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Realidade Jovem 
faz primeira 

partida em casa  
pelo Campeonato 

Paulista hoje
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UPA Jaguaré volta 
atender urgências 

a partir da 
próxima semana
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Obrigada por ser meu maior 
exemplo, amo você“

”Da filha, Gisele Vieira Azevedo para o pai, 
Egberto Gomes de Azevedo

MÊS DOS PAIS 

América e 
Olímpia buscam 

reabilitação; 
Mirassol e Tanabi 
também jogam
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Prefeitura de Rio Preto pu-
blica hoje decreto com o fim 
da maioria das restrições para 
o comércio, possibilitando a 
abertura de todos os setores 
da economia. Para facilitar a 
leitura, o DHoje traz um texto 

esmiuçando as novas regras, 
o que ainda fica obrigatório e 
como será a fiscalização a partir 
de agora. Aglomerações continu-
am proibidas e o uso de máscara 
é obrigatório, assim como álcool 
em gel para clientes. Pág.A3

Mulher pede ajuda para encontrar 
cachorro de estimação furtado

À PROCURA
Divulgação

Rio Preto começa vacinar 12 anos, mas 
faltas da 2ª dose já chegam a 12 mil

A partir de segunda-feira, 
23 de agosto, a UPA Jaguaré 
retomará os atendimentos de 
urgência e emergência de de-
manda espontânea. Pág.A5
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Kit Alimentação será entregue 
a 27 mil alunos esta semana

Pág. A5

Time do 
Realidade 
Jovem faz 
a primeira 

partida em 
casa hoje 

pelo Paulis-
ta Feminino

VENCEDORA
Geane, paciente 

do HB, comemora 
o fim do tratamen-
to contra o câncer; 

ela também su-
perou mais de 30 

dias internada com 
Covid em uma luta 
pela saúde que se 

arrasta desde o 
ano passado.

 Pág.A5

É FOGO
IPA registra se-
gundo incêndio 

na mata em 
uma sema-

na; combate 
ontem reuniu 

bombeiros, 
Defesa Civil e 

caminhões-pi-
pa de usina da 

região; área 
queimada ain-
da está sendo 

avaliada. 
Pág.A4
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Cão levado 
por ladrões 

atende
pelo nome 
de Benny
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Água e escassez
No site da Agência Nacional 

das Águas (www.ana.gov.br), te-
mos o resultado do mapeamento 
dos 5.565 municípios brasileiros, 
no que diz respeito “às demandas 
urbanas, à disponibilidade hídrica 
dos mananciais, à capacidade 
dos sistemas de produção de 
água e dos serviços de coleta e 
tratamento de esgotos”.

O relatório, intitulado “Atlas 
Águas: Segurança Hídrica para 
Abastecimento Urbano no Brasil” 
revelou que investimentos prio-
ritários atingem 3.059 ou 55% 
dos municípios pesquisados, 
correspondendo a 73% da de-
manda por água do país. Obras 
nos mananciais e nos sistemas de produção totalizam R$ 22,2 
bilhões. Segundo a mesma fonte, elas são “fundamentais para 
evitar déficit no fornecimento de água nas localidades indicadas, 
que em 2025 vão concentrar 139 milhões de habitantes, ou seja, 
72% da população”.

O levantamento demonstrou ainda que “o Norte e o Nordeste 
possuem, relativamente, as maiores necessidades de investimen-
tos em sistemas produtores de água (mais de 59% das sedes 
urbanas). (...) No Sudeste, os principais problemas decorrem da 
elevada concentração urbana e da complexidade dos sistemas 
produtores de abastecimento, que motivam, muitas vezes, dis-
putas pelas mesmas fontes hídricas”.

Problema mundial
Ademais, a gravidade do tema ultrapassa as nossas fronteiras. 

