamos a lutar. Ela é 
campeã mundial, tem todo 
o meu respeito e estou bem 
ansiosa para esse espetáculo. 
Espero sair com a vitória e 
mandar essa medalha para o 
meu pai”, afirmou a baiana, 
em depoimento ao Comitê 
Olímpico do Brasil (COB).

A final feminina será às 2h 
(horário de Brasília) de domingo 
(8), dia do encerramento dos 
Jogos de Tóquio.

Logo após a luta da compa-
triota, foi a vez de Hebert Con-
ceição entrar no ringue contra 
Gleb Bakshi, do ROC, que já 
havia derrotado o baiano na 
semi do Campeonato Mundial 
em 2019. Mas nesta quinta 
(5) Conceição levou a melhor.

“Estava um pouco tenso 
antes da luta, como sempre 
fico. Acho que temos que ter 
essa adrenalina, treinei muito 
com a minha equipe. Foi bom 
que consegui reverter mais essa 
revanche. Peguei uma chave 
muito dura”, contou o pugilista 
ao COB.

O brasileiro disputará o ouro 
no sábado (7), às 2h45 (horário 
de Brasília), em final contra o 
ucraniano Oleksandr Khyzhniak.

Trajetórias - Beatriz 
Ferreira estreou nos Jogos Olím-
picos com vitória contra Shih-Yi 
Wu, de Taiwan. A brasileira ven-
ceu com julgamento unânime 
dos juízes(5 a 0), garantindo a 
classificação para as quartas de 
final. Na sequência, ela encarou 
a uzbeque Raykhona Kodirova, 
que também foi derrotada por 
decisão concordante dos cinco 
árbitros.

Já Hebert Conceição estreou 
com vitória contra o chinês 
Erbieke Tuoheta em decisão 
por pontos. No julgamento dos 
árbitros, a luta terminou com o 
resultado de 3 a 2. Na sequ-
ência, nas quartas de final, o 
brasileiro derrotou o cazaque 
Abilkhan Amankul. A vitória 
foi por decisão dividida, com 
três juízes dando o triunfo ao 
brasileiro e dois ao pugilista do 
Cazaquistão.

Agência BRASIL

Ginástica rítmica do Brasil estreia na 
Olimpíada de Tóquio nesta sexta

Os Jogos de Tóquio (Japão) 
estão chegando ao fim, mas 
ainda tem estreia pela frente. 
Nesta sexta-feira (6), a ginás-
tica rítmica brasileira começa 
sua jornada rumo ao pódio 
inédito. A etapa qualificatória 
por equipes começa às 22h20 
(horário de Brasília) na Ariake 
Arena, na capital japonesa.

O quinteto brasileiro conta 
com Duda Arakaqui Beatriz 
Linhares, Déborah Medrado, 
Geovanna Santos e Nicole 
Pircio. A primeira meta é pon-
tuar o suficiente para garantir 
a classificação à final, o que 
não ocorre desde os Jogos de 
Atenas (Grécia) em 2004. Ape-
nas as primeiras oito colocadas 
brigarão por medalhas. A final 
será no sábado (7), às 23h.

“Nós queremos entrar e sair 
felizes da quadra de competi-
ção, estamos prontas, treina-
mos todos os dias para isso. 
Queremos entrar na final, e, 
em uma final, tudo pode acon-

tecer. Sonhamos e visualizamos 
todos os dias uma medalha no 
pescoço de cada uma”, revela a 
capitã Duda Arakaki, capitã da 
equipe, em depoimento ao Co-

pois, na Olimpíada de Atenas 
(Grécia). Nas duas oportunida-
des, as brasileiras chegaram à 
final e terminaram em oitavo 
lugar.

Agência BRASIL

mitê Olímpico do Brasil (COB).
Os melhores resultados do 

Brasil na modalidade ocorreram 
nos Jogos de Sidney (Austrália), 
em 2000 e, quatro anos de-

Divulgação 

Vôlei masculino perde e dá adeus à disputa pelo ouro
A seleção brasileira de 

vôlei masculino deu adeus 
ao sonho do ouro olímpico 
nos Jogos de Tóquio (Japão). 
Os brasileiros foram derrota-
dos de virada na madrugada 
desta quinta-feira (5) para o 
Comitê Olímpico Russo (ROC, 
na sigla em inglês) por 3 sets 
a 1, com parciais de 18/25, 
25/21, 26/24 e 25/23. A 
partida foi realizada na Arena 
de Ariake, na capital Tóquio.

Desde os Jogos Olímpicos 
de Sidney (2000) o Brasil não 
fica de fora de uma final da 
competição. À época, o país 
foi eliminado nas quartas 
de final em confronto com 
a Argentina. Depois disso, 
foram quatro decisões con-
secutivas, tendo levado duas 
medalhas de ouro (Atenas 
2004 e Rio 2016) e duas 
de prata (Pequim 2008 e 

Londres 2012).
Apesar de não avançar à 

final, o levantador Bruninho 
diz que o time tem que se 
manter firme para buscar a 
medalha de bronze.

