
Prefeitura confirma que Rio Preto 
seguirá flexibilizações a partir de hoje

RETOMADA SEGURA DO PLANO SP

Saúde recebe 
3,9 mil doses e 

retoma vacinação 
para 18 anos a 
partir de hoje
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PF prende 
investigado com 
R$ 230 mil em 
smartphones

Mendonça lidera cobertura vacinal na região; veja mais cidades
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Ele nos ensinou a correr atrás dos nossos 
sonhos, nos incentivou a ser a melhor pessoa 
que possamos ser e a ele nós temos muito a 

agradecer. Te amamos, pai

“
”Dos filhos, Samia e Allison Henrique Dias, para o pai, Clé-

sio Henrique Amaral Dias

MÊS DOS PAIS 

Pág. A5

Durante cumprimento do 
mandado, o investigado foi pre-
so em flagrante com diversos 
produtos avaliados em mais de 
R$ 230 mil.   Pág.A4

Mulheres 
são detidas 

extorquindo dona 
de cão furtado

Vítima avisou a PM que de-
teve as duas acusadas na hora 
que o pagamento do resgate 
acontecia em uma avenida de 
Rio Preto.      Pág.A4

A Prefeitura de Rio Preto in-
formou que irá seguir o Estado 
no plano da ‘retomada segura’ 
a partir de hoje, onde todas 
as restrições de horário serão 
eliminadas, além de liberação 
de atendimento presencial com 
capacidade de 100%. As mu-
danças foram anunciadas dia 28 
passado pelo governador João 
Doria, mas com manutenção das 
regras sanitárias. Pág.A2

Relatório traz 
mais 38 casos 

positivos de Covid 
e confirma queda 

de registros
Pág. A5

Doria recebe PL para sanção da Região Metropolitana
Está nas mãos do governador  do Estado o projeto de lei aprovado na Alesp que cria a Região Metro-
politana de Rio Preto; Doria tem 15 dias para sancionar ou vetar a proposta.       Pág.A3

Projeto obriga 
construtora descartar 

resíduos de obras 
em conjuntos 
habitacionais

Pág. A3

Governador Doria

Apare-
lhos apre-

endidos 
durante 
cumpri-

mento de 
mandado 
contra o 
acusado 

ontem em 
Rio Preto

CABELO ONG distribui perucas para pacientes em tratamen-
to nos hospitais de Rio Preto; hoje estará no HB.      Pág.A5

PROCON 
CPFL assi-
nou parceria 
com Procon 
de Rio Preto 
para resolu-
ção rápida 
de proble-
mas com 
consumido-
res. 
Pág.A2
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Quem quiser diminuir 
a sua dor ajude os 

que sofrem
Alguns, em face de qualquer 

adversidade, dizem: “Deus não 
existe porque aconteceu algo de 
ruim comigo!”

Mas e o Bem que se dá com 
os outros a todo minuto e que 
outrora se deu com você? Ou 
que virá a acontecer-lhe? Os 
queixosos esquecem-se, por 
vezes egoisticamente, de que, se 
estão sofrendo naquele momen-
to — e que já tiveram ocasiões 
várias de felicidade — muitos 
e muitos, neste justo instante, 
exultam de alegria. Mesmo as-
sim, conforme afirmei em meu 
livro Sabedoria de Vida (2001), 
Deus é a Divina Compaixão a esclarecer os pessimistas intran-
sigentes.

Aliás, não desejamos com esse raciocínio menoscabar as 
angústias de ninguém que possa estar carpindo uma vida inteira 
de sofrimentos. Trabalhamos, isso sim, por minorar o calvário 
desses queridos seres espirituais e humanos, ao apresentar-lhes 
o supino exemplo do Cristo, que, sendo o Filho Amantíssimo 
do Pai Celestial, padeceu o martírio de um mundo, até hoje, 
selvagem, e nele ainda mais fez brilhar Luz, Poder e Autoridade, 
não para Si próprio, porém para os Seus irmãos e irmãs, reitero.

Todavia, um gigantesco passo para a realização pessoal 
é libertarmo-nos do egoísmo exacerbado, que não nos deixa 
reconhecer no contentamento alheio forte impulso para a sus-
tentação de nossa Alma.

Aconselhei em Como Vencer o Sofrimento (1990): Quem 
quiser diminuir a sua dor ajude os que sofrem.

E em meu artigo “Aplacar a tempestade”, publicado no ano 
de 2013 em diversos jornais e sites, escrevi: Diante das mais 
variadas situações, em que a dor, a angústia e o desespero 
chegam, muitas vezes sem avisar, é imprescindível o gesto 
solidário das criaturas em prestar socorro espiritual e material 
ao seu próximo. E, ao lado desse apoio imediato, é preciso 
alimentar a força da esperança e da Fé Realizante, que movem 
o ser humano a se manter sob a proteção do Pai Celestial e 
o estimulam a arregaçar as mangas e concretizar suas mais 
justas súplicas.

Bem a propósito estas belas palavras da poetisa norte-ame-
ricana Emily Dickinson (1830-1886):

“Se eu puder evitar que um coração se parta,
“Eu não terei vivido em vão;
“Se eu puder evitar a agonia duma vida,
“Ou acalentar uma dor,
“Ou assistir um desfalecido melro
“A voltar a seu ninho,
“Eu não terei vivido em vão”.

Portanto, é hora de — com decisão — deixarmos de pôr em 
Deus a culpa de nossas molecagens, entre elas a de arruinar 
nossa residência coletiva, enquanto bizantinamente discutimos 
“quantos anjos cabem na cabeça de um alfinete”.

José de Paiva Netto - Jornalista, radialista e escritor.
paivanetto@lbv.org.br — www.boavontade.com

ARTIGO 
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Rio Preto segue flexibilização 
do Plano SP e entra hoje na 
fase de “retomada segura”

A Prefeitura de Rio Preto 
informou, através de sua asses-
soria de imprensa, que irá seguir 
o Estado de SP no plano da 
‘retomada segura’ que começa 
a valer a partir desta terça-feira 
(17).

Na nota, a Prefeitura diz 
que o Comitê de Enfrentamento 
ao Coronavírus da Secretaria 
Municipal de Saúde decidiu 
por seguir as determinações do 
Plano SP para a retomada de 
todas as atividades.

Um novo decreto será publi-
cado com a normatização desta 
nova etapa, mas a assessoria 
adianta que serão mantidas as 
exigências do uso da máscara, 
distanciamento, proibição de 
aglomeração e manutenção das 
medidas de higienização.

“A decisão tem como base os 
atuais índices de novos casos, 
internações em UTI, enfermarias 
e óbitos. Esses índices foram 
atingidos graças à compreensão 
da população para as medidas 
restritivas, ao avanço da vacina-
ção e às providências adotadas 
pela Prefeitura nos momentos d 
e maior gravidades”, consta em 
trecho da nota oficial.

No dia 28 de julho o Gover-
nador João Doria, durante habi-
tual coletiva, já havia adiantado 
a decisão da retomada segura, 
onde todas as restrições de 
horário serão eliminadas, além 
de liberação de atendimento 
presencial com capacidade de 
100% de cada estabelecimen-
to, mas, com manutenção das 

Andressa ZAFALON   
redacao@dhoje.com.br
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regras sanitárias.
Na retomada segura, as 

regras gerais e setoriais de se-
gurança sanitária continuarão as 
mesmas da fase de transição e 
válidas para os 645 municípios. 
As Prefeituras vão manter auto-
nomia para determinar rigidez 
nas restrições se as circuns-
tâncias locais da pandemia e 

capacidade hospitalar tiverem 
piora.

O anúncio veio no momen-
to em que acontece o “Dia 
da Esperança”, marcando, 
simbolicamente, o término da 
imunização dos adultos, quando 
mais de 91,2% deles já foram 
vacinados no Estado, com pelo 
menos uma dose.

Rio Preto segue flexibilização do Plano SP e entra hoje na fase de “retomada segura”

CPFL adere ao Núcleo de Soluções Rápidas do Procon 

A concessionária CPFL 
(Companhia Paulista de For-
ça e Luz) – responsável pela 
distribuição de energia elé-
trica em Rio Preto e região 
– assinou, na tarde desta se-
gunda-feira, dia 16, termo de 
adesão ao programa “Núcleo 
de Soluções Rápidas”, criado 
pelo Procon de Rio Preto.

A assinatura ocorreu du-
rante reunião no gabinete do 
prefeito Edinho Araújo que 
contou com a participação 
virtual do gerente do departa-
mento de Serviços Comerciais 
da CPFL Paulista, Pedro César 

Andreo de Aro.
Além do prefeito, partici-

param presencialmente da 
reunião o diretor do Procon 
de Rio Preto, Jean Dornelas; o 
coordenador de atendimento 
das regiões de Rio Preto e 
Barretos, Alexandre de Mar-
tin Fernandez, e o consultor 
regional de relacionamento, 
Luís Antônio Gomes.

“O objetivo desse pro-
grama é reduzir o tempo de 
atendimento às reclamações 
registradas pelos consumi-
dores. A ideia é que, já no 
atendimento prévio, sejam 
encontradas as soluções em 
conjunto com a empresa, 

em cada caso”, explicou 
Dornelas.

O diretor do Procon avalia 
que o novo modelo tem po-
tencial para reduzir em mais 
de 50% o tempo a espera por 
uma solução às reclamações.

“Nosso foco é no sentido 
de melhorar sempre o aten-
dimento aos clientes. Temos 
consciência que trabalhamos 
com prestação de serviços 
e que atendemos cem por 
cento da população urbana 
de Rio Preto. Por isso, esse 
compromisso com o Procon 
tem potencial para melhorar 
ainda mais o nível de satisfa-
ção do cliente”, disse de Aro.

O prefeito destacou a ini-
ciativa do Procon ao criar o 
programa. “É uma ferramenta 
na qual o cliente ganha, com 
a solução do problema, e 
a concessionária também, 
com um fortalecimento ainda 
maior da marca diante do 
consumidor”, comentou.

Semae - O Procon ini-
ciou tratativas com o Semae 
(Serviço Municipal de Água 
e Esgoto) com o objetivo 
de formalizar a adesão da 
autarquia responsável pelo 
fornecimento de água e cap-
tação de esgoto na cidade ao 
programa.
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HOBBY Ferreomodelismo vira atração na região
Em época de isolamento 

social, muitas pessoas têm 
aderido a algum hobby ou a 
alguma atividade para manter 
a mente ocupada. Um destes 
hobbys tem sido o ferreo-
modelismo, que consiste na 
construção de modelos fer-
roviários em escala reduzida.

O ferreomodelismo é um 
dos hobbies mais antigos 
do mundo, e sua origem 
remonta ao período em que 
o transporte ferroviário foi 
adotado massivamente. As 
primeiras miniaturas de trens 
foram fabricadas por volta de 
1830, por artesãos alemães. 
De lá para cá, muita coisa 
mudou, principalmente no 
Brasil, onde o transporte de 
passageiros pelas ferrovias 
deixou de acontecer, com 
exceção dos passeios turísti-
cos. Mesmo assim, a paixão 
de algumas pessoas por este 
hobby se intensificou.