É o que atesta notícia divulgada pela Agência Lusa e veiculada pelo 
Portal Boa Vontade (www.boavontade.com): “Mais de um bilhão 
de pessoas, a maioria vivendo nas grandes cidades, ficará sem 
água em 2050. A estimativa é de um estudo publicado na revista 
norte-americana Proceedings of the National Academy of Scien-
ces. De acordo com os cientistas, as más condições sanitárias 
de algumas metrópoles mundiais agravam o risco para a fauna 
e a flora. ‘Existem soluções para que esse um bilhão de pessoas 
tenha acesso à água. Mas isso requer muitos investimentos na 
infraestrutura e melhor utilização da água’, afirmou o coordenador 
da pesquisa, Rob McDonald, do centro de estudos privado The 
Nature Conservancy. Segundo os pesquisadores, se a tendência 
atual da urbanização continuar, em 2050 cerca de 993 milhões 
de habitantes das cidades terão acesso a menos de 100 litros de 
água por dia para viver. Essa quantidade corresponde ao volume 
de um banho por pessoa. Os cientistas advertem ainda que se 
forem acrescentados os efeitos prováveis da mudança climática, 
cerca de outros 100 milhões de pessoas não terão acesso a esse 
volume de água. O consumo de 100 litros diários é considerado 
pelos analistas como o mínimo necessário a um indivíduo para 
as necessidades de bebida, alimentação e higiene. De acordo 
com a pesquisa, atualmente, cerca de 150 milhões de pessoas 
consomem menos de 100 litros diariamente. Um cidadão médio 
que vive nos Estados Unidos, informou o estudo, consome apro-
ximadamente 376 litros de água por dia”.

Além dos investimentos governamentais, é preciso que haja, 
por parte dos povos, uma conscientização maior sobre o uso 
dos recursos hídricos. Água é Vida, sem ela torna-se impossível 
qualquer tipo de existência. Poluí-la é crime de lesa-humanidade.

Reflexos no comportamento
Em Somos todos Profetas (1991), comentei que, com ne-

gligência, continuamos profanando-a, como se quiséssemos 
decretar, nós mesmos, a nossa morte coletiva. Que acabará so-
brevindo? O precioso líquido em forma potável transformar-se-á, 
por sua rareza causada pela insanidade humana, em mais um 
grave fator de guerra.

Impeçamos que esse drama atinja o mundo todo. Administrar 
é realmente chegar antes.

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

ARTIGO 

SECA E FOGO
IPA registra mais um 
incêndio em menos 

de uma semana

Desde às 11h40 da ma-
nhã desta quarta-feira (18), a 
região do antigo IPA (Instituto 
Penal Agrícola) está pegando 
fogo. São cinco caminhões 
dos Bombeiros, três caminhões 
pipas do Semae, três da Usina 
Cofco, dois caminhões da Se-
cretaria de Agricultura e vários 
voluntários da Defesa Civil no 
combate às chamas.

O foco inicial foi detectado 
pela Central de Videomoni-
toramento da GCM (Guarda 
Civil Municipal), que acionou o 
Corpo de Bombeiros. O trânsito 
na Avenida Abelardo Menezes 
foi parcialmente interditado 
pela GCM.

Segundo o coordenador 

da Defesa Civil, coronel Carlos 
Lamin, a equipe teve dificul-
dade de conter o fogo. “Pelas 
imagens, o fogo começou às 
margens da Avenida, mas, ain-
da, sem nenhuma identificação 
de que tivesse sido ateado por 
alguém”, explica Lamin.

O coronel não soube dizer 
quanto de área já foi queimado.

Da REDAÇÃO

Dom Tomé renuncia e Vaticano 
nomeia interino em Rio Preto

Prestes a completar nove 
anos de bispado em Rio Preto, 
que seria comemorado no dia 
26 de setembro deste ano, Dom 
Tomé Ferreira da Silva pediu a 
renúncia do cargo depois de ter 
um vídeo vazado nas redes so-
ciais onde ele aparecia em uma 
chamada com outra pessoa.

Dom Tomé fez a carta ao 
Santo Padre Papa Francisco pe-
dindo a renúncia, que foi aceita 
no Vaticano. Com isso, Dom 
Tomé, a partir desta quarta-feira 
(18), se torna bispo emérito de 
Rio Preto, que é como se fosse 
uma aposentadoria, continuan-
do, portanto, com o salário que 
já recebia.

A nomeação de Dom Moacir 
Silva, arcebispo de Ribeirão 
Preto, é uma fase de transição 
até que o Vaticano nomeie o 
bispo definitivo para a diocese 
de Rio Preto. Dom Moacir, em 
entrevista à rádio do bispado, 
pediu orações.