“Por mais difícil que seja, 
temos que apagar isso [a 
derrota de virada para a Rús-
sia]. O bronze conta muito 
pra gente. Sabemos o quanto 
a gente merece, quanto a 
gente trabalha, se dedica. 
Então, vamos entrar com a 
faca nos dentes como se 
fosse o ouro. Não temos 
tempo para lamentar”, disse 
Bruninho, campeão olímpico 
na Rio 2016, em depoimento 
ao Comitê Olímpico do Brasil 
(COB).

A luta pelo bronze será 
à 1h30 (horário de Brasília) 
deste sábado (7). O adver-
sário será o perdedor do con-
fronto entre França e Argen-
tina, às 9h desta quinta (5).

Agência BRASIL
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Divulgação 
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As inscrições estão abertas 
para os cursos nas áreas de 
dança e teatro do Sesi de Rio 
Preto. Os interessados nas 
atividades dos Núcleos de Ar-
tes Cênicas (NACs) e Núcleos 
de Dança devem realizar uma 
pré-inscrição até o dia 13 de 
agosto no site da unidade rio-
preto.sesisp.org.br .

Os cursos livres de iniciação 
teatral, não profissionalizante, 
são gratuitos e as turmas são 
voltadas para o público em 
geral, com atividades desti-
nadas a alunos de diversas 
idades que têm interesse pelo 
universo do teatro ou deseja se 
aprimorar no estudo de artes 
cênicas.

Neste semestre, as aulas 
serão realizadas em dois for-
matos: presencial e online e 
seguirão todos os protocolos 
de segurança contra a Co-
vid-19. No site da unidade, é 
possível saber mais detalhes 
sobre os dias e horários das 
aulas, além do formato em que 
serão administradas. 

As atividades do Núcleo de 
Dança oferecem o curso de 
jazz para turmas entre 6 a 15 
anos e serão realizadas apenas 
presenciais. Para mais informa-
ções sobre valores dos cursos e 
disponibilidade de turmas, en-
tre em contato com a unidade 
pelo telefone (17) 3221-8600 
ou através do WhatsApp (17) 
99679-8858.  

(Colaborou Maria Paula 
ANDRADE)

Sesi Rio Preto abre inscrição 
para cursos de dança e teatro

Da REPORTAGEM
redacao@dhoje.com.br

Comida di Buteco 
vai até dia 22
O Comida di Buteco pela 
primeira vez tem uma das 
suas edições em formato 
híbrido, incentivando os 
pedidos de delivery. O 
concurso começou dia 30 
de julho e vai até o dia 22 
de agosto.
A 11° edição conta com 
11 bares da região, 
sendo nove de Rio Preto 
e dois de Mirassol. O 
público e um corpo de 
jurados votam e elegem 
o campeão de melhor 
boteco, avaliando quatro 
categorias: petisco, 
atendimento, higiene e 

temperatura da bebida.
Seguindo a tradição de 
oferecer petiscos a um 
preço justo e criados 
especialmente para o 
concurso, em 2021 as 
receitas da competição 
terão valor fixo de R$ 27.
Neste ano, o tema é 
“raízes”, tanto no sentido 
intrínseco às receitas 
- que vão levar em sua 
composição algum tipo 
de raiz, como batata, 
mandioquinha, etc -, 
como também da origem, 
devendo resgatar a 
história do boteco.

A Netflix lançou três filmes 
para os assinantes da 
plataforma. Entre eles estão 
em destaque o primeiro 
capítulo da recente trilogia de 
Star Trek, "Bravura Indômita", 
e a estreia da biografia 
"Jobs", que conta a história 
de Steve Jobs, fundador da 
Apple.
Além das séries  "The Chair", 
"Top Secret - OVNIS" e a 
primeira temporada de 
"Cozinhando com Paris Hilton" 
no serviço de streaming.
Em agosto, também chegam 
os documentários "João 
de Deus - Cura e Crime", 
"Cocaine Cowboys: The 
Kings of Miami", "Chorão: 
Marginal Alado" e "Chico: 
Artista Brasileiro", que conta 
a história do músico, escritor 
e poeta Chico Buarque de 
Holanda.

Lançamentos 
da Netflix

Começa a 
11ª edição 
do Festival 
Literário 

Um dos maiores eventos multiculturais do 
país acontece de forma online até este 
domingo (8)

Começou nesta quinta-feira 
(5) o Fliv - Festival Literá-
rio de Votuporanga. Este é 
considerado um dos maiores 
eventos multiculturais do país. 
O festival está acontecendo 
remotamente (online) e vai 
contar com algumas atividades 
presenciais.