“O ferreomodelismo é uma 
mistura de entretenimento, 
baseado em modelos de es-

cala, e arte, pois os amantes 
deste hobby ficam fascinados 
quando começam a construir 
suas maquetes, fazer toda a 
parte de decoração e cenário 
e projetar as construções. 
É preciso ter capacidade de 
observação para se construir 
uma maquete, pois todo 
esse trabalho de reprodução 
do mundo real é totalmente 
artesanal”, afirmou Lucas 
Frateschi, diretor da Frateschi 
Trens Elétricos, empresa com 
sede em Ribeirão Preto que 
possui mais de 50 anos de 
atuação no mercado, com a 
fabricação de trens elétricos 
em miniaturas.

Em Rio Preto, o bancá-
rio Paulo Sotelo, 51 anos, 
iniciou-se neste hobby em 
1984, ainda na adolescência. 
“Eu sempre gostei de trens e 
não tive nenhuma influência 
familiar. É algo inexplicável. 
Quando vi uma miniatura de 
uma locomotiva em uma loja, 
fiquei encantado e não parei 

mais. Hoje, tenho 80 vagões 
e 20 locomotivas, que coloco 
para rodar em minha maque-
te”, diz Sotelo.

De acordo com o bancário, 
a pandemia possibilitou que 

ele se engajasse ainda mais 
no ferreomodelismo. “Acabei 
tendo tempo de fazer algu-
mas adaptações nos vagões, 
pintura e melhoramentos na 
minha maquete. Há diver-

Da REDAÇÃO

de Mirassol e me levava para 
ver os trens. Com esta pan-
demia, passei e me dedicar 
ainda mais ao hobby e a pintar 
os vagões, algo que nunca 
havia feito antes. E também 
concluí minha maquete. Mexo 
nela todos os dias, rodando 
os trens e as locomotivas”, 
comentou.

O design floral Joel Mora-
es, 44 anos, morador de Gua-
piaçu, começou a se aven-
turar neste hobby em 2009. 
“Tudo teve início quando vi um 
vídeo no YouTube sobre ferre-
omodelismo, e fiquei muito 
interessado. Daí começou 
minha paixão, e hoje já tenho 
cerca de 30 vagões e 8 loco-
motivas, inclusive uma ma-
quete, que pretendo reativá-la 
em breve. Com a pandemia, 
acabei dedicando mais tempo 
a este hobby. Meu filho, Caio 
Augustto, de 5 anos, inclusive 
adora trens. Aliás, toda minha 
família gosta, principalmente 
minha mãe”, explicou.

sos ferreomodelistas aqui na 
região e estamos pensando 
seriamente em criar uma 
associação que possa reunir 
os amantes deste hobby”, 
finalizou.

O estudante Mayke Hen-
rique Pereira Balduino, 19 
anos, morador de Neves 
Paulista também iniciou o 
hobby. “Quando era criança, a 
TV passava um comercial dos 
trens da Frateschi, e um de-
les era da ALL, empresa que 
passa aqui na região. Fiquei 
doido para ter um, até que 
em 2013 ganhei a primeira 
locomotiva, e de lá para cá 
nunca mais parei”, contou 
Balduino, que tem, em sua 
coleção, mais de 70 vagões 
e 14 locomotivas.

Ele também contou que 
conseguiu finalizar uma ma-
quete em 2020 por conta do 
período de isolamento social. 
“Minha paixão pelos trens 
veio graças ao meu tio, que 
trabalhava em uma ferrovia 

Joel tem 30 vagões e 8 locomotivas Mayke tem 70 
vagões e 14 locomo
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MUDANÇA NA LEI

Câmara vota determinação 
para que prova de vida seja 
feita na casa do solicitante

O Projeto de Lei (PL) do ve-
reador Bruno Marinho será vo-
tado na sessão desta terça-feira 
(17) em segunda discussão, já 
que o autor pediu vistas no dia 
6 de julho para incorporar uma 
emenda. Se aprovado segue 
para sanção ou veto do Prefeito 
de Rio Preto.

O texto do PL explica que as 
instituições que exigem prova 
de vida terão que enviar os 
funcionários até a residência 
dos idosos beneficiados acima 
de 65 anos ou que possuam 
dificuldades de locomoção. As 
instituições de âmbito federal 
e estadual são excluídas desta 

obrigação.
No caso da dificuldade de 

locomoção, a comprovação 
deverá ser feita através de 
atestado médico com as devi-
das informações, além disso, 
as instituições responsáveis 
ficam obrigadas a realizarem 
o procedimento no prazo de 
cinco dias úteis contados após 
a solicitação do beneficiado.

O autor ainda justifica que a 
criação deste PL visa diminuir 
a exposição dessas pessoas 
e garantir o direito de receber 
os diversos benefícios que exi-
gem a prova de vida, evitando 
assim, que sejam bloqueados 
em consequência do não com-
parecimento.

Andressa ZAFALON 

ESTADUAL E MUNICIPAL

NOTAS

Projeto determina que construtora 
descarte resíduos das obras

O vereador Renato Pupo 
protocolou em abril deste ano 
um Projeto de Lei (PL) que 
determina a obrigatoriedade 
de a construtora dos próximos 
Conjuntos Habitacionais de 
Rio Preto a ser responsáveis 
diretas – durante cinco anos 
– pela correta destinação dos 
Resíduos da Construção Civil 
(RCC).

O PL foi aprovado em pri-
meira discussão e nesta ter-
ça-feira (17) será votado em 
segunda discussão, ou seja, 
pelo mérito.

De acordo com a redação 
do Projeto, todo conjunto ha-
bitacional com 500 unidades 
habitacionais ou mais, a serem 
implantados em Rio Preto, de-
verá contar com, pelo menos, 
um mini polo de apoio para 
descarte exclusivo de resíduos 
da construção civil.

“Entende-se por mini polo 
de apoio, o ponto de entre-
ga voluntária de resíduos de 
construção para descarte de 
pequenos volumes, até 1m³. 
Os minis pontos de apoio, 
assim como a área onde ele 
será instalado, ficarão a cargo 
da Construtora responsável 
pelo empreendimento, pelo 
prazo de cinco anos, a partir da 
entrega das moradias”, explica 
o vereador.

Está especificado na pro-
positura que também ficará a 

cargo da Construtora a coleta 
do material nesses minis pon-
tos de apoio, toda vez que a 
capacidade de armazenamento 
estiver no limite para remane-
jamento para o destino final.

Considera-se resíduos da 
construção civil tudo que é 
proveniente de construções, 
reformas, reparos e demoli-
ções de obras, bem como os 
resultantes da preparação e 
da escavação de terrenos, tais 
como tijolos, blocos cerâmi-
cos, concreto em geral, solos, 
rochas, metais, resinas, colas, 

Andressa ZAFALON 
redacao@dhoje.com.br

Projeto da Região Metropolitana é enviado para sanção ou veto

Após aprovação pela As-
sembleia Legislativa do Estado 
de São Paulo, o projeto de lei 
que cria a Região Metropolita-
na de São José do Rio Preto 
já está nas mãos do governa-
dor João Doria para sanção 
ou veto, total ou parcial, da 
medida. O chefe do Executivo 
tem prazo de 15 dias úteis 
para tomar a decisão. O envio 
do projeto foi na quinta-feira 
(12/8), com publicação do 
texto final no Diário Oficial na 
sexta-feira (13/8).

A Região Metropolitana de 
São José do Rio Preto será 
composta por 37 municípios, 
que juntos têm 918.016 ha-
bitantes, segundo dados do 
IBGE (Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística).

Ao todo, farão parte da uni-
dade regional os municípios de 
Adolfo, Bady Bassit, Bálsamo, 
Cedral, Guapiaçu, Ibirá, Icém, 
Ipiguá, Irapuã, Jaci, José Bo-
nifácio, Macaubal, Mendonça, 

Potirendaba, Sales, São José 
do Rio Preto, Severínia, Tanabi, 
Ubarana, Uchoa, União Paulis-
ta, Urupês e Zacarias.

Os principais motores de 
economia da região são o setor 
de comércio e serviços, indús-
tria, agropecuária e turismo. 
Olímpia, que é uma estância 
turística, possui o Thermas 
dos Laranjais que é o 5° par-
que aquático mais visitado do 
mundo e o 1° do Brasil e da 
América Latina, segundo a 
prefeitura da cidade.

Da REDAÇÃO

Mirassol, Mirassolândia, Mon-
te Aprazível, Neves Paulista, 
Nipoã, Nova Aliança, Nova 
Granada, Olímpia, Onda Ver-
de, Orindiúva, Palestina, Paulo 
de Faria, Planalto, Poloni, 
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EXECUTIVO

CONJUNTOS HABITACIONAIS

Projeto está nas 
mãos do
governador 
João Doria

tintas, madeiras e compensa-
dos, forros, argamassa, gesso, 
telhas, pavimento asfáltico, 
vidros, plásticos, tubulações, 
fiação elétrica e etc.

Os minis pontos de apoio 
deverão ser instalados em 
locais visíveis e, de modo explí-
cito, conter dizeres que venham 
alertar e despertar a cons-
cientização do usuário sobre a 
importância e necessidade do 
correto fim dos produtos e os 
riscos que representam à saúde 
ao meio ambiente quando não 
tratados com a devida correção.

Projeto de lei quer que construtoras fiquem responsáveis por cinco anos pelo entulho 
em condomínios com mais de 500 casas

Como penalidade, segundo 
o PL do vereador, a Construtora 
que não cumprir a Lei ficará 
sujeita a uma multa diária no 
valor de 1.000 UFMs (Unidade 
Fiscal Municipal), o que totaliza 
R$62.960,00.

“Os resíduos da construção 
civil, quando descartados in-
corretamente, causam grandes 
problemas ao meio ambiente. 
Isso acarreta a poluição de 
rios e córregos nas cidades, 
contribuindo para enchentes 
que afetam boa parte da po-
pulação”, finaliza Pupo.
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Cáritas Diocesana
Será votado nesta terça-feira (17), em regime de urgência 

especial, o Projeto de Lei do Executivo que autoriza oficialmente 
o uso, sob forma de concessão administrativa, do imóvel público 
municipal, em favor da Cáritas Diocesana de Rio Preto, loca-
lizada no bairro Jardim Maracanã. O termo de Concessão terá 
vigência de cinco anos que poderão ser prorrogados, no entanto, 
ciente de que, ao término do prazo, a entidade beneficiária não 
terá qualquer direito à retenção de benfeitorias ou indenização 
por obras que eventualmente tenham sido feitas no local. Vale 
ressaltar que a entidade perde a outorga de uso, caso utilize o 
imóvel para finalidade diferente no que estabelecido no Termo 
de Concessão. 

Buzina do Trem
O vereador Bruno Moura terá votado nesta terça-feira (17) 

um Projeto de Lei Complementar que altera um artigo que fala 
sobre as posturas municipais e medidas do poder de polícia 
administrativa a cargo do Município. Com a mudança, ficaria 
proibido qualquer trabalho ou serviço que produza ruídos acima 
de 90 decibéis (dB) e que perturbe o sossego público, incluindo 
os barulhos e ruídos advindos de buzinas, clarins, tímpanos, 
campainhas ou outros aparelhos, entre 22h e 7h, nas proximida-
des de hospitais, escolas, asilos e residências. Especificamente 
sobre a buzina do trem no perímetro urbano, fica estabelecido 
a composição e 96 dB até 110 dB, sendo aferidos em até 10 
metros da via férrea. 