“Nesse dia 18 de agosto de 
2021, a nunciatura apostólica 
no Brasil comunica que o Santo 
Padre Papa Francisco aceitou o 
pedido de renúncia ao cargo de 
bispo diocesano de Rio Preto 
e, no mesmo ato, nomeou 
como administrador apostólico 
na sede vacante da diocese 
de Rio Preto Dom Moacir Silva, 
portanto, a partir de hoje, Dom 
Tomé se torna bispo emérito de 
Rio Preto e eu, até a chegada 
do novo bispo, estarei a frente 
desta arquidiocese. Um grande 
abraço a todos, peço a sua 
oração por Dom Tomé e também 
por mim”, disse Dom Moacir na 
entrevista.

Entenda - A situação 
que a Diocese de Rio Preto 

está passando é chamada ‘fase 
de transição’, onde Dom Tomé 
pediu a renúncia e o Papa Fran-
cisco aceitou. Com a renúncia 
a Diocese de Rio Preto passou 
a ser uma sede vacante, ou 
seja, sem um administrador 
apostólico, por isso, o Vaticano 
nomeou, provisoriamente, Dom 
Moacir, arcebispo de Ribeirão 
Preto.

Ele tomará conta das ques-
tões financeiras e decisões 
para que a caminhada da igreja 
continue, preparando assim, a 
chegada do novo bispo. Dom 
Moacir continuará cuidando das 
obrigações em Ribeirão Preto 
também, até que o Vaticano 
encontre um novo bispo para 
Rio Preto e ele possa voltar às 
obrigações somente de sua 
cidade.

Arcebispo é um cargo acima 
do bispo. O arcebispo comanda 
a arquediocese, que é como 

Andressa ZAFALON   
redacao@dhoje.com.br

ESCÂNDALO

Divulgação

se fosse uma ‘província ecle-
siástica’ composta por várias 
dioceses de uma região, e cada 
diocese tem o seu bispo.

A nomeação de um novo 
bispo para Rio Preto pode acon-
tecer para um bispo já existen-
te, como também o Vaticano 
pode ordenar um padre a bispo 
e depois nomeá-lo. No caso, se 
for um padre a ser ordenado 
bispo, esse padre será investi-
gado, onde o Vaticano analisará 
as condições de vida dele, a 
capacidade administrativa, 
condições de saúde, trabalhos 
que já foram desenvolvidos na 
região que ele atua, além de 
analisar a aceitação dele junto 
aos amigos padres.

Se for este o processo, de 
ordenar um padre a bispo, o Va-
ticano enviará cartas-consultas 
aos padres, que responderão 
sob sigilo e prestarão contas 
sobre o padre que está sendo 

sondado a ser ordenado bispo.
Um padre quando é consul-

tado para ser bispo não sabe 
para qual diocese vai, ele só 
tem que responder se aceita 
ou não ser bispo e, só então, 
depois de sondado e aceito 
pelo Vaticano, é que este padre 
ordenado bispo é questionado 
sobre a aceitação (ou não) e, 
neste momento, saberá em 
qual diocese vai atuar.

Se este padre aceitar a no-
meação de bispo, ele fará uma 
carta ao Vaticano dizendo que 
aceita o cargo. A partir daí ele 
é ordenado bispo, marca-se 
uma data para uma celebração 
onde o ato acontece e ele as-
sume a diocese para onde foi 
destinado.

Se a nomeação para Rio 
Preto for de um bispo já exis-
tente, o Vaticano pede somen-
te a transferência e faz uma 
missa de posse.

ESCOLAS

Kit Alimentação será entregue a 
27 mil alunos nesta semana

A Prefeitura de Rio Preto, 
por meio da Secretaria de Agri-
cultura e Abastecimento, com 
apoio da Secretaria de Edu-
cação, realiza nesta semana 
a entrega de Kit Alimentação 
Escolar referente ao mês de 
agosto. Esta é a 15ª fase da 
ação emergencial iniciada em 
abril de 2020, com o objetivo 
de suprir a merenda escolar 
durante a suspensão das aulas 
presenciais para conter a pan-
demia de coronavírus.

“Com a retomada parcial 
das aulas presenciais, em 9 
de agosto, estamos num pro-
cesso de transição. Os alunos 
que retornaram às unidades 
escolares estão recebendo as 
refeições preparadas no modelo 
tradicional, onde são aplicados 
os protocolos de segurança, 
mas também mantivemos a 
entrega dos kits de alimentação 
escolar para os já cadastrados, 
considerando que nem todos 
retornaram ao formato presen-
cial”, explica o secretário de 
Agricultura e Abastecimento, 
Pedro Pezzuto.