Neste ano, o festival tem 
cerca de 90 atividades dentro 
da programação, que vai até 
este domingo (8), dia de 84 
anos de aniversário da cidade. 

Esta é a 11° edição do Festival 
Literário de Votuporanga.

A programação do festi-
val está disponível nas redes 
sociais do evento on-line e 
também na plataforma do Go-
verno do Estado de São Paulo 
#CulturaEmCasa que está 
disponível nas lojas Apple Store 
e Google Play para Iphone e 
Android.

Confira toda a programa-
ção pelo site flivvotuporanga.
com.br .

(Colaborou Maria Paula 
ANDRADE) 

Da REPORTAGEM

Estreia nos cinemas O 
Esquadrão Suicida 

O Esquadrão Suicida, 
uma das estreias mais 
aguardadas do ano, chega 
às salas de cinema em Rio 
Preto a partir desta quin-
ta-feira (5), prometendo 
muita ação e humor para 
os fãs.

O longa é uma espécie 
de reinício da franquia 
lançada em 2016, com 
Esquadrão Suicida, dirigido 
por David Ayer, contando 
com alguns dos persona-
gens já estabelecidos pela 
produção, como Arlequina 
(Margot Robbie), Capitão 
Bumerangue (Jai Court-

ney), Coronel Rick Flag 
(Joel Kinnaman) e Amanda 
Waller (Viola Davis), mas 
investindo uma narrativa 
totalmente nova e sem 
grandes conexões com o 
anterior.

Da REPORTAGEM

Fliv começa com cerca de 90 atividades progra-
madas este ano

Filme é uma das es-
treias mais esperadas 
do ano e chega ás sa-
las de cinema de Rio 
Preto

Sesi Rio Preto abre isncrições para cusos de teatro e dança

Divulgação
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Divulgação

ARTES

CONCURSO

VOTUPORANGA

FILME 

As aulas serão 
realizadas online e 
presencial 
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1ª PUBLICAÇÃO DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR 
Nº 22/2021 – VER. PROF.DR. ELSO DRIGO FILHO, QUE 
PROPÕE ALTERAÇÃO  NO PLANO DIRETOR DE DESEN-
VOLVIMENTO  SUSTENTÁVEL DE  SÃO JOSÉ  DO  RIO 
PRETO. A ÍNTEGRA DESTA PROPOSITURA ENCONTRA-
-SE DISPONÍVEL, NO SITE: www.riopreto.sp.leg.br, NOS 
TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 13.730/21

EXTRATO: Acrescenta o Parágrafo Único ao art. 101 e o 
Parágrafo Único ao art. 111 da Lei Complementar nº 651 de 
14 de janeiro de 2021, que dispõe sobre o Plano Diretor de 
Desenvolvimento Sustentável de São José do Rio Preto.

 
                      

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

Pelo presente Edital, nos termos estabelecidos no Estatuto do MDB, a Comissão 
Executiva Municipal de São José do Rio Preto, do  Movimento Democrático Brasileiro 
-MDB, por seu Presidente, e através do presente edital, convoca todos os filiados até o 
dia 14  de fevereiro, com domicilio eleitoral neste Município, para a Convenção 
Municipal do Partido que se realizará  no dia    14  de   agosto de 2021, sábado, na Rua 
Penita, 2455, Boa Vista, com início às 9 horas e encerramento às 11h00, com a 
seguinte 

ORDEM DO DIA: 

A) Eleição, por voto direto e secreto, de 45 (quarenta e cinco) Membros do Diretório 
Municipal e 15 (quinze) suplentes; 

B) Eleição por voto direto e secreto, de 12 (doze) Delegados e 12 (doze)  Delegados 
suplentes à Convenção Estadual; 

C) Eleição, por voto direto e secreto, da Comissão de Ética e Disciplina, constituída de 5 
(cinco) Membros Titulares e 5 (cinco) Suplentes; 

E) Outros assuntos de interesse partidário. 

  

São José do Rio Preto, 06 de agosto de 2021 

   

 

Pedro Nimer Filho 
Presidente do MDB  

 
 

EXTRATO DE RATIFICAÇÃO

REF: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 19/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 67/2021
Acolhendo o Parecer Jurídico, RATIFICO a Dispensa de Lici-
tação nº 19/2021, com base no art. 24, II, da Lei nº 8.666/93, 
visando a Contratação de empresa especializada no forne-
cimento de assinatura de ferramenta de pesquisa e compa-
ração de preços praticados pela Administração Pública, para 
a empresa NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLO-
GICAS LTDA, portadora do CNPJ nº 07.797.967/0001-95, 
sediada à Rua Lourenço Pinto, 196, Andar 3, Conj: 301, 
Centro, Curitiba, PR, CEP: 80.010-160, no VALOR GLOBAL 
R$ 9.875,00 (nove mil oitocentos e setenta e cinco reais).
Monte Aprazível, 05 de agosto de 2021.
MARCIO LUIZ MIGUEL
Prefeito Municipal