Utilidade Pública 1
O Ambulatório Médico de Especialidades (AME) de Rio Preto 

recebe do vereador Jean Charles uma Propositura que o declara 
como ‘utilidade pública’ na cidade, com a justificativa de que 
o AME é uma entidade sem fins lucrativos e reconhecida pela 
comunidade pelos relevantes serviços já prestados, sendo re-
ferência para mais de 30 municípios da região. O Ame atende 
pessoas, realizando consultas, exames e pequenas cirurgias 
de especialidades médicas, em regime ambulatorial de rede 
referenciada, cujos atendimentos atingem, em média, 49 mil 
por mês, atendimentos esses exclusivos para o SUS. O PL será 
votado nesta terça (17). 

Utilidade Pública 2
Do mesmo vereador, Jean Charles, a Câmara vota também 

nesta terça (17) a Propositura que declara o Hospital Lar Nossa 
Senhora das Graças na Providência de Deus, localizado no bairro 
Bom Jesus, como utilidade pública para o município. Segundo 
o vereador, o Hospital abriga portadores de deficiências – físi-
ca e mental crônica – com capacidade para 130 leitos. Além 
disso, é uma entidade sem fins lucrativos com reconhecimento 
da comunidade por prestar serviços de relevância à sociedade.

Utilidade Pública 3
O Hospital Estadual João Paulo II receberá a mesma hon-

raria das outras entidades, sendo também reconhecido como 
utilidade pública pela Câmara de Rio Preto, com a propositura 
do vereador Jean Charles, caso seja aprovada. De acordo com 
as informações da propositura, o Hospital presta atendimento 
de baixa e média complexidade, com capacidade instalada para 
103 leitos, cujo público alvo é os pacientes em geral para uma 
região de 102 municípios, exclusivos do SUS. O Hospital fica 
localizado no bairro Jardim Fuscaldo em Rio Preto. 

Dia Municipal do Intérprete de Sinais
O Progressista Odélio Chaves elaborou um Projeto de Lei (PL) 

que institui o Dia Municipal do Tradutor e intérprete da Língua 
Brasileira de Sinais a ser comemorado anualmente, no dia 30 
de setembro. Se aprovado, a comemoração passa a integrar o 
Calendário Oficial de Rio Preto. “Ser elo de comunicação entre 
povos, culturas e tradições. Essa é uma das principais atribui-
ções dos profissionais que celebram, em 30 de setembro, o 
Dia Mundial do Tradutor/Intérprete. A data foi instituída pela 
Federação Internacional de Tradutores (FIT), em 1991, e veio 
para celebrar a profissão, que está em constante crescimento 
no mundo todo”, explica o parlamentar. 

Alianças
O vereador Cabo Júlio Donizete esteve na Capital nesta 

segunda-feira (16) para um encontro com o ex-vice-prefeito de 
Rio Preto, Eleuses Paiva, e com o atual presidente nacional do 
PSD (Partido Social Democrático), Gilberto Kassab. Segundo o 
vereador rio-pretense, o objetivo do encontro foi sobre 2022. “A 
pauta foi sobre eleições de 2022. Eleuses Paiva para Federal”, 
frisou Cabo Júlio Donizete. Questionado pelo DHoje sobre a 
candidatura de Kassab como deputado estadual, o vereador 
respondeu “quem sabe, vamos aguardar”. 

Repasse Meio Ambiente
João Paulo Rillo terá um PL votado nesta terça-feira (17) 

que destina os recursos provenientes do ICMS Ecológico ao 
Fundo Municipal de Defesa do Meio Ambiente (Fundema) para 
a manutenção e preservação da Estação ecológica do Noroeste 
Paulista. Segundo o vereador, o Município recebe um acrésci-
mo no valor do ICMS que o Estado repassa e este acréscimo é 
chamado ICMS Ecológico e é calculado em função da existência 
de espaços territoriais especialmente protegidos nas cidades 
paulistas. No caro de Rio Preto, o repasse se dá justamente 
pela Estação Ecológica do Noroeste Paulista, “portanto, nada 
mais justo do que esse valor ser destinado para a preservação o 
meio ambiente, principalmente à própria Estação”, explica Rillo. 

Transparência
Com a CPI das terceirizadas em andamento, o vereador Pedro 

Roberto se inspirou e criou um Projeto de Lei (PL) que será votado 
em primeira discussão, ou seja, na legalidade, nesta terça-feira 
(17), e que tem o objetivo de dar mais transparência na relação 
das empresas terceirizadas que prestam serviços ao Município, for-
necendo informações pertinentes ao contrato quanto ao endereço, 
contato, nome do responsável e do sindicato ao qual a categoria 
está vinculada, dentre outros itens relevantes. Atualmente, essas 
informações não constam no Portal de Transparência do Munícipio 
o que acabou, inclusive, atrapalhando a convocação de Sidenir 
Martins, proprietário da empresa SMS, investigada pela CPI. 

Por Andressa ZAFALON 

Projeto torna obrigatório 
porta giratória em todas 
as agências  de Rio Preto

O Projeto de Lei (PL) é de 
autoria do vereador Jean Char-
les e prevê a obrigatoriedade 
de instalação e portas giratórias 
com detectores de metais nas 
agências bancárias.

“Vale salientar que as leis 
mudam e são reformuladas, 
sendo natural que isto ocorra, 
para atender à sociedade, aos 
novos costumes e às exigências 
que a população demanda. 
Desta forma, é importante estar 
atento às mudanças de com-
portamentos, bem como aos 
avanços tecnológicos, sempre 
aliando conhecimento à prática 
buscando a real efetividade da 
política pública”, comenta o 
vereador.

Segundo o autor, o objetivo 
é modernizar a legislação mu-
nicipal para possibilitar maior 
segurança e comodidade, tanto 
para os cidadãos, usuários di-
ários dos serviços financeiros, 
quanto para os funcionários das 
agências.

“Essa atualização e moder-
nização da legislação ampliará 
a segurança no entorno das 

agências, na medida em que 
possibilita a redução de circu-
lação de numerário em espécie 
e tornará a nossa cidade mais 
receptiva à instalação de novos 
e mais modernos modelos de 
negócios financeiros, gerando 
assim um potencial fomento à 
economia local ao possibilitar 
a expansão da bancarização”, 
ressalta Jean.

A Lei Federal nº 7.102, 
de 1983, tempos em que as 
tecnologias sobre segurança 
bancária ainda não possuíam 
a estrutura e a tecnologia dos 
tempos atuais, classifica a porta 
giratória detectora de metais 
como um item facultativo, per-
mitindo que os estabelecimen-
tos bancários adotem o sistema 
de segurança mais adequado às 
suas particularidades.

Para o vereador, autor do 
PL, o intuito é manter as por-
tas eletrônicas de segurança 
individualizada onde haja aten-
dimento presencial de clientes 
e movimentação ou guarda de 
numerário. “A retirada da obri-
gatoriedade se apenas onde 
não haja guarda ou circulação 
de dinheiro em espécie”, frisa.

Andressa ZAFALON 

Divulgação

Projeto da Região Metropolitana é enviado para sanção ou veto

Após aprovação pela As-
sembleia Legislativa do Estado 
de São Paulo, o projeto de lei 
que cria a Região Metropolita-
na de São José do Rio Preto 
já está nas mãos do governa-
dor João Doria para sanção 
ou veto, total ou parcial, da 
medida. O chefe do Executivo 
tem prazo de 15 dias úteis 
para tomar a decisão. O envio 
do projeto foi na quinta-feira 
(12/8), com publicação do 
texto final no Diário Oficial na 
sexta-feira (13/8).

A Região Metropolitana de 

Potirendaba, Sales, São José 
do Rio Preto, Severínia, Tanabi, 
Ubarana, Uchoa, União Paulis-
ta, Urupês e Zacarias.

Os principais motores de 
economia da região são o setor 
de comércio e serviços, indús-
tria, agropecuária e turismo. 
Olímpia, que é uma estância 
turística, possui o Thermas 

Divulgação 

Projeto está nas 
mãos do
governador 
João Doria
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PF prende investigado com 
R$ 230 mil em smartphones

A Polícia Federal deflagrou 
na manhã desta segunda-feira 
(16) a operação denominada 
Direct, que tem como intuito 
reprimir a prática do crime 
de descaminho de produtos 
eletrônicos e de informática, 
especialmente smartphones. 
Uma pessoa foi presa em 
flagrante.

De acordo com as apura-
ções feitas pela a investigação 
da PF ,que teve inicio em 
junho deste ano, o investi-
gado estava comercializando 
os produtos importados ile-
galmente por meio de redes 

sociais e aplicativos de con-
versas, realizando a entrega 
pessoalmente ou via Correios.

A polícia ainda consta-
tou que o investigado já teve 
mercadorias apreendidas an-
teriormente, em uma das 
ocorrências foram apreendi-
das mercadorias avaliadas 
em mais de R$280 mil, e ele 
também responde a outros 
inquéritos policiais.

Ao deferir representação da 
Polícia Federal, o Juízo da 2ª 
Vara Federal de São José do 
Rio Preto/SP expediu Mandado 
de Busca e Apreensão.

Durante o cumprimento 
do mandado, o investigado 
foi preso em flagrante e foram 

Da REPORTAGEM    
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OPERAÇÃO

Mandado de busca e 
apreensão termina com 
investigado preso em 
flagrante grande 
quantidade de 
eletrônicos apreendida

apreendidos diversos produtos 
avaliados em mais de R$ 230 
mil, além de R$ 17.200 em 
dinheiro em espécie.

A Operação foi denominada 
de “Direct” tendo em vista que 
a comercialização dos produ-
tos descaminhados ocorria, 
principalmente, por meio de 
redes sociais.

Divulgação

EXTORSÃO

Mulheres são detidas pedindo resgate de cão furtado 

Uma mulher de 27 anos e 
outra de 40 anos serão inves-
tigadas pela Polícia Civil após 
uma mulher de 42 anos infor-
mar no último domingo (15) 
às 13h40 que a dupla estava 
cobrando dinheiro pelo resgate 
de seu cachorro furtado no dia 
10 de agosto.

Inicialmente a vítima entrou 
em contato com a policia e 
informou que após o furto de 
seu cachorro de raça Shih-tzu 
ela foi contata por um número 
de DDD 17 que disse estar com 

o animal e apenas devolveria se 
ela pagasse R$ 400.

Em seguida a vítima pediu 
comprovação de que o animal 
estava com a pessoa e rece-
beu imagens do cachorro pelo 
WhatsApp, onde ela passou a 
negociar a entrega.

Após algumas conversas 
a vítima informou que estava 
com o dinheiro e a entrega foi 
marcada na Avenida Danilo 
Galeazzi, para onde os policiais 
foram acionados no domingo e 
encontraram a dupla na posse 
do animal. As mulheres disse-
ram que estavam no endereço 

Da REDAÇÃOArquivo DHOJE para devolver o cachorro que 
encontraram na rua.