Nos dias 19 e 20, quinta e 
sexta-feira, 27.565 alunos do 
ensino infantil e fundamental 
receberão, cada um, um kit 
com alimentos secos e um kit 
com alimentos perecíveis e 
proteína. Têm direito ao bene-

fício as crianças cujas famílias 
realizaram cadastro até 18 de 
junho deste ano e não deixaram 
de retirar os alimentos na última 
distribuição – em julho.

Alunos de 3 meses a 1 ano 
e 11 meses levarão para casa: 
2kg de arroz, 1kg de feijão, 
500g de amido de milho, 500g 
de macarrão, 500g de fubá, 
2kg de leite em pó e 400g de 
biscoito; nos perecíveis terão 3 
bananas-nanicas, 1 mamão, 3 

laranjas, 3 batatas-doces, 1kg 
de mandioca e 1 dúzia de ovos.

Já crianças a partir de 2 
anos receberão: 2kg de arroz, 
1kg de feijão, 1kg de leite em 
pó, 500g de macarrão, 500g 
de fubá, 400g de biscoito, 
400g de achocolatado, 1 ex-
trato de tomate (340g) e 1 
óleo (900ml); e nos perecíveis 
3 bananas-nanicas, 1 mamão, 
3 laranjas, 3 batatas-inglesas, 
2 beterrabas e 1 dúzia de ovos.

Da REDAÇÃO “Os kits cumprem os pa-
drões do Programa Nacional 
de Alimentação Escolar e são 
elaborados exclusivamente para 
cada aluno cadastrado”, lembra 
a nutricionista Elizandra Provasi 
Bonin, chefe do Departamento 
de Alimentação Escolar.

Os alimentos devem ser 
retirados exatamente nos dias 
anunciados, na unidade escolar 
em que cada beneficiário está 
matriculado. O não compare-
cimento do responsável gera 
exclusão automática do cadas-
tro e impede o fornecimento de 
novos kits até que o cadastro 
seja refeito.

As equipes que realizam a 
entrega em creches e escolas 
adotam medidas de distancia-
mento e higienização. Não é 
preciso aglomeração nos locais, 
pois todos os cadastrados serão 
atendidos.

Como a distribuição dos 
kits será mantida também em 
setembro, novos cadastros 
estão sendo realizados pelo 
site riopreto.sp.gov.br. Basta 
clicar em ‘Serviços’ e buscar 
‘kit de alimentação escolar’. 
Um tutorial com passo a passo 
auxilia no preenchimento do for-
mulário. Caso não seja possível 
fazer pela internet, o responsá-
vel pela criança pode fazer a 
solicitação presencialmente na 
unidade escolar em que ela está 
matriculada.

Kit Alimentação será entregue a 27 mil alunos nesta 
semana

Divulgação
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Decreto

O decreto proíbe, em ge-
ral, circulação sem o uso de 
máscara de proteção facial 
com cobertura total do nariz 
e boca, excetuadas as crian-
ças menores de três anos e 
pessoas com deficiências; 
aglomeração, considerada 
presença de pessoas sem o 
distanciamento mínimo de 
1,0 metro entre elas; pistas 
de dança, torcidas ou qual-
quer evento sem controle de 
público e/ou pessoas em pé; 
venda ou fornecimento de 
alimentos para consumo ime-
diato que propiciem a retirada 
de máscaras de pessoas em 
circulação, bem como o con-
sumo de alimentos em am-
bientes de circulação, em pé 
ou fora das áreas destinadas 
à alimentação; utilização de 
bebedouros com ingestão de 
água diretamente da torneira.

O descumprimento do 
Decreto ainda pode propiciar 
multa aos infratores. Nas 
constatações de infração por 
aglomeração deverá ser im-
posta, imediata interdição ou 
lacração do estabelecimento 
até o término da vigência do 
Decreto.