EXTRATO DE RATIFICAÇÃO
REF: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 68/2021
Acolhendo o Parecer Jurídico, RATIFICO a Dispensa de Lici-
tação nº 20/2020, com base no art. 24, II, da Lei nº 8.666/93, 
para Contratação de empresa locação e direito de uso de 
sistema para estruturação da imprensa ofi cial do município 
em meio eletrônico, para a empresa P & P COLIBRI – CON-
SULTORIA E SOLUÇÕES S/S - LTDA, portadora do CNPJ 
nº 15.417.725/0001-57, sediada à Avenida Marginal, 65, Sala 
03, Distrito Industrial, CEP: 15.140-000, na cidade de Bálsa-
mo – SP, no VALOR GLOBAL R$ 7.800,00 (Sete mil seiscen-
tos e oitocentos).
Monte Aprazível, 05 de agosto de 2021.
MARCIO LUIZ MIGUEL
Prefeito Municipal

EXTRATO DE RATIFICAÇÃO
REF: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 18/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 66/2021
Acolhendo o Parecer Jurídico, RATIFICO a Dispensa de 
Licitação nº 18/2021, com base no art. 24, II, da Lei nº 
8.666/93, visando a Aquisição de brinquedos diversos 
destinados a distribuição nas CEMEI’s, para a empresa J. 
L CARAIS, MÓVEIS E BRINQUEDOS LTDA – EPP, CNPJ: 
09.413.435/0001-32, pessoa jurídica de direito privado, 
com sede à Chácara Três Irmãos, 866, bairro Oasis, CEP: 
17.930-000, Tupi Paulista - SP, no VALOR GLOBAL R$ 
17.475,00 (dezessete mil quatrocentos e setenta e cincos 
reais).
Monte Aprazível, 05 de agosto de 2021.
MARCIO LUIZ MIGUEL
Prefeito Municipal

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. LUCAS FOGAÇA MARQUES e PAMELA DOS SAN-
TOS BELLINI, sendo ELE fi lho de JOAQUIM MARQUES DA 
SILVA e de MARIA MADALENA DE SOUZA FOGAÇA e ELA 
fi lha de ROMOALDO JOSÉ BELLINI e de MARTA LUCIA 
DOS SANTOS; brasileiros, residentes neste 3º subdistrito. 
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o em 
Cartório (R. São Paulo, 2200 – Tel: 3202-9090). 05/08/2021.
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EDITAIS DE PROCLAMAS
1º REGISTRO CIVIL DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO 

RIO PRETO
Rua Tiradentes nº 3355, Centro. 

Tel: (17)3214-5330

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

MATHEUS JALLES GUIMARÃES e ARIEL SANCHES 
CARATORI. Ele, de nacionalidade brasileira, empresário, 
solteiro, nascido em São José do Rio Preto, SP, no dia 09 de 
dezembro de 1991, fi lho de HEITOR JACINTO GUIMARÃES 
FILHO e de ANA CRISTINA JALLES GUIMARÃES. Ela, de 
nacionalidade brasileira, produtora cultural, solteira, nascida 
em São José do Rio Preto, SP, no dia 02 de maio de 1995, 
fi lha de RODRIGO DE CASTRO CARATORI e de ADRIANA 
CRISTINA SANCHES CARATORI. 

LUCAS LAURIANO CANALLE e TAMIRES CRISTINA RO-
DRIGUES. Ele, de nacionalidade brasileira, engenheiro civil, 
solteira, nascido em São José do Rio Preto, SP, no dia 19 
de novembro de 1993, fi lho de FABIO RENATO CANALLE e 
de SILMARA LAURIANO CANALLE. Ela, de nacionalidade 
brasileira, engenheira civil, solteira, nascida em São José 
do Rio Preto, SP, no dia 29 de dezembro de 1992, fi lha de 
MARCOS ANTÔNIO RODRIGUES e de LADYR DA SILVA 
RODRIGUES. 

GUSTAVO FRUTUOSO DOS SANTOS e VANESSA SOA-
RES ALEXANDRE. Ele, de nacionalidade brasileira, au-
tonomo, solteiro, nascido em São Paulo, SP, no dia 18 de 
fevereiro de 1993, fi lho de REGINALDO FERREIRA DOS 
SANTOS e de SILVIA ELENA FRUTUOSO. Ela, de naciona-
lidade brasileira, consultora, divorciada, nascida em DIADE-
MA, SP, no dia 04 de abril de 1993, fi lha de JOSÉ LUIS ALE-
XANDRE IRMÃO e de VERA LUCIA SOARES DA SILVA. 