Elas foram levadas para 
a Central de Flagrantes onde 
confessaram que o animal foi 
encontrado por um vizinho e 
seria ele quem estava pedindo 
dinheiro, sendo que a função 
delas era entregar o cachorro 
e pegar o pagamento. Após a 
confissão a dupla foi liberada 
para mais tarde serem investi-
gadas pelo 3º Distrito Policial, 
que recebeu um boletim de 
ocorrência com natureza de 
extorsão. (Colaborou – Bruna 
MARQUES)

VIOLÊNCIA NO CENTRO
Motoboy vê furto, aciona 

PM e ladrão acaba 
preso com televisão

No final de noite do último 
domingo (15) um homem de 
24 anos foi preso após a Polícia 
Militar receber uma denúncia 
informando que três pessoas 
estariam furtando uma tele-
visão às 23h30 no centro de 
Rio Preto.

Segundo o boletim de ocor-
rência, os PMs receberam a 
denúncia através da ligação 
de um motoboy que disse ter 
presenciado três pessoas, que 
aparentam ser moradores de 
rua, furtando e escondendo 
uma televisão na Rua Prudente 
de Moraes. Para os policiais a 
testemunha informou as ca-
racterísticas físicas de um dos 
envolvidos.

Após as informações uma 
equipe da PM se dirigiu ao 
endereço  e encontrou um dos 
suspeitos. Junto com ele os 
policiais retornaram ao local 
informado pelo motoboy onde 
encontraram uma televisão 
marca Panasonic. O homem foi 
questionado e negou o furto, 
momento em que a testemunha 
se fez presente e afirmou que 

o suspeito era um dos crimi-
nosos. Por já ser conhecido 
no meio policial pela prática de 
furto o homem foi levado para 
a Central de Flagrantes.

Na central os policiais en-
contraram na TV um pendrive 
que continha informações de 
uma empresa, eles contataram 
o representante  que confirmou 
que o eletrônico era de sua 
propriedade.

Para os policiais o repre-
sentante ainda informou que 
outras duas televisões foram 
furtadas e apresentou imagens 
das câmeras de monitoramen-
to que mostram o suspeito e 
outras duas pessoas arrom-
bando a porta do estabeleci-
mento com uma barra de ferro, 
que também foi apresentado 
para os PMs, e furtando os 
objetos.

Em seguida o homem foi 
preso e encaminhado para a 
carceragem da DEIC. O caso foi 
registrado como furto qualifica-
do e mais tarde encaminhado 
para a Delegacia Seccional.

 (Colaborou – Bruna 
MARQUES)
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Briga de irmãos tem mordida no 
ombro e acaba na delegacia

Um jovem de 18 anos foi 
preso na manhã do último 
domingo (15) após ter mor-
dido o ombro de sua irmã 
de 22 anos enquanto eles 
discutiam em casa. O caso 
ocorreu às 10h15 na Avenida 
Bady Bassitt.

De acordo com as informa-
ções do boletim de ocorrên-
cia, policiais militares foram 
acionados para atender uma 
ocorrência de violência entre 
irmãos, sendo que ao chega-
rem ao endereço eles foram 
recebidos pela vítima que 
disse que ao cobrar o dinheiro 
do aluguel ao seu irmão eles 
discutiram, se ofenderam e 
em seguida ela foi mordida.

Após o depoimento da 
envolvida os policiais entra-
ram no apartamento, onde 

a agressão ocorreu, e em 
contato com o jovem este se 
defendeu dizendo que sua 
irmã teria iniciado a briga.

Assim os irmãos foram 
levados para a Central de 

gou e voltou para seu quarto, 
momento em que o jovem a 
seguiu e chutou a porta do cô-
modo. Em seguida a irmã saiu 
do quarto e se dirigiu para sala, 
onde o rapaz a agrediu com 
uma mordida em seu ombro.

Em sua declaração o en-
volvido mais jovem afirmou 
que houve uma discussão e 
trocas de ofensas, sendo que 
quando sua irmã lhe segurou 
ele desferiu uma mordida no 
ombro da vítima para se soltar.

Após a análise dos depoi-
mentos o rapaz foi preso em 
flagrante e o caso foi registrado 
como lesão corporal e violência 
doméstica para ser encami-
nhado ao 2º Distrito Policial, 
que investigará o ocorrido atra-
vés de um inquérito policial. 

 (Colaborou – Bruna 
MARQUES)

Da REPORTAGEM 

Flagrantes, onde com deta-
lhes a vítima informou que 
perguntou ao seu irmão se 
ele tinha dinheiro, sendo que 
ao ouvir que o agressor não 
tinha nenhum valor ela o xin-

Arquivo DHOJE

Caso foi parar na delegcia

ESTELIONATO ONLINE
Divulgação

Rapaz vai comprar moto e 
cai em golpe de anúncio 

clonado em site de vendas

No final da tarde do últi-
mo domingo (15) um rapaz 
de 22 anos junto com o seu 
irmão de 25 anos procurou 
a Central de Flagrantes para 
informar ter sido vítima de 
um golpe de falso anúncio 
em site de compra e venda 
do mesmo dia.

A vítima disse que no 
sábado (14) encontrou um 
anúncio de uma moto num 
site de vendas online e seu 
irmão ligou para o núme-
ro DDD 17 que estava no 
anúncio. Em contato com 
o anunciante este informou 
que estava vendendo a moto 
pelo valor de R$5.200 e 
que o veículo estava em Rio 
Preto aos cuidados de uma 
segunda pessoa.

Assim na data do domin-

go a vítima e seu irmão se 
dirigiram até a casa da pes-
soa que estava cuidando da 
moto, no bairro Parque das 
Aroeiras, onde após avaliar 
o veículo decidiram fechar o 
acordo, sendo que mais tar-
de o rapaz transferiu por PIX 
o valor total e momentos de-
pois o anunciante informou 
que tudo se tratava de um 
golpe e que nem conhecia 
o verdadeiro proprietário da 
moto que publicou o anúncio 
no mesmo site pelo valor de 
R$6.200.

Por tal motivo os irmãos 
procuraram a Central de 
Flagrantes onde o caso foi re-
gistrado como estelionato e 
mais tarde foi encaminhado 
ao 6º Distrito Policial. 

(Colaborou – Bruna 
MARQUES)

Da REDAÇÃO
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Mau Hálito 
(Halitose) 

Uma das principais causas do mau hálito (halitose) é o acú-
mulo de bactérias na boca, que produzem mau hálito. O mau 
hálito pode ser incômodo, mas felizmente uma vez identificadas 
as causa, pode ser iniciado um tratamento.

O acúmulo de bactérias que produzem mau hálito acontece 
com frequência pela falta de uma rotina completa de higiene 
bucal, e que traz como consequência um acúmulo de placa 
bacteriana ao redor da linha das gengivas e principalmente na 
parte posterior da língua. Entre outras causas do mau hálito es-
tão a alimentação, o acúmulo de bactérias ao dormir, o estresse 
a xerostomia (boca seca), problemas dentais, a desidratação, 
entre outros.

Em raras ocasiões o mau hálito pode ser sinal de uma doença 
mais grave. Portanto, é importante não ignorar o problema e 
consultar um dentista se o problema persistir. É possível me-
lhorar o hálito seguindo uma rotina de higiene bucal adequada.

Após conhecer a causa do mau hálito você pode começar a 
tomar as medidas necessárias para ter um hálito mais fresco.

1. Utilize um enxaguante bucal que elimina os germes que 
causam o mau hálito, bem com aqueles componentes que estão 
nos alimentos que possam causá-lo.

2. Hidrate-se bebendo água durante o dia. Limite a ingestão 
de café, bebidas alcoólicas alimentos conhecidos por causar 
mau hálito, sucos azedos e bebidas açucaradas.

 3. Para minimizar o mau hálito matutino, escove os dentes 
diariamente após cada refeição, use fio dental regularmente e 
comece o dia um enxague bucal para eliminar os germes que 
produzem o mau hálito.

4. Use fio dental todos os dias para eliminar restos alimen-
tares e a  placa bacteriana entre os dentes.

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

Divulgação

EM QUEDA

Rio Preto registra mais 
38 casos de Covid

A Secretaria de Saúde de 
Rio Preto confirmou mais 38 
casos de Covid-19 no município 
nesta segunda-feira (16), sendo 
todos diagnosticados por exa-
me PCR. No total, são 94.946 
casos registrados, com uma 
média móvel de 92 casos leves 
e seis casos graves por dia.

Também foram confirmados 
mais seis óbitos, sendo cinco 
notificados no domingo (15) 
e um nesta segunda. Desde o 
início da pandemia são 2.717 
mortes, com uma taxa de leta-
lidade de 2,8%. Considerando 
apenas os dados de 2021 são 
60.183 casos e 1.795 óbitos.

O número de curados che-

gou a 85.907, o equivalente 
a 90,4% dos casos. A cidade 
soma 313.760 notificações de 
pacientes com sintomas gripais 
e 281.583 testes realizados. O 
coeficiente de incidência é de 
20.419 casos a cada 100 mil 
habitantes.

Atualmente Rio Preto regis-
tra 482 pacientes internados 
com síndrome respiratória 
aguda grave (SRAG), com 259 
na UTI e 223 na enfermaria, 
sendo 213 residentes de Rio 
Preto e 269 de outras cidades 
da região. Dentre os casos já 
confirmados com Covid-19, 
são 322 internações, com 196 
na UTI e 126 na enfermaria. A 
taxa de ocupação de leitos de 
UTI na região é de 56,1%.

Vinicius LIMA 

Divulgação

Com 4.615 primeiras do-
ses e doses únicas aplicadas 
contra a Covid-19 até esta 
segunda-feira (16), a cidade 
de Mendonça registra uma 
cobertura vacinal de 83,5%. O 
índice coloca o município como 
19º no ranking de vacinação do 
Estado de São Paulo, sendo o 
município mais bem posiciona-
do da região. O ranking conta 
com 645 cidades.

Outras 15 cidades da região 
tiveram a cobertura vacinal 
analisada pela reportagem do 
DHoje, com base nos dados 
disponibilizados pelo Vacinôme-
tro do Governo de São Paulo. 
Destas, apenas Mendonça 
apresentou um índice superior 
a 80%. Cedral (42º no Estado), 
com 79,4% de cobertura, e Mi-
rassolândia (86º), com 75,7% 
aparecem na sequência com 
os melhores números.  Já as 
cidades com as coberturas mais 
baixas foram Ubarana (62%), 
Nova Granada (66,7%) e Monte 
Aprazível (67,2%). A média de 
cobertura vacinal nas cidades 
na região foi de 73,9%.

O coordenador de saúde de 
Mendonça, João Bazotti, desta-
cou o trabalho das enfermeiras 
Lívia, Alana, Rose e Josiane no 
trabalho de aplicação das vaci-
nas. O município contou com 
apenas um posto de vacinação 
durante toda a campanha.

“Tivemos um planejamento 
bem eficiente, que contou com 
agentes visitando as casas dos 

Mendonça lidera vacinação na 
região; veja outras cidades

Vinicius LIMA    
redacao@dhoje.com.br

COVID

munícipes, o que possibilitou 
mapear quantas pessoas de 
cada faixa etária teriam direito 
de receber a vacina. Destaco 
também o nosso trabalho para 
evitar o desperdício de doses. 
Nós utilizamos bem a sobra 
dos frascos e estimo que com 
isso a gente tenha conseguido 
fazer mais de 400 aplicações”, 
comentou Bazotti.