Os infratores que descum-
prirem as medidas determina-
das pelo Decreto, bem como 
os condomínios, locadores 
e locatários de imóveis uti-
lizados para atividades com 
aglomeração de pessoas, ou 
qualquer pessoa ou empresa 
que contribuir, mesmo que 
indiretamente, para a reali-
zação destas, ficarão sujeitos 
a multas, além da apreensão 
de instrumentos ou equipa-
mentos utilizados.

As fiscalizações e autua-
ções decorrentes da aplica-
ção das normas do presente 
Decreto serão realizadas pela 
Vigilância Sanitária, Fiscali-
zação de Posturas e Guarda 
Municipal.

Comércio de Alimentos 
(mercados, supermercados, 
hipermercados, feiras e de-
mais estabelecimentos co-
merciais de alimentos ou 
bebidas)

Continua proibido aglo-
merações nas entradas; au-
to-serviço (self-service) com 
pegadores; disponibilização 
de alimentos para degusta-
ção e anúncios verbais próxi-
mos aos alimentos expostos.

De acordo com o novo 
decreto, o delivery deve con-
tinuar como prioridade, a 
disponibilização de luvas 
descartáveis deve ser manti-
da para os clientes e manter 
a preferencial de embalar 
os produtos, principalmente 
itens de açougue, padaria, 
frios e hortifrutigranjeitos.

Restaurantes, 
Lanchonetes (e 

outros locais com 
consumação e 

alimentos)

O acesso em número 
superior à capacidade do 
estabelecimento se man-
tém proibido, assim como 
a permanência de clientes 
em pé e o fornecimento de 
alimentos ou bebidas para 
estes clientes. Não pode 
haver degustação, formação 
de filas sem distanciamento 
para solicitação ou retirada 
de alimentos, e também nas 
entradas.

O self-sevice nestes lo-
cais está liberado somente 
se houver o fornecimento de 
luvas descartáveis par ao uso 
dos clientes no início da pista 
e o descarte obrigatório no 
final dela. Os temperos, con-
dimentos e talheres devem 
estar embalados individual-
mente.

As toalhas de mesa devem 
ser substituídas entre um 
cliente e outro, e os cardápios 
higienizados a cada manu-
seio, a não ser que se opte 
pelo cardápio digital, o que é 
mais recomendado.

Andressa ZAFALON DECRETO TRAZ O 
NOVO NORMAL

A Prefeitura de Rio Preto, por meio de sua assessoria de imprensa, divulgou, no fim da tarde 
desta quarta-feira (18), o decreto completo de como a cidade vai funcionar neste período 

de retomada segura, conforme sugeriu o Governo do Estado. Para ficar mais fácil a leitura, o 
DHoje optou por separar as recomendações por segmentos.

Parques, Cen-
tros de Entreteni-

mento e Lazer

Fica proibido o acesso e 
a permanência de qualquer 
funcionário, visitante ou usu-
ário sem o uso de máscara, e 
proibido também consumo de 
alimentos ou bebidas no local.

Para adentrar ao local, 
deve ser disponibilizado o 
maior número de entradas 
possíveis e com demarcação 
de locais em eventuais filas, 
respeitando o distanciamento.

A conferência de ingressos 
deverá ser visual, através de 
leitores óticos ou de auto 
check-in, sem contato ma-
nual por parte do atendente 
e o embarque e desembar-
que nos equipamentos sem 
contato físico entre visitante 
e funcionário.

As atrações, brinquedos 
e equipamentos de uso co-
letivo, tais como bancos, 
estruturas fixas, piscinas de 
bolinhas, playgrounds ou atra-
ções coletivas com movimen-
tação de pessoas devem ser 
higienizados periodicamente.

Estética, Cabe-
leireiros, Manicure 

(e Similares)

O agendamento prévio 
para atendimento ao cliente 
continua obrigatório, garan-
tindo assim, o intervalo de 
tempo suficiente para higie-
nização completa da estação 
de trabalho e utensílios.

Circulação de clientes 
nos diversos ambientes do 
estabelecimento se mantém 
proibida, como também filas 
ou aglomerações nas entra-
das, atendimento de pessoas 
com sintomas e provadores 
de amostras de produtos 
compartilhados aos clientes 
para a venda no estabeleci-
mento.