GILBERTO CÉSAR DA SILVA e CLAUDINÉIA MARINS 
VILAS BOAS. Ele, de nacionalidade brasileira, gerente de 
vendas, divorciado, nascido em Araçatuba, SP, no dia 24 de 
maio de 1965, fi lho de ANTONIO SILVA e de ARMELINDA 
MARTINS SILVA. Ela, de nacionalidade brasileira, auxiliar 
administrativa, divorciada, nascida em Itápolis, SP, no dia 19 
de junho de 1972, fi lha de LORIVAL JOSE VILAS BOAS e 
de ELEGAIR MARINS. 

JOSÉ AUGUSTO ALEXANDRINO SANTANA e ISABELA 
PEREIRA DE MATTOS. Ele, de nacionalidade brasileira, 
servidor público, solteiro, nascido em Santa Fé do Sul, SP, 
no dia 14 de fevereiro de 1996, fi lho de FÁBIO MARCOLINO 
SANTANA e de VILMA ALEXANDRINA SANATNA. Ela, de 
nacionalidade brasileira, assistente de marketing, solteira, 
nascida em Campinas, SP, no dia 13 de fevereiro

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, 05 de agosto de 2021.
David Yamaji Valença, Ofi cial.

Balcão de Emprego de Rio 
Preto oferece 391 vagas

O Balcão de Empregos de Rio Preto desta quinta-feira (5) 
está oferecendo 391 oportunidades de trabalho. As prin-
cipais delas são para vendedor (72), auxiliar de serviços 
operacionais (20), consultor de vendas (25), operador de 

telemarketing (15), instalador de internet (10), entre outros. 
Os interessados em alguma das vagas podem se cadas-
trar no Balcão de Empregos através do site da Prefeitura 
www.riopreto.sp.gov.br/balcaoempregos e se candidatar 

as vagas oferecidas enviando os currículos.Filtros:  Relatório diário do dia 05/08/2021. Apenas vagas ativas (novas e reativadas).

Relatório de VagasBalcão de Empregos

CARGO QTDE. VAGAS SEXO TIPO
ADESIVADOR PERMANENTEINDIFERENTE1
ADESIVADOR PERMANENTEINDIFERENTE1
AGENTE DE LIMPEZA PERMANENTEFEMININO1
AGENTE DE LIMPEZA MIRASSOL PERMANENTEFEMININO1
AGENTE DE SERVIÇOS TOURNANT PERMANENTEINDIFERENTE1
AJUDANTE DE CARGA/DESCARGA PERMANENTEMASCULINO1
AJUDANTE DE FUNDIÇÃO PERMANENTEMASCULINO5
AJUDANTE DE MANUTENÇÃO PERMANENTEMASCULINO1
AJUDANTE DE MARCENEIRO/ MEIO OFICIAL PERMANENTEMASCULINO1
AJUDANTE DE MARCENEIRO/ MEIO OFICIAL PERMANENTEMASCULINO1
AJUDANTE DE MOTORISTA PERMANENTEMASCULINO1
AJUDANTE DE PADEIRO PERMANENTEMASCULINO2
AJUDANTE DE PRODUÇÃO PERMANENTEINDIFERENTE4
AJUDANTE DE PRODUÇÃO PERMANENTEMASCULINO2
AJUDANTE GERAL PERMANENTEMASCULINO1
AJUDANTE GERAL PERMANENTEMASCULINO3
AJUDANTE GERAL TEMPORÁRIAINDIFERENTE4
ALMOXARIFE PERMANENTEMASCULINO1
ANALISTA DE MARKETING PERMANENTEINDIFERENTE1
ANALISTA DE MARKETING DIGITAL PERMANENTEINDIFERENTE1
ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS PERMANENTEINDIFERENTE1
ANALISTA DE RELACIONAMENTO COM O CLIENTE PERMANENTEINDIFERENTE1
ANALISTA DE SUPORTE I PERMANENTEINDIFERENTE1
ANALSITA DE QUALIDADE PERMANENTEINDIFERENTE1
APRENDIZ DE MECÃNICO PERMANENTEMASCULINO1
ASSESSOR FISCAL PERMANENTEINDIFERENTE2
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO PERMANENTEMASCULINO1
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO PERMANENTEMASCULINO1
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO TEMPORÁRIAMASCULINO1
ASSISTENTE FATURAMENTO PERMANENTEMASCULINO1
ATENDENTE PERMANENTEFEMININO5
ATENDENTE PERMANENTEINDIFERENTE1
ATENDENTE PERMANENTEFEMININO1
ATENDENTE / CAIXA PERMANENTEINDIFERENTE1
ATENDENTE COMERCIAL INTERNO PERMANENTEINDIFERENTE3
ATENDENTE CRM PERMANENTEINDIFERENTE1
ATENDENTE DE DELIVERY PERMANENTEFEMININO1
ATENDENTE DE FRIOS PERMANENTEMASCULINO1
ATENDENTE DE TELEMARKETING PERMANENTEINDIFERENTE5
ATENDENTE ESCOLAR - SECRETARIA PERMANENTEINDIFERENTE2
ATENDENTE (GARÇOM) PERMANENTEINDIFERENTE2
ATENDENTE SETOR ALIMENTAÇÃO PERMANENTEINDIFERENTE1
AUX. DE COZINHA PERMANENTEINDIFERENTE1
AUX DE ESCRITÓRIO PERMANENTEMASCULINO1
AUX. DE GARÇOM PERMANENTEINDIFERENTE2
AUX. DE LIMPEZA PERMANENTEINDIFERENTE1
AUX DE SUSHIMAN PERMANENTEINDIFERENTE2
AUX. EXPEDIÇÃO PERMANENTEMASCULINO3
AUXILIAR ADMINISTRATIVO PERMANENTEFEMININO1
AUXILIAR DE CONFEITEIRO PERMANENTEINDIFERENTE1
AUXILIAR DE COZINHA PERMANENTEINDIFERENTE1
AUXILIAR DE COZINHA PERMANENTEINDIFERENTE1
AUXILIAR DE ESTOQUE PERMANENTEMASCULINO1
AUXILIAR DE ESTOQUE PERMANENTEMASCULINO1
AUXILIAR DE ESTOQUISTA PERMANENTEMASCULINO1
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO PERMANENTEINDIFERENTE1
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO- CARGA E DESCARGA PERMANENTEMASCULINO2
AUXILIAR DE LIMPEZA PERMANENTEFEMININO3
AUXILIAR DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES PERMANENTEINDIFERENTE2