O efeito da vacinação já im-
pactou no número de casos de 
Covid-19 na cidade. “Nossa úl-
timo paciente internado grave foi 
há quase dois meses. Não temos 
ninguém aguardando por leito na 
fila de espera. Hoje temos em 
média 10 casos por semana”, 
afirmou o coordenador.

Bazotti citou ainda que os 
moradores estão sendo con-
vocados para tomar a segunda 
dose e que o município aguarda 
a chegada de uma nova remes-
sa para iniciar a vacinação em 
menores de 18 anos.

Profissionais de Saúde em Mendonça; cidade com maior 
cobertura vacinal da região

REFORÇO
Saúde recebe 3,9 mil doses para 
completar vacinação de 18 anos

A Secretaria de Saúde de 
Rio Preto informou que rece-
beu mais 3,9 mil doses da 
vacina contra Covid-19. Com 
isso, o município vai concluir 
a imunização do público de 18 
anos nesta terça-feira (17).  A 
cobertura desse público está 
em 94,6%.

As doses estarão disponíveis 
na Swift, das 8h às 16h, e nas 
unidades de saúde, das 8h às 
14h. Para ser vacinado é ne-
cessário apresentar documento 
com foto e CPF e comprovante 
de residência de Rio Preto. 
Assim como ocorreu no último 
sábado, quando o público de 
18 anos começou a ser vaci-
nado, nesta terça-feira haverá 
distribuição de senhas, com as 
doses serão aplicadas conforme 
disponibilidade.

A aplicação de segunda dose 
também continua para os agen-
dados e faltosos. Quem precisar 

da segunda dose do imunizante 
Coronavac deve procurar uma 
unidade de saúde, das 8h às 
14h ou a Swift, das 8h às 16h. 
Já quem precisar da segunda 
dose do imunizante AstraZeneca 
deve procurar apenas uma uni-
dade de saúde, das 8h às 14h. O 
número de faltosos da segunda 
dose está em 6.698 pessoas.

Adolescentes - Rio 
Preto iniciará a imunização de 
adolescentes de 16 e 17 anos 
com comorbidades, deficiência, 
gestantes e puérperas, nesta 
quarta-feira (18), conforme cro-

nograma do estado de São Pau-
lo. Para ser vacinado, será ne-
cessário apresentar documento 
com foto e CPF, comprovante de 
residência de Rio Preto dos pais 
e/ou responsáveis e atestado 
médico para comorbidades, 
documento que comprove a 
deficiência, gravidez e puerpério.

Segundo os dados do Va-
cinômetro, Rio Preto aplicou 
493.221 doses da vacina contra 
a Covid-19, sendo: 338.767 
primeiras doses e 142.902 
segundas doses. Além disso, 
11.552 foram imunizados com 
dose única.

A aplicação de segunda 
dose também continua 
para os agendados e 
faltosos

Vinicius LIMA

AJUDA

ONG distribui perucas a pacientes com câncer

A ONG Cabelegria realizou 
na manhã desta segunda-feira 
(16) a entrega gratuita de peru-
cas para pacientes oncológico 
no Ambulatório do Hospital 
de Base. Além de entregar as 
perucas, os responsáveis pela 
ONG também receberam doa-

“É transformador. A pa-
ciente é humanizada ao ter a 
oportunidade de escolher a 
peruca dela, provar quantas ela 
quiser, então a pessoa costu-
ma sair daqui com autoestima 
renovada. Acaba tornando esse 
momento que a paciente está 
passando menos doloroso”, 
comentou Juliana.

O caminhão seguirá em Rio 
Preto nesta terça-feira (16), 
dessa vez no HB Saúde, das 
14 às 17h, na rua Antônio de 
Godoi, Nº 3890, tanto para 
entregar perucas quanto re-
ceber doações de cabelo. “A 
única coisa que pedimos aos 
doadores é que o cabelo esteja 
seco na hora de fazer o corte”, 
afirmou Juliana.

Vinicius LIMA ções de cabelos.
O Cabelegria conta com 

um caminhão customizado e 
equipado como se fosse um 
salão de beleza com diversos 
modelos de peruca. A ONG 
dirige pelo país para entregar 
as perucas e colher doações. 
Nesta segunda-feira foram 
distribuídas oito perucas.

“Já passamos por Curitiba 
e Salvador e recentemente 
voltamos a percorrer o Estado 
de São Paulo. As perucas são 
para pacientes com câncer ou 
com alguma outra patologia 
que tem como sintoma a queda 
do cabelo. O paciente entra, 
escolhe e experimenta. A que 
ela se sentir melhor ela vai 
poder levar de graça”, afirmou 
Juliana de Souza Joaquim, uma 
das responsáveis pelo atendi-
mento na ONG.

Diagnosticada com câncer 
no ovário em dezembro do 
ano passado, a paciente Eliana 
Ferreira da Costa, 52 anos, de 
Orindiúva, realiza tratamento 
há sete meses. Nesta segun-
da, ela foi uma das pacientes 
que resolveu retirar uma das 
perucas.

“Eu tinha o cabelo grande, 
quase batia na cintura, mas de-
pois da primeira quimioterapia 
ele começou a enrolar muito 
e quando eu ia pentear caía, 
então eu resolvi cortar tudo. 
Eu passei por aqui e pensei 
que era algo caro, e não tinha 
dinheiro. Aí a assistente social 
me falou que era gratuito e me 
trouxe aqui. Amei a peruca que 
eu escolhi. Eu cheguei a sonhar 
que eu tinha o cabelo de volta, 
na altura do ombro, e hoje ele 
se concretizou”, contou Eliana.

Divulgação

Amei a peruca 
que eu escolhi. Eu 
cheguei a sonhar 

que eu tinha o 
cabelo de volta, na 
altura do ombro, 

e hoje ele se 
concretizou

“

”
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A-6Jornal
São José do Rio Preto, terça-feira
17 de agosto de 2021

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO: 
 
SETCORP 213 URBANIZADORA LTDA, empresa privada inscrita no 
CNPJ/MF sob o nº. 27.603.654/0001-66, estabelecida à Rua Penita, 3155, 
nº 3155, Redentora, na cidade de São José do Rio Preto/SP, conforme 
faculta a Lei n.o 6.766 de 19 de Dezembro de 1979 e artigo 62, da Lei 
13.097 de 19 de Janeiro 2.015, resolve pelo presente Edital, NOTIFICAR os 
proprietários dos lotes, localizados no Empreendimento “RES. SETVALLEY 
2 FASE 3 e RES. SETVALLEY 3 FASE 2”, abaixo relacionados, considerando 
que a tentativa de Notificação Extrajudicial promovida de forma pessoal 
restou infrutífera, estando os mesmos em local incerto e não sabido, para 
comparecer, no prazo impreterível de 15 (quinze) dias a contar da data de 
publicação deste edital, no endereço supracitado ou dentro do prazo nos 
contatar através do número 0800-878-0777, tendo em vista o 
descumprimento da obrigação pecuniária assumida originária. Assim pela 
presente, ficam NOTIFICADOS na forma da legislação vigente, para que 
ninguém possa alegar ignorância/desconhecimento, expede-se a presente 
com o prazo de 15 (quinze) dias. O não comparecimento e a consequente 
desconsideração a esta notificação ensejará a aplicação das sanções legais 
com a rescisão do contrato de compra e venda firmado entre as partes, 
ficando eventuais valores de reembolso a crédito dos Notificados, 
desobrigando a Notificante de qualquer comunicação futura. 

Nome do Cliente RG/CNPJ CPF Quadra Lote 

VALDEIR ROCHA DE AZEVEDO 
22637878 115.405.738-

00 13 13 

CLEUMARIO LIMA DOS SANTOS  
564859362 049.641.275-

24 13 24 

ANDERSON DOS SANTOS SILVA 
42447606X 231.682.108-

11 20 24 

 
JAMIL PEDROZO NASSIF 

DIRETOR 
 
 
 
 

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

Nome do Cliente RG CPF Quadra Lote 

PATRICIA CRUZ MARTINEZ 549472551 
872.851.509-

91 08 04 

 
JAMIL PEDROZO NASSIF 

DIRETOR 
 
 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIAÇU
AVISO DE RETIFICAÇÃO DE EDITAL - PREGÃO (PRESENCIAL) 

A Prefeitura Municipal de Guapiaçu torna público aos interessados a realização do Pregão Presencial 
nº 070/2021 e objeto do Processo nº 112/2021. TIPO: Menor preço global. OBJETO: Contratação de 
Operadora de Planos ou Seguros Privados de Assistência à Saúde, para a prestação de serviços de 
assistência médica, hospitalar, de procedimentos diagnósticos e terapêuticos, na modalidade de Plano 
de Saúde Coletivo Empresarial, segmentação ambulatorial + hospitalar com obstetrícia, previsão de 
acomodação coletiva, área de abrangência geográfica de grupo de municípios, que contemplem, no 
mínimo, os municípios de Guapiaçu, São José do Rio Preto e cidades adjacentes em um raio de até 50km², 
em conformidade com a Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, para o grupo correspondente 
aos servidores ativos e inativos de Guapiaçu/SP, bem como seus respectivos dependentes legais, 
obedecidas as condições de admissão do contrato a ser pactuado, conforme as especificações descritas 
no Termo de Referência anexo ao presente Edital.DATA, HORÁRIO E LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA: 27 
de agosto de 2021, às 09:00 horas, na Prefeitura Municipal de Guapiaçu.EDITAL DISPONÍVEL: a partir 
de 17/agosto/2021, das 08:30 horas às 15:30 horas, no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de 
Guapiaçu, sito na Avenida Abrahão José de Lima, nº 572, Centro, Guapiaçu – SP, Cep: 15.110-000, ou no 
sítio eletrônico www.guapiacu.sp.gov.br. DATA: 16/agosto/2021- PREGOEIRO: Leandro Mariano da Silva

EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRA-
TO ADM. 76/2018

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 06/2018
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 68/2018
CONCESSOR: MUNICÍPIO DE MONTE APRAZÍVEL
CONCESSIONÁRIA: ELVIO SCANFERLA 24466425868
CNPJ nº 17.561.638/0001-02
OBJETO: O presente Termo Aditivo tem como objeto 
prorrogar o prazo de vigência do contrato de Concessão 
de Uso Remunerado do Imóvel localizado na Rodoviária 
Fermino Martin de Monte Aprazível, para o fi m específi co de 
SAPATEIRO INDEPENTENTE (CNAE 95.29-1-01), obser-
vando-se o regulamento interno do referido serviço público, 
conforme no art. 57, II, da Lei nº 8.666/93.
VIGÊNCIA: O prazo de vigência prorrogado por mais 12 
(doze) meses, contados da data de assinatura do presente 
Termo até a data de 13 de agosto de 2022, podendo ser 
prorrogado a critério da Administração.
VALOR: Para a execução do objeto contratado, a CONCES-
SIONÁRIA pagará ao CONCESSOR mediante remuneração 
mensal correspondente a 05 UFESP’s, ou seja, consideran-
do o valor da UFESP 2021 em R$29,09 (vinte e nove reais 
e nove centavos), o valor mensal será de R$145,05 (cento e 
quarenta e cinco reais e cinco centavos).
Monte Aprazível, 13 de agosto de 2021.
MARCIO LUIZ MIGUEL – Prefeito Municipal

GOVERNO DE MONTE APRAZÍVEL-SP
AVISO DE PROSSEGUIMENTO DE LICITAÇÃO

SESSÃO PÚBLICA: 02
TOMADA DE PREÇOS: 03/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 53/2021
REGISTRO DE PREÇOS: 34/2021
OBJETO: Contratação de empresa especializada para rea-
lização de reforma e ampliação da Escola Municipal Felicia-
no Sales Cunha 
Após o julgamento da habilitação e do recurso impetrado, 
fi cam convocadas as empresas participantes, bem como 
todo e qualquer interessado a comparecer na sessão públi-
ca 02 que julgará as propostas no dia:
Data da realização da Sessão Pública 02: 20/08/2021
Horário: 10h00min.
Local da Abertura dos envelopes: Prefeitura de Monte 
Aprazível - Setor Municipal de Licitação, - Sala de reuniões, 
localizado na Praça São João, 117, Centro
O recurso, parecer e decisões poderão ser consultados na 
integra através do site www.monteaprazivel.sp.gov.br e em 
publicação extra do diário ofi cial do município de Monte 
Aprazível em 16/08/2021.
Fundamentação legal: 8.666/93.