A água deve ser fornecida 
de modo individualizado, fra-
cionamento de produtos para 
cada atendimento, utilização 
de luvas descartáveis para 
contato físico com o cliente, 
troca de toalhas e capas 
protetoras a cada cliente, 
garantia de higienização de 
balcões, assentos de salas 
de recepção/espera entre um 
cliente e outro, higienização 
de bobs, presilhas, pentes, 
escovas e outros utensílios, 
colocando de molho por 15 
minutos.

Transporte 
Coletivo

As empresas devem adotar 
procedimentos de embarque 
e desembarque a fim de evitar 
o cruzamento do fluxo de pes-
soas e a lotação dos ônibus 
de passageiros deve ser de 
acordo com a capacidade má-
xima de ocupação a definida 
na NBR 15570.

Fica a cargo da empresa 
orientar todos os passageiros 
para evitar tocar nos bancos, 
portas, janelas e demais par-
tes dos veículos, assim como 
também devem disponibilizar 
álcool em gel 70% para a 
assepsia de mãos de funcio-
nários e usuários do Terminal 
Urbano Central.

Os ônibus devem ter hi-
gienização regular, incluindo 
os bancos, superfícies e ou-
tros locais onde possa haver 
contato com as mãos. Estes 
veículos devem circular com 
as janelas totalmente abertas, 
garantindo assim, a renova-
ção do ar.

Serviços de En-
trega (Delivery)

O entregador deve portar 
álcool gel 70% para higieniza-
ção de mãos, equipamentos 
de cartão e bolsa de transporte 
e as bolsas de transporte não 
devem ser colocadas no chão.

As embalagens para acon-
dicionamento de alimentos 
devem ser próprias para esta 
finalidade e lacradas, para se-
gurança. Os compartimentos 
de entregas devem ser evita-
dos de abrir sem necessidade 
e os lacres de segurança das 
embalagens não podem estar 
rompidos.

É proibido o compartilha-
mento de objetos de uso 
pessoal, como canetas, fones 
de ouvido, copos, garrafas, 
etc. Como também é proibida 
a entrada nas residências (ou 
local de entrega), exceto quan-
do houver prestação de serviço 
concomitante (manutenção).

Cada empresa deve priori-
zar o pagamento antecipado 
por sistema que evite contato 
físico entre cliente e funcioná-
rio. Caso o pagamento seja em 
dinheiro, o troco deverá estar 
dentro de um saco plástico 
higienizado.

A higienização do compar-
timento de entrega deve ser 
feita antes e depois de cada 
entrega.

Atividades físicas 
(e outras práticas 

esportivas)

Essas atividades devem ser 
feitas fora de horários de pico 
e condicionadas à imunização 
completa (duas doses) de 
todos os participantes, sendo 
assim, dispensável o uso de 
máscara.

Nas academias fica proi-
bido o acesso em número 
superior à capacidade física, 
aglomeração nas entradas ou 
em demais áreas internas, 
acompanhantes para assistir 
aos treinos e saunas.

No caso de atividades indi-
viduais, é obrigatório o uso da 
máscara, salvo para atividades 
aquáticas.

Os estabelecimentos deste 
setor devem lacrar torneiras 
a jato dos bebedouros que 
permitem a ingestão de água 
diretamente. Cada aluno deve-
rá levar sua garrafinha de água 
individual.

Nas áreas de musculação 
e peso livre, posicionar kits 
de limpeza em pontos estra-
tégicos, contendo toalhas de 
papel descartáveis e produto 
específico de higienização, 
para uso em equipamentos 
de treino como colchonetes, 
halteres e máquinas, após 
cada utilização dos mesmos.

A higienização dos equi-
pamentos e objetos deve ser 
feito antes e depois de cada 
cliente fazer uso, assim como 
as superfícies tocadas com 
mais frequência, como mesas, 
maçanetas, interruptores de 
luz, torneiras, corrimões, pias, 
entre outros, devem ser higie-
nizados rotineiramente.

Higienização de pisos e 
banheiros com produto de-
sinfetante antes do início das 
atividades a cada período: 
no mínimo três vezes ao dia 
quando funcionamento em 
período regular.

Piscina

A realização dessas ativi-
dades devem ser feitas indi-
vidualmente e com distancia-
mento mínimo de 1,5 metro 
entre cada usuário. Deve haver 
disponibilização, próximo à 

entrada da piscina, recipiente 
de álcool em gel a 70% para 
que os clientes usem antes de 
tocar na escada ou nas bordas 
da piscina.