Vagas Ativas

USUÁRIO: NTANESI - DATA EMISSÃO: 05/08/2021 08:10

CARGO QTDE. VAGAS SEXO TIPO
AUXILIAR DE PADARIA PERMANENTEINDIFERENTE1
AUXILIAR DE PESAGEM PERMANENTEINDIFERENTE1
AUXILIAR DE PINTURA PERMANENTEMASCULINO1
AUXILIAR DE PRODUÇÃO PERMANENTEMASCULINO1
AUXILIAR DE SERRALHEIRO PERMANENTEMASCULINO2
AUXILIAR DE SERVIÇOS OPERACIONAIS (TEMPORÁRIA) TEMPORÁRIAINDIFERENTE20
AUXILIAR DE VENDAS PERMANENTEINDIFERENTE1
AUXILIAR DE VENDAS PERMANENTEINDIFERENTE1
AUXILIAR DEPARTAMENTO CONTABIL PERMANENTEFEMININO1
AUXILIAR DEPARTAMENTO FISCAL PERMANENTEFEMININO1
AUXILIAR FERRAMENTARIA PERMANENTEINDIFERENTE1
AUXILIAR MECÂNICO PERMANENTEMASCULINO1
AUXILIAR VIDRACEIRO PERMANENTEMASCULINO1
BALCONISTA VENDEDOR PERMANENTEMASCULINO2
BARMAN PERMANENTEMASCULINO1
BPO - ANALISTA FISCAL/CONTABIL PERMANENTEINDIFERENTE1
CARGA E DESCARGA PERMANENTEMASCULINO2
CARPINTEIRO DE OBRAS PERMANENTEMASCULINO1
CHAPEIRO PERMANENTEMASCULINO1
COMPRADOR PERMANENTEINDIFERENTE1
CONFERENTE DE MERCADORIA PERMANENTEMASCULINO2
CONFERENTE DE MERCADORIA PERMANENTEMASCULINO1
CONSULTOR DE VENDAS PERMANENTEINDIFERENTE5
CONSULTOR DE VENDAS - RIO PRETO PERMANENTEINDIFERENTE5
CONSULTOR DE VENDAS EXTERNAS  - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO PERMANENTEINDIFERENTE4
CONSULTOR DE VENDAS INTERNO PERMANENTEINDIFERENTE1
COORDENADOR DE LOJA PERMANENTEINDIFERENTE1
COSTUREIRA PERMANENTEINDIFERENTE1
COSTUREIRA PERMANENTEINDIFERENTE3
COSTUREIRA DE LINGERIE PERMANENTEFEMININO1
COZINHEIRA PERMANENTEINDIFERENTE1
COZINHEIRO PERMANENTEINDIFERENTE1
COZINHEIRO(A) PERMANENTEINDIFERENTE1
CUIDADOR DE IDOSOS PERMANENTEINDIFERENTE5
CUMIM PERMANENTEINDIFERENTE2
DESENHISTA CADISTA MORA EM MIRASSOL PERMANENTEMASCULINO1
DOMESTICA PERMANENTEFEMININO1
DOMESTICA / SECRETARIA DO LAR - COM EXPERIENCIA  E REFERENCIA PERMANENTEFEMININO1
ELETRICISTA AUTOMOTIVO PERMANENTEINDIFERENTE1
ELETRICISTA PARA LINHA AUTOMOTIVA PERMANENTEMASCULINO1
EMPREGADA DOMESTICA PERMANENTEFEMININO1
ENCANADOR RESIDENCIAL E PREDIAL / CONSTRUÇÃO CIVIL PERMANENTEMASCULINO3