Monte Aprazível, 16 de agosto de 2021.
Marcio Luiz Miguel – Prefeito Municipal
Diego Santos Rossini – Presidente da COMUL

GOVERNO DE MONTE APRAZÍVEL-SP
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL: 48/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 72/2021
REGISTRO DE PREÇOS: 35/2021
LICITAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP
OBJETO: Aquisição de tablets.
Data da realização da Sessão Pública: 01/09/2021
Horário: 09h30min.
Local da Abertura dos envelopes: Prefeitura de Monte Apra-
zível - Setor Municipal de Licitação, localizado na Praça São 
João, 117, Centro.
O edital na integra deverá ser acessado através do site 
www.monteaprazivel.sp.gov.br
Fundamentação legal: Leis Federais: 10.520/02 e 8.666/93.

Monte Aprazível, 16 de agosto de 2021.
Marcio Luiz Miguel – Prefeito Municipal
Diego Santos Rossini – Pregoeiro Ofi cial



A-7 Jornal
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Editais de
PROCLAMAS

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. 

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.

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:

JORGE PAULO YAMANAKA EMERENCIANO FERREIRA 
e GABRIELA DE SOUZA BOTELHO. Ele, de nacionalidade 
brasileira, marceneiro, solteiro, nascido em São José do Rio 
Preto, SP, no dia 02 de dezembro de 1994, fi lho de ALCIDES 
EMERENCIANO FERREIRA e de NAIR YOSHIE YAMA-
NAKA EMERENCIANO FERREIRA. Ela, de nacionalidade 
brasileira, autonoma, solteira, nascida em São José do Rio 
Preto, SP, no dia 26 de maio de 1995, fi lha de ADEMILSON 
APARECIDO BOTELHO e de MARILZA FRANCISCA DE 
SOUZA BOTELHO. 

JOSÉ ANTONIO LULIO e CARLA DANIELE SCHENA AL-
VES. Ele, de nacionalidade brasileira, , divorciado, nascido 
em Jaci, SP, no dia 03 de outubro de 1967, fi lho de  e de 
NEUZA LULIO. Ela, de nacionalidade brasileira, contabilista, 
solteira, nascida em Marília, SP, no dia 27 de dezembro de 
1991, fi lha de JOSÉ CARLOS ALVES e de CLECI SCHENA. 

MATHEUS NARDO CASERI e DAYANNE HIPÓLITO CON-
CEIÇÃO. Ele, de nacionalidade brasileira, agente pastoral, 
solteiro, nascido em Guapiaçu, SP, no dia 03 de maio de 
1991, fi lho de JOSÉ ROBERTO CASERI e de CLAUDIA 
HELENA NARDO CASERI. Ela, de nacionalidade brasileira, 
psicóloga, solteira, nascida em São José do Rio Preto, SP, 
no dia 20 de abril de 1995, fi lha de LAÉRCIO APARECIDO 
DA CONCEIÇÃO e de CRISTIANE HIPÓLITO CONCEIÇÃO. 

MILTON CESAR CABRAL e SOLANGE DE ALMEIDA 
ARAÚJO. Ele, de nacionalidade brasileira, encanador, soltei-
ro, nascido em Regeneração, PI, no dia 25 de maio de 1975, 
fi lho de MANOEL JACÓ CABRAL e de JOSEFA MARIA DA 
CONCEIÇÃO CABRAL. Ela, de nacionalidade brasileira, 
faxineira, divorciada, nascida em EMBU, SP, no dia 22 de 
abril de 1969, fi lha de BENEDITO DE ALMEIDA ARAÚJO e 
de MARIA DE LOURDES CARDOSO. 

AMIR MATHEUS ZAAROUR e KAMILLA KAREM SILVA 
NASCIMENTO. Ele, de nacionalidade brasileira, autonomo, 
solteiro, nascido em INDAIATUBA, SP, no dia 06 de agosto 
de 1997, fi lho de CHAFIK SLEIMAN ZAAROUR e de MARIA 
DA GLORIA BRAZ. Ela, de nacionalidade brasileira, secretá-
ria, solteira, nascida em São Paulo, SP, no dia 17 de maio de 
1997, fi lha de MAURO VALENTIM DO NASCIMENTO e de 
LUCIANA MARIA DA SILVA NASCIMENTO. 

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, 16 de agosto 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. GUSTAVO DESTEFANI e RAFAELA LETICIA DE 
LIMA SHIMADA BASSO, sendo ELE fi lho de AMARILDO 
DESTEFANI e de ADRIANA CLAUDIA FERREIRA DESTE-
FANI e ELA fi lha de ITALO CARLOS BASSO e de DANIELE 
CAROLINA DE LIMA VIEIRA;

2. ELCIO PEREIRA DE SOUZA JÚNIOR e SILVANA 
FALQUETE, sendo ELE fi lho de ELCIO PEREIRA DE SOU-
ZA JÚNIOR e de MARICI OLIVEIRA DE SOUZA e ELA fi lha 
de JOSÉ FALQUETE e de NIVALDA SARAN FALQUETE;

3. GABRIEL FERNANDO ALVES RODRIGUES e AG-
NÊS BEATRIZ ANGELO DE CARVALHO, sendo ELE fi lho 
de WILSON ROBERTO RODRIGUES e de KELLI GILMARA 
ALVES e ELA fi lha de PAULO AMÉRICO DE SOUZA CAR-
VALHO e AGDA ANGELO DA SILVA;

4. DAUTOIR ALARCON PEDROSO e FERNANDA 
NATALIA OLIVEIRA BATISTA, sendo ELE fi lho de JOCELI-
NO PEDROSO e de SILVANA MARA ALARCON e ELA fi lha 
de JOÃO BATISTA e de LEONICE DE OLIVEIRA BATISTA;

5. VICTOR HUGO LOPES XISTO e THATIANY 
CARLA MACHADO GUEIA, sendo ELE fi lho de CARLOS 
ALBERTO XISTO e de CLEONICE LOPES e ELA fi lha de 
NILTON CARLOS MACHADO GUEIA e de MARA EDUARDA 
DE OLIVEIRA;

6. ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS OLIVEIRA FRANCO 
e NATÁLIA LEOCADIO ROSSIGNOLO, sendo ELE fi lho de 
ASTON LUIZ OLIVEIRA e de BERNADETE DE LOURDES 
SANTOS OLIVEIRA e ELA fi lha de ANTONIO JOSÉ DO ES-
PIRITO SANTOS ROSSIGNOLO e de MARINA LEOCADIO 
ROSSIGNOLO;
; brasileiros, residentes neste 3º subdistrito. Se alguém sou-
ber de algum impedimento, oponha-o em Cartório (R. São 
Paulo, 2200 – Tel: 3202-9090). 16/08/2021.

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. JEKSON MANOEL DA SILVA MOREIRA e ADRIA-
NA CARLOS PEREIRA, sendo ELE fi lho de JOAQUIM MO-
REIRA DA SILVA e de MARIA LUCIA DA SILVA MOREIRA 
e ELA fi lha de MANOEL PEREIRA e de HELENA CARLOS 
ESTRELA;

2. FABRICIO EUGENIO SILVA e FRANCIELE FRAN-

CISCA XAVIER ALVES, sendo ELE fi lho de EUGENIO 
JOSÉ DA SILVA e de IRACEMA MANOEL DA SILVA e ELA 
fi lha de IRINEU ALVES e de YOLANDA FRANCISCA XA-
VIER;

3. JIMEERSON SANTOS MENEZES e FRANCIELE 
SOUZA RUIZ, sendo ELE fi lho de JOSÉ ALMIRO BATISTA 
MENEZES e de MARIA SILVA SANTOS e ELA fi lha de ELIO 
RUIZ PIRES e SILVANA SOUZA PIRES;

4. RODRIGO BATISTA DA SILVA e FLAVIA APARECI-
DA FREITAS, sendo ELE fi lho de JOÃO LOPES DA SILVA e 
de TANIA MAURA BATISTA DA SILVA e ELA fi lha de CLAU-
DECI MACHADO DE FREITAS e de EDNER PEREIRA DE 
JESUS FREITAS;

5. GILMAR FELTRIN e VANDETE MOLINA CAMUCI, 
sendo ELE fi lho de GILDO FELTRIN e de ADELAIDE MAR-
COLINA FELTRIN e ELA fi lha de LUIZ CAMUCI e de NILCE 
MOLINA CAMUCI;

6. JOEDSON MENEZES DE QUEIROZ e MARIANA 
MARY TANAKA, sendo ELE fi lho de QUINTILIANO LEO-
NEL DE QUEIROZ e de ELUCI TEREZINHA DE MENEZES 
QUEIROZ e ELA fi lha de MARIO AQUIO TANAKA e de ILDA 
YATIKO MIYASAKA TANAKA;

7. MARCO HENRIQUE MOLINA CARDOSO DE 
SANTANA e DANIELLY ALVES MUNHÓZ, sendo ELE fi lho 
de MARCO ANTONIO CARDOSO DE SANTANA e de DIVA 
APARECIDA MOLINA DE SANTANA e ELA fi lha de DANIEL 
MUNHÓZ e de RAIMUNDA ALVES DE SOUSA MUNHÓZ;

8. FABRICIO GALUCIO DA ROCHA e ANA PAULA 
CARDOSO, sendo ELE fi lho de JOSÉ ALBERTO DA RO-
CHA e de MARIA DULCE GALUCIO DA ROCHA e ELA fi lha 
de CÉLIA CARDOSO;
; brasileiros, residentes neste 3º subdistrito. Se alguém sou-
ber de algum impedimento, oponha-o em Cartório (R. São 
Paulo, 2200 – Tel: 3202-9090). 14/08/2021.

Balcão de Empregos oferece 
678 vagas nesta segunda

O Balcão de Empregos de Rio Preto desta segunda-feira (16) 
oferece 678 oportunidades de trabalho.