Há a exigência de uso de 
chinelos por clientes e cola-
boradores e manutenção de 
dispositivo para limpeza deles 
antes da entrada da área da 
piscina.

Na área da piscina deve 
haver disponíveis suportes 
para que cada cliente possa 
pendurar sua toalha de forma 
individual.

As escadas, balizas e bor-
das da piscina devem ser 
higienizadas após o término 
de cada aula e manter ma-
nutenção criteriosa quanto 
à higienização da água das 
piscinas.

Comércio, Loca-
ção, Manutenção e 
Estacionamento de 

Veículos

Fica recomendado dispo-
nibilizar o serviço ‘leva e traz’ 
como iniciativa para evitar a 
entrada e permanência de 
clientes na oficina. No caso 
de locação, a cada cliente 
tem que higienizar o interior 
e exterior dos veículos. Isso 
vale para maçanetas externas, 
volante, manopla, forração 
lateral, alavanca de câmbio e 
acessórios internos. O mesmo 
deve ser feito quando uma ofi-
cina receber um veículo para 
conserto e quando este con-
serto terminar e for entregue 
o veículo ao cliente.

Eventos sociais
Está proibida a participa-

ção de público em eventuais 
apresentações, bem como 
qualquer interação com o 
público ou fotos com artistas.

Em eventos que estão 
permitidos deverá haver a rea-
lização de reserva de assentos, 
entrada do público de forma 
organizada para acomodação 
nos assentos, utilização do 
maior número possível de en-
tradas e demarcação de locais 
em eventuais filas.

Alimentos e bebidas devem 
ser consumidos em locais 
adequados para a finalida-
de, tais como lanchonetes, 
restaurantes ou ambulantes 
eventualmente existentes, 
cumprindo o protocolo especí-
fico da atividade. Nos cinemas 
e circos, os alimentos devem 
ser consumidos apenas após 
o público estar sentado e de-
vidamente distanciado.

Está proibida a participa-
ção do público nos palcos e 
picadeiros durante as apresen-
tações, bem como qualquer 
interação com o público ou 
sessão de fotos com artistas 
e intervalos durante as apre-
sentações.

A regra da reserva de as-
sentos, entrada do público 
com antecedência e maior nú-
mero de possível de entradas, 
também vale para este setor.

Fica exigida a comprova-
ção da imunização completa 
(aplicação da segunda dose 
ou dose única de vacina) para 
Covid-19 dos artistas partici-
pantes de cenas que contenha 
contatos físicos.

A determinação é para 
que substitua os microfones 
compartilhados por outro meio 
de captação de som que não 
requeira contato direto (uso 
individual) ou desinfecção dos 
equipamentos no uso entre 
uma pessoa e outra.

A conferência de ingressos 
deve ser visual com uso de 
leitores óticos ou de auto che-

ck-in, sem contato manual por 
parte do atendente.

Em relação à higienização, 
é obrigatória ser feita em todas 
as áreas comuns antes da 
abertura, assim como também 
deverá ser feita em figurinos, 
cenários (quando o material 
permitir), instrumentos, obje-
tos de cena antes e depois do 
uso, equipamentos e utensí-
lios de uso comum antes de 
serem utilizados por outros 
funcionários.

Escolas (infan-
til, fundamental, 
médio, superior, 
profissional, arte 

e cultura, idiomas, 
esporte e outras 

atividades de
ensino)

A permanência de pessoas 
sintomáticas para Covid-19 
na instituição e ensino está 
terminantemente proibida, 
assim como o consumo e 
compartilhamento de ali-
mentos e bebidas nas salas, 
corredores e demais espaços 
de realização de atividades.

As atividades de práticas 
conjuntas que requerem pro-
ximidade entre as pessoas 
ou contato físico, tais como 
algumas práticas de dança, 
esportes ou teatro, também 
continuam proibidas e brin-
quedos levados pelas crian-
ças.

Caso a instituição de en-
sino detecte alguém com 
sintomas ou que tenha sido 
positivada é obrigatória a noti-
ficação à Vigilância Epidemio-
lógica, inclusive os faltosos.

As instituições devem op-
tar pelo ensino presencial, 
porém de forma gradual, com 
organização da entrada e sa-
ída para evitar aglomerações 
e utilização do maior número 
possível de entradas, além de 
escalonamento de horários 
de entrada e saída e esca-
lonamento de horários para 
liberação para o intervalo, 
recreio e refeições.