ENCANADOR RESIDENCIAL E PREDIAL / CONSTRUÇÃO CIVIL PERMANENTEMASCULINO3
ENCARREGADO DE PADARIA PERMANENTEMASCULINO1
ENTREGADOR TEMPORÁRIAINDIFERENTE5
ENTREGADOR + OPERADOR DE EMPILHADEIRA PERMANENTEMASCULINO1
ENTREGADOR EXTERNO PERMANENTEINDIFERENTE1
ESTAGIARIO CONTABIL PERMANENTEINDIFERENTE1
ESTAGIÁRIO EM ELETRICA TEMPORÁRIAMASCULINO1
ESTÁGIO ADMINISTRAÇÃO TEMPORÁRIAINDIFERENTE1
ESTÁGIO ADMINISTRATIVO PERMANENTEINDIFERENTE1
ESTAGIO ADMINISTRATIVO EM MIRASSOL PERMANENTEINDIFERENTE2
ESTAGIO EM ADMINISTRAÇÃO COMERCIAL PERMANENTEFEMININO1
ESTAGIO EM DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE TEMPORÁRIAINDIFERENTE1
ESTÁGIO EM DIREITO TEMPORÁRIAFEMININO1
ESTAGIO EM ENGENHARIA CIVIL - MIRASSOL-SP PERMANENTEINDIFERENTE1
ESTÁGIO EM MECATRONICA TEMPORÁRIAMASCULINO1
ESTAGIO EM SUPORTE EMPRESA TI TEMPORÁRIAINDIFERENTE1
ESTAGIO EM TEC. DA INFORMAÇÃO PERMANENTEINDIFERENTE1
ESTÁGIO ENGENHARIA CIVIL E ELÉTRICA TEMPORÁRIAINDIFERENTE2
FAXINEIRA PERMANENTEFEMININO1
FINANCEIRO / COBRANÇA PERMANENTEINDIFERENTE1
GARÇOM PERMANENTEINDIFERENTE2
GARÇOM/GARÇONETE PERMANENTEINDIFERENTE5
GERENTE PERMANENTEINDIFERENTE1
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CARGO QTDE. VAGAS SEXO TIPO
GERENTE DE VENDAS INTERNA - PERMANENTEINDIFERENTE1
HOSTESS / RECEPCIONISTA DE EVENTOS TEMPORÁRIAFEMININO1
INSPETOR DE QUALIDADE PERMANENTEMASCULINO1
JARDINEIRO PERMANENTEMASCULINO1
LIDER DE LIMPEZA PERMANENTEFEMININO1
MARKETTING / WEB DESIGNER PERMANENTEINDIFERENTE1
MECANICO PERMANENTEMASCULINO1
MECÂNICO DE AR CONDICIONADO PERMANENTEINDIFERENTE2
MECANICO DE DIREÇÃO HIDRAULICA PERMANENTEMASCULINO1
MECANICO NA LINHA DIESEL COM EXPERIENCIA PERMANENTEMASCULINO1
MEIO OFICIAL DE MARCENARIA PERMANENTEMASCULINO1
MEIO OFICIAL DE MARCENARIA PERMANENTEMASCULINO1
MONITOR (A) - ( PROFESSOR DE JIU JITSU E ESPORTES) PERMANENTEINDIFERENTE1
MONTADOR EXTERNO (PRESTADOR DE SERVIÇO) PERMANENTEMASCULINO1
MOTORISTA AJUDANTE MORA EM MIRASSOL - PONTE ROLANTE E
EMPILHADEIRA