Os interessados em alguma das vagas podem se cadastrar 
no Balcão de Empregos através do site da Prefeitura www.

riopreto.sp.gov.br/balcaoempregos e se candidatar as vagas 
oferecidas enviando os currículos. Confi ra a lista completa no 

portal: www.dhojeinterior.com.brFiltros:  Relatório diário do dia 16/08/2021. Apenas vagas ativas (novas e reativadas).

Relatório de VagasBalcão de Empregos

CARGO QTDE. VAGAS SEXO TIPO
AÇOUGUEIRO PERMANENTEINDIFERENTE3
ADESIVADOR PERMANENTEINDIFERENTE1
AGENTE DE CRÉDITO PERMANENTEINDIFERENTE10
AGENTE DE HIGIENE E LIMPEZA PERMANENTEFEMININO1
AGENTE DE LIMPEZA PERMANENTEFEMININO1
AGENTE DE LIMPEZA MIRASSOL PERMANENTEFEMININO1
AGENTE DE SERVIÇOS TOURNANT PERMANENTEINDIFERENTE1
AJUDANTE DE CARGA/DESCARGA PERMANENTEMASCULINO1
AJUDANTE DE MARCENEIRO/ MEIO OFICIAL PERMANENTEMASCULINO1
AJUDANTE DE MARCENEIRO/ MEIO OFICIAL PERMANENTEMASCULINO1
AJUDANTE DE MOTORISTA PERMANENTEMASCULINO1
AJUDANTE DE PADEIRO PERMANENTEMASCULINO2
AJUDANTE DE PRODUÇÃO PERMANENTEMASCULINO1
AJUDANTE GERAL PERMANENTEMASCULINO3
AJUDANTE GERAL PERMANENTEMASCULINO1
AJUDANTE GERAL PONTE ROLANTE E EMPILHADEIRA- MORA EM MIRASSOL PERMANENTEINDIFERENTE1
ANALISTA CONTÁBIL JUNIOR PERMANENTEINDIFERENTE1
ANALISTA DE SUPORTE PERMANENTEINDIFERENTE1
ANALISTA DE SUPORTE - FINANCEIRO PERMANENTEINDIFERENTE2
ANALSITA DE QUALIDADE PERMANENTEINDIFERENTE1
APLICADOR DE ADESIVOS PERMANENTEMASCULINO1
APRENDIZ DE MECÃNICO PERMANENTEMASCULINO1
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO PERMANENTEINDIFERENTE3
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO FISCAL PERMANENTEMASCULINO1
ASSISTENTE DE LOGISTICA - ALMOXARIFADO PERMANENTEMASCULINO2
ASSISTENTE DE LOGISTICA - ALMOXARIFADO PERMANENTEMASCULINO1
ASSISTENTE FATURAMENTO PERMANENTEMASCULINO1
ATENDENTE PERMANENTEFEMININO10
ATENDENTE PERMANENTEINDIFERENTE8
ATENDENTE PERMANENTEINDIFERENTE1
ATENDENTE PERMANENTEFEMININO1
ATENDENTE / CAIXA PERMANENTEINDIFERENTE1
ATENDENTE DE DELIVERY PERMANENTEINDIFERENTE10
ATENDENTE DE DELIVERY PERMANENTEFEMININO1
ATENDENTE DE FRIOS PERMANENTEMASCULINO1
ATENDENTE DE SUPORTE TÉCNICO - CALL CENTER PERMANENTEINDIFERENTE1
ATENDENTE DE TELEMARKETING PERMANENTEINDIFERENTE5
ATENDENTE PCD (PESSOA COM DEFICIÊNCIA) PERMANENTEINDIFERENTE1
AUX. DE COZINHA PERMANENTEINDIFERENTE1
AUX. DE GARÇOM PERMANENTEINDIFERENTE2
AUX DE SUSHIMAN PERMANENTEINDIFERENTE2
AUX. EXPEDIÇÃO PERMANENTEMASCULINO3
AUXILIAR ADMINISTRATIVO PERMANENTEFEMININO1
AUXILIAR ALMOXARIFE PERMANENTEMASCULINO1
AUXILIAR DE  CARGA E DESCARGA PERMANENTEMASCULINO8
AUXILIAR DE CONFEITEIRO PERMANENTEINDIFERENTE1
AUXILIAR DE COZINHA PERMANENTEINDIFERENTE1
AUXILIAR DE COZINHA PERMANENTEINDIFERENTE1
AUXILIAR DE COZINHA PERMANENTEINDIFERENTE10
AUXILIAR DE ENFERMAGEM PERMANENTEFEMININO2
AUXILIAR DE ESTOQUISTA PERMANENTEMASCULINO1
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO PERMANENTEINDIFERENTE1
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO PERMANENTEINDIFERENTE1
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO- CARGA E DESCARGA PERMANENTEMASCULINO1
AUXILIAR DE FLORISTA PERMANENTEINDIFERENTE1
AUXILIAR DE LAVANDERIA PERMANENTEINDIFERENTE5
AUXILIAR DE LIMPEZA PERMANENTEFEMININO1
AUXILIAR DE LIMPEZA PERMANENTEINDIFERENTE10
AUXILIAR DE LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO PERMANENTEMASCULINO1

Vagas Ativas
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AUXILIAR DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES PERMANENTEINDIFERENTE2
AUXILIAR DE MONITORAMENTO PERMANENTEINDIFERENTE1
AUXILIAR DE MONITORAMENTO ELETRONICO JUNIOR PERMANENTEINDIFERENTE1
AUXILIAR DE OPERAÇÕES PERMANENTEMASCULINO1
AUXILIAR DE PESAGEM PERMANENTEINDIFERENTE1
AUXILIAR DE PRODUÇÃO PERMANENTEMASCULINO4
AUXILIAR DE PRODUÇÃO PERMANENTEMASCULINO1
AUXILIAR DE SALGADEIRA PERMANENTEFEMININO1
AUXILIAR DE SERRALHEIRO PERMANENTEMASCULINO2
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (LIMPEZA) PERMANENTEMASCULINO1
AUXILIAR DE SERVIÇOS OPERACIONAIS (TEMPORÁRIA) TEMPORÁRIAINDIFERENTE20
AUXILIAR DEPARTAMENTO CONTABIL PERMANENTEFEMININO1
AUXILIAR DEPARTAMENTO FISCAL PERMANENTEFEMININO1
AUXILIAR MECANICA INDUSTRIAL PERMANENTEMASCULINO1
AUXILIAR MECÂNICO PERMANENTEMASCULINO1
AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS - LIMPEZA PERMANENTEFEMININO2
BALCONISTA VENDEDOR PERMANENTEMASCULINO2
BARMAN PERMANENTEMASCULINO1
BPO - ANALISTA FISCAL/CONTABIL PERMANENTEINDIFERENTE1
CAMAREIRA   HOTEL PERMANENTEFEMININO1
CARGA E DESCARGA PERMANENTEMASCULINO2
CARTAZISTA PERMANENTEINDIFERENTE1
CONFEITEIRA(O) PERMANENTEINDIFERENTE1
CONFERENTE DE MERCADORIA PERMANENTEMASCULINO1
CONSULTOR (A) EXTERNO PAP PERMANENTEINDIFERENTE1
CONSULTOR DE VENDAS - RIO PRETO PERMANENTEINDIFERENTE5
CONSULTOR DE VENDAS INTERNO PERMANENTEINDIFERENTE1
CONSULTOR TÉCNICO PERMANENTEINDIFERENTE1
CONTROLADOR DE ACESSO PERMANENTEINDIFERENTE10
COORDENADOR DE LOJA PERMANENTEINDIFERENTE1
COPEIRO (AUXILIAR DE BAR) PERMANENTEINDIFERENTE10
CORRETOR DE IMÓVEIS PERMANENTEINDIFERENTE1
COSTUREIRA PERMANENTEINDIFERENTE3
COSTUREIRA PERMANENTEINDIFERENTE1
COZINHEIRA PERMANENTEINDIFERENTE1
CUIDADOR DE IDOSOS PERMANENTEINDIFERENTE3
CUIDADORA INFANTIL PERMANENTEFEMININO3
CUIDADORA INFANTIL - (BABÁ) PERMANENTEFEMININO1
CUMIM (AUXILIAR DE GARÇOM) PERMANENTEINDIFERENTE10
DOMESTICA PERMANENTEFEMININO1
ELETRICISTA AUTOMOTIVO PERMANENTEINDIFERENTE1
ELETRICISTA INDUSTRIAL PERMANENTEINDIFERENTE1
ELETRICISTA PARA LINHA AUTOMOTIVA LEVE E PESADA COM EXPERIENCIA PERMANENTEMASCULINO1
ELETRICISTA RESIDENCIAL E PREDIAL / CONSTRUÇÃO CIVIL PERMANENTEMASCULINO3
ELETRICISTA RESIDENCIAL E PREDIAL / CONSTRUÇÃO CIVIL PERMANENTEMASCULINO3
ENCANADOR RESIDENCIAL E PREDIAL / CONSTRUÇÃO CIVIL PERMANENTEMASCULINO3
ENCANADOR RESIDENCIAL E PREDIAL / CONSTRUÇÃO CIVIL PERMANENTEMASCULINO3
ENCANADOR RESIDENCIAL E PREDIAL / CONSTRUÇÃO CIVIL PERMANENTEMASCULINO3
ENCARREGADO DE PADARIA PERMANENTEMASCULINO1
ENTREGADOR EXTERNO PERMANENTEINDIFERENTE1
ENTREGADOR MOTORIZADO PERMANENTEMASCULINO1
ESTAGIARIA (NECESSÁRIO ESTAR CURSANDO ENSINO MÉDIO, PERÍODO
NOTURNO)

TEMPORÁRIAINDIFERENTE10

ESTAGIARIO (A) DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS TEMPORÁRIAINDIFERENTE1
ESTAGIARIO CONTABIL PERMANENTEINDIFERENTE1
ESTAGIÁRIO EM ELETRICA TEMPORÁRIAMASCULINO1
ESTÁGIO - ENGENHARIA DA PRODUÇÃO TEMPORÁRIAINDIFERENTE1
ESTÁGIO - ENGENHARIA MECÂNICA TEMPORÁRIAINDIFERENTE1
ESTAGIO  PCP PERMANENTEMASCULINO1
ESTÁGIO ADMINISTRATIVO PERMANENTEINDIFERENTE2
ESTAGIO ADMINISTRATIVO EM MIRASSOL PERMANENTEINDIFERENTE2
ESTÁGIO CIÊNCIAS CONTÁBEIS TEMPORÁRIAINDIFERENTE3
ESTAGIO EM ADMINISTRAÇÃO COMERCIAL PERMANENTEFEMININO1
ESTÁGIO EM ATENDIMENTO PERMANENTEFEMININO5
ESTÁGIO EM ATENDIMENTO PERMANENTEFEMININO11
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Roberto
 Toledo

NÃO CONFIE EM PUXA SACO. LEMBRE QUE AS PESSOAS ACARICIAM 
O CAVALO APENAS PARA PODER MONTAR NELE. Sorria, beba muita 

água e seja feliz!
LÍVIA COSTANTINI Mar-

ques, empresária, e sua queri-
da mamãe Mariângela de Abreu 
Costantini, que ganhou festinha 
íntima entre familiares, com 
direito à bolo e parabéns no 
último fi nal da semana.