PERMANENTEINDIFERENTE1

MOTORISTA CAMINHÃO PIPA PERMANENTEMASCULINO1
MOTORISTA CARRETEIRO PERMANENTEINDIFERENTE2
MOTORISTA CARRETEIRO PERMANENTEMASCULINO3
MOTORISTA RODOTREM PERMANENTEINDIFERENTE3
MOTORISTA TOCO E 3/4 PERMANENTEINDIFERENTE4
MOTORISTA TRUCK ( REGIAO DE  RIO PRETO ) PERMANENTEINDIFERENTE5
MOTORISTA TRUCK SPOT PERMANENTEINDIFERENTE1
OPERADOR DE CAIXA PERMANENTEFEMININO3
OPERADOR DE CENTRO DE USINAGEM E TORNO CNC PERMANENTEMASCULINO1
OPERADOR DE MAQUINAS PERMANENTEMASCULINO1
OPERADOR DE MAQUINAS - MOTONIVELADORA PERMANENTEMASCULINO1
OPERADOR DE PRODUÇÃO PERMANENTEMASCULINO1
OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA PERMANENTEMASCULINO1
OPERADOR DE TELEMARKETING PERMANENTEINDIFERENTE5
OPERADOR DE TELEMARKETING PERMANENTEINDIFERENTE10
OPERADOR LOGISTICO PERMANENTEINDIFERENTE1
PEDREIRO PERMANENTEINDIFERENTE1
PEDREIRO PERMANENTEMASCULINO1
PEDREIRO PERMANENTEMASCULINO1
PINTOR AUTOMOTIVO PERMANENTEINDIFERENTE2
PORTARIA PERMANENTEINDIFERENTE4
PRENSISTA PERMANENTEINDIFERENTE1
PROGRAMADOR E OPERADOR CENTRO DE USINAGEM PERMANENTEINDIFERENTE1
PROJETISTA DE INSTALAÇÕES PREDIAIS PERMANENTEINDIFERENTE2
PROMOTOR DE VENDAS PERMANENTEINDIFERENTE1
PROMOTOR DE VENDAS EXTERNO ( ABORDAGEM ) PERMANENTEINDIFERENTE4
PROMOTOR DE VENDAS PAP PERMANENTEINDIFERENTE2
RECEPCIONISTA CLINICA MÉDICA PERMANENTEFEMININO1
REPRESENTANTE COMERCIAL AUTONOMO PERMANENTEMASCULINO1
SECRETÁRIA EXECUTIVA TEMPORÁRIAFEMININO1
SERRALHEIRO PERMANENTEINDIFERENTE1
SERRALHEIRO PERMANENTEMASCULINO1
SERVENTE DE OBRAS COM EXPERIENCIA PERMANENTEMASCULINO1
SERVENTE DE PEDREIRO PERMANENTEMASCULINO1
SERVIÇOS GERAIS PERMANENTEMASCULINO1
SERVIÇOS GERAIS EM RESTAURANTE PERMANENTEINDIFERENTE2
SUPERVISOR DE CALL CENTER PERMANENTEINDIFERENTE1
SUPERVISOR DE LOJAS PERMANENTEMASCULINO1
SUPERVISOR DE MANUTENÇÃO DE FROTA PERMANENTEINDIFERENTE2
SUSHIMAN PERMANENTEINDIFERENTE2
TEC. MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO PERMANENTEINDIFERENTE1
TÉCNICO DE CAMPO PERMANENTEINDIFERENTE2
TECNICO EM INFORMATICA COM CONHECIMENTO EM PHP PERMANENTEMASCULINO1
TREINANDO/CORRETOR DE SEGUROS (HOME OFFICE) PERMANENTEINDIFERENTE5
VENDEDOR PERMANENTEINDIFERENTE1
VENDEDOR PERMANENTEMASCULINO1
VENDEDOR PERMANENTEINDIFERENTE2
VENDEDOR COM EXPERIÊNCIA PERMANENTEMASCULINO1
VENDEDOR DE AUTOPEÇAS PERMANENTEINDIFERENTE2
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CARGO QTDE. VAGAS SEXO TIPO
VENDEDOR DE CALL CENTER DE INTERNET PERMANENTEINDIFERENTE10
VENDEDOR DE CONSORCIO PERMANENTEFEMININO4
VENDEDOR DE CONSORCIO PERMANENTEFEMININO4
VENDEDOR DE CREDITO CONSIGNADO PERMANENTEFEMININO2
VENDEDOR DE FINANCEAMENTO DE VEICULOS PERMANENTEINDIFERENTE5
VENDEDOR DE PRODUTOS AGROPECUARIOS. PERMANENTEINDIFERENTE15
VENDEDOR EXTERNO PERMANENTEINDIFERENTE5
VENDEDOR EXTERNO PERMANENTEMASCULINO1
VENDEDOR EXTERNO PERMANENTEMASCULINO1
VENDEDOR EXTERNO PERMANENTEMASCULINO1
VENDEDOR EXTERNO PERMANENTEMASCULINO1
VENDEDOR EXTERNO PERMANENTEMASCULINO1
VENDEDOR EXTERNO PERMANENTEMASCULINO1
VENDEDOR EXTERNO PERMANENTEMASCULINO1
VENDEDOR EXTERNO PERMANENTEMASCULINO1
VENDEDOR EXTERNO PERMANENTEMASCULINO1
VENDEDOR EXTERNO PERMANENTEINDIFERENTE3
VENDEDOR(A) PERMANENTEINDIFERENTE1
VENDEDORA PERMANENTEINDIFERENTE1
VENDEDOR(A) INTERNO PERMANENTEINDIFERENTE5
VENDEDORA INTERNO PERMANENTEFEMININO1

TOTAL DE VAGAS 391
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