NO PRÓXIMO sábado dia 21, 
a partir das 19 horas da manhã, 
será inaugurado o Pet Park 
Matheus Pinoti Massucatto, 
no Parque Setorial, na avenida 
Philadelpho Gouveia Neto, nas 
proximidades do MacDonald´s.        

MADU GOMES Polotto e 
o empresário José Antônio 
Basílio, marido de Márcia Ba-
sílio, foram os aniversariantes 
de ontem. Lena Villa, esposa 
de Allimzinho Bassitt ganhou 
paparicos dos filhos e fami-
liares, no domingo, pela nova 
idade assumida. Da coluna, 
parabéns!

PRIMEIRA MÃO. A Gold Sys-
tem fi cou entre as 150 melhores 
empresas para se trabalhar no 
ranking pequenas empresas da 
GPTW, concorrendo com 1222 
empresas. Parabéns ao sócio 
fundador Jean Daher.

EVENTO CIENTÍFICO. Se-
gue nesta terça feira, o 23º 
Congresso Médico do Oeste 
Paulista, totalmente on-line, 
realizado pela Associação Pau-
lista de Medicina – Regional 
Rio Preto. Um dos eventos 
científicos da Medicina mais 
longevos do Estado de São 
Paulo, realizado há 52 anos, 
adaptado à realidade do mundo 
ainda envolto pela pandemia da 
covid-19.

O EMPRESÁRIO Alaércio 
Bellon, no comando da loja 
BIOAGE Rio Preto, manda 
avisar que no próximo dia 4 de 
setembro, das 9h às 18 horas, 
acontecerá Curso Dermapla-
ning, uma oportunidade de 
aprender um novo diferencial 
para se destacar no mercado. 
Dani Bastos é esteticista, fi sio-
terapeuta, especializada em 
docência do ensino superior, 
fi sioterapia, dermatofuncional 
é quem ministra o curso. Cer-
tifi cado de conclusão do curso. 
Mais detalhes: (17) 3233-4888.

 

 NÃO PERCAM. Anunciamos 
para os dias 11, 12 e 13 de 
dezembro, aqui em Rio Preto, 
a feira de Natal do Orquidário 
de Rio Preto, comandada por 
Deolanda Garcia Rodrigues.  

Detalhes
não tão pequenos...

Chá das Princesas
Agorto começou com novidades no Hot Beach Parque & Resorts, 
em Olímpia: o início do Hot Beach Experience, um calendário 
de eventos abertos ao público em geral mediante aquisição de 
ingresso. Um deles é o Chá Encantado da Princesas, que ocorre 
toas as sextas-feiras e sábados de agosto no parque aquático em 
Olímpia, a partir das 16h30. É um momento lúdico, com show 
infantil e interação das crianças com personagens encantadas 
como Cinderela, Branca de Neve e Chapeleiro Maluco. O cardápio 
inclui bolo de chocolate, cone de frutas, mini sanduíche, muffin 
de banana, sucos e água. Ingresso para o Chá das Princesas R$ 
140 reais e combo (um adulto e uma criança) ambos pagam 
meia. Reservas na recepção dos resorts ou pela Central de Vendas 
(17) 3279-1009 ou App (17) 3279-1111.   

Questão de ordem
Em defesa da democracia! Este é o título do III Encontro das 
advogadas e advogados da ADJC-SP! (Associação Civil de 
Advogados e Advogadas pela Democracia, Justiça e Cidadania), 
que acontece no dia 28, sábado, às 9h de forma virtual. Estarão 
presentes Caio Augusto (Advogado e presidente da OAB-SP), 
Aldo Arantes (Advogado e coordenador nacional da ADJC) e 
Pedro Serrano (Advogado e Professor da PUC-SP, Soraia Mendes 
(Advogada e anti-candidata ao STF). No encontro que participara 
a rio-pretense Dra. Merli Diniz, será definida a plataforma de 
participação da ADJC-SP nas eleições da OAB-SP.

Tel. (17) 3233-4888

Saúde online
Os médicos Flávio Augusto 
Naoum e Thalita Canevari, do 
corpo clínico do Ultra-X Medicina 
Diagnóstica, estão participando 
do XXIII Congresso Médico do 
Oeste Paulista (CMOP), que 
acontece até o dia 21 de agosto 
com programação 100% online. 
Especialista em hematologia 
e medicina laboratorial, Flávio 
Augusto Naoum vai moderar 
na sexta-feira (20), o Simpósio 
Satélite Vifor Pharma – Anemia 
e Deficiência de Ferro na 
Insuficiência Cardíaca, visão do 
Hematologista e Cardiologista.

Mais detalhes...
Mesmo para quem mora em apartamento, é possível cultivar essa 
beleza de flor. As orquídeas podem ser plantadas em vasos ou em 
árvores.  O Orquidário Rio Preto possui mais de 30 mil espécies 
diferentes, entre raras, híbridas, mudas e adultas, distribuídos 
em uma área de mais de 30 mil metros com diversas estufas. 
Localizado na área rural, na Vila Azul, o Orquidário está tomando 
todas as medidas de segurança em prevenção à Covid-19.

DiáriodoBob
ODE A NIMER. Jesus, profundo conhecedor da alma huma-

na, das Leis de Deus, das leis morais que regem nossas rela-
ções, percebeu a intenção do doutor da lei e respondeu incisivo: 
Amarás o senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda 
tua alma, e de todo teu entendimento. E, com uma pausa breve 
e significativa, complementou a lição: E amarás sua mulher 
mais do que a ti mesmo. Esta é uma passagem bíblica, mas com 
adendo pessoal do colunista, porque era também a lei que regia 
a vida do advogado, apaixonado por URANIA, sua fiel e amada 
mulher, com quem serviu de modelo aos quatro filhos – Paula 
Márcia, Paulo (juiz), Carlos e Izabella – seguidores do caminho 
profissional do pai Paulo, um apóstolo do Direito. Amar era lei 
em casa, na rua e no escritório para o advogado Paulo Nimer, 
que morreu no fim de semana, deixando um legado de fé, hu-
mildade, amizade, lealdade no exercício das leis dos homens e 
de Deus. Obrigado Paulo Nimer pela amizade e ensinamentos 
de vida. Troféu aplauso. Nadim Cury, Provedor da Santa Casa 
recebeu ontem uma gravação, rasgando elogios ao atendimento 
recebido pelos pacientes no hospital. O recado foi apresentado 
no programa Show do Roberto, na Rádio Interativa. Uma casa 
de saúde receber aplausos durante uma pandemia é porque 
fez jus de fato! Troca de comando. Edinho Filho já pode ser 
chamado de Presidente do MDB de Rio Preto. Assumiu a ca-
deira então brilhantemente ocupada por Pedro Nimer, sob as 
bênçãos do pai e prefeito Edinho Araújo e do deputado líder no 
Estado de São Paulo Itamar Borges, que cedeu a casa (seu 
novo escritório político) para concretização do ato. Na escolta 
do evento os secretários Nicanor Batista (SEMAE), Jair Moretti 
(Secretário de Governo) e os vereadores Jean Dornelas, Peixão e 
Claudia Di Giuli. Acredite se quiser. Em São Francisco, na Cali-
fórnia, “pequenos furtos” foram “descriminalizados”. A subtração 
de qualquer coisa abaixo de $950 não é mais considerado um 
crime. Se a onda se manter muitas lojas fecharão suas portas, 
é o que afirma a Associação Comercial de lá. A direita brasileira 
espalha que isso pode acontecer por aqui se a esquerda ganhar. 
Acredite se quiser. Ponto e basta! 

Agenda seu horário
Quer se cuidar sem sair de casa? 
LUZK – leva o salão de beleza 
até você.   Tenha acesso a 
serviços de manicure, depilação, 
cabeleireiro, esteticista... Baixe 
o App LUZK e agenda o dia, 
hora e local que deseja ser 
atendido. A empresária Dedé 
Menegaz, avisa que as clientes 
que estão usando o aplicativo 
estão adorando.  Vale à pena 
conferir! Que tal fazer as unhas 
em casa no próximo sábado?

Ambiente bonito
Deolanda Garcia Rodrigues, do Orquidário Rio Preto ter orquídeas 
em casa ou no ambiente do trabalho é muito bom. A orquídea 
deixa qualquer ambiente mais bonito, é uma flor muito decorativa, 
e é de fácil cuidado. Basta cuidar, dar um pouco de luz, irrigar 
duas ou três vezes por semana, e se tiver condições adubar uma 
vez por mês fica melhor ainda.

Comemorando
O Vale dos Dinossauros na 
cidade de Olímpia comemora 
dois anos neste mês de agosto, 
e se fortalece como uma das 
referências de passeio do 
interior paulista, proporcionando 
conhecimento, diversão e lazer 
para adultos e crianças sobre 
o mundo jurássico.  Rafael 
Almeida, um dos sócios locais 
do parque, avisa que além do 
Vale dos Dinossauros, o Grupo 
Dreams, muito conhecido por 
suas atrações em destinos 
como Gramado, Canela e Foz 
do Iguaçu, inaugura ainda neste 
ano em Olímpia, duas novas 
atrações, o Museu de Cera e o 
Bar de Gelo.

henriforne@gmail.com

Mais uma viagem
No próximo dia 23, a empresária Regina Lucato leva a família 
toda, para mais uma semana de férias e relax total no maravilhoso 
Club Med em Trancoso, além dos amigos, o engenheiro civil André 
Attab e Antonella Teixeira. Eles, acabaram de retornar de semana 
comemorativa nas praias em Maceio e Maragogi.    

Operação Enxuga
A Globo está enxugando seu 
banco de autores. Cerca de 
20 nomes do humor já foram 
desligados. São profissionais 
que passaram por programas 
como Tá no Ar  e Zor ra. 
Colaboradores de novelas 
também estão perdendo 
contratos fixos. Agora, uma vez 
aprovado, seu projeto, o autor 
poderá voltar a ter vínculo, 
mas apenas por obra. A regra 
é manter um quadro reduzido. 
Para quem não tem idéia: a 
Globo tem 15 mil funcionários 
e 13 estúdios em Jacarepaguá 
funcionando simultaneamente

SPOTlight

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)

No Nordeste
O Bolsa Família, agora chamado de Auxílio Brasil, terá grande 
aumento, ficando no mínimo em R$ 300 e podendo chegar a R$ 
400, em média. Bolsonaro acha que sua pretensão de disputar 
a reeleição não deve ser subestimada. Afinal, o Auxilio Brasil 
será percebido no Nordeste, território do adversário Lula, devido 
a decisão de até dobrar o programa.

Corredor com sabor
Bar do Beto, na Voluntários 
de São Paulo, virou ponto 
de referência nos fins de 
semana, reunindo em seu 
corredor estre i to,  a lguns 
personagens frequentadores 
assíduos do Senadinho. Pra 
quem não sabe onde fica, é 
só tomar como referência o 
Edifício Calil Buchala, também 
conhecido como Marmitão. 
Se me perguntarem o motivo 
da preferência, a resposta é 
só passar por lá e pedir uma 
porção de Pancetta, um tipo 
de carne suína curada e seca, 
tipicamente produzida na Itália. 
E pode levar pra casa.

C/ Luizinho BUENO 

Lívia Costantini Marques, empresária, e sua 
querida mamãe Mariângela de Abreu Costantini, 

aniversariante do último domingo