As salas de professores 
devem ter limitações para 
reuniões, respeitando o dis-
tanciamento, assim como 
também deve haver limitações 
para os alunos nas salas de 
aulas, laboratórios e durante 
atividades físicas, fazendo 
rodízio entre grupos. Os gru-
pos devem ser fixos, evitando 
assim, que se misturem.

Material de uso coletivo, 
que exija passagem ou com-
partilhamento entre os partici-
pantes devem ser evitados. A 
utilização de máscara dentro 
da instituição de ensino e em 
todo o percurso de casa até a 
instituição de ensino, exceto 
crianças menores de 3 (três) 
anos é obrigatória.

E fica a cargo da instituição 
garantir a lavagem das mãos 
com água e sabão ou higieni-
zação com álcool em gel 70% 
ao entrar e sair da instituição 
de ensino, ao entrar e sair da 
biblioteca, antes e após cada 
aula, antes das refeições ou 
após o manuseio de qual-
quer objeto, como também 
deve garantir higienização das 
mãos após cada contato de 
profissionais que têm contato 
direto com crianças, principal-
mente após troca de fraldas, 
alimentação e auxílio no uso 
de banheiro pelas crianças.

A higienização dos prédios, 
das salas de aula e das super-
fícies que são tocadas por mui-
tas pessoas (grades, mesas 
de refeitórios, carteiras, puxa-
dores de porta e corrimões), 
antes do início das aulas em 

cada turno e, no mínimo, 3 
(três) vezes ao dia.

Higienização de bancadas, 
computadores, equipamentos 
e utensílios antes de cada 
aula, sobretudo de laborató-
rios e de outros espaços de re-
alização de atividades práticas 
e também de todos os objetos 
compartilhados antes do uso, 
inclusive objetos utilizados 
durante as aulas, oficinas e 
cursos.

Os brinquedos devem ser 
higienizados, além dos tro-
cadores e objetos de uso co-
mum, a cada uso. Mamadei-
ras, bicos e outros utensílios 
utilizados pelos bebês devem 
ser limpos com uso de esco-
va após fervura e solução de 
hipoclorito de sódio.

As instituições de ensino 
devem evitar atividades que 
demandem uso de fone e ou 
microfone; limpar os espaços 
e superfícies, no mínimo, três 
vezes ao dia; remover o lixo 
dos ambientes para descarte, 
no mínimo, três vezes ao dia; 
priorizar atividades ao ar livre; 
manter os ambientes internos 
bem ventilados com as janelas 
e portas abertas.

Biblioteca

Deve prevalecer o distan-
ciamento mínimo de 1 metro, 
com demarcação de lugares 
de permanência, o material 
devolvido deve ser feito em 
uma estante ou local adequa-
do para recebimento – sempre 
com luvas – e estes materiais 
(livros) deverão ficar em qua-
rentena por no mínimo cinco 
dias antes de devolvê-los ao 
acervo ou novo empréstimo. 
Essa quarentena não extingue 
a higienização com álcool 70% 
nos materiais, que deverá ser 
feita após o uso.

Transporte 
escolar

A orientação aos estu-
dantes é para evitar tocar 
nos bancos, portas, janelas 
e demais partes dos veículos 
do transporte escolar. Esses 
locais devem ser limpos perio-
dicamente entre uma viagem 
e outra e a disponibilização de 
álcool em gel 70% deve ser 
constante.

Alimentação 
escolar

Os refeitórios e cantinas 
devem garantir distanciamento 
de, no mínimo, 1 metro nas 
filas e balcões, utilizando sina-
lização no piso. A organização 
de filas de espera devem ser 
preferencialmente por senhas 
e meio digital.

A instituição fica responsá-
vel pela disposição das mesas 
e cadeiras para garantir o dis-
tanciamento mínimo (1 metro 
entre cada pessoa), e reduzir o 
número de pessoas por mesa 
e priorizar as refeições em 
embalagens individualizadas.

Os talheres devem ser 
descartáveis ou devidamente 
embalados, protegidos de in-
teração por diversas pessoas 
e devidamente higienizados. 
Fica proibido o compartilha-
mento de talheres, pratos ou 
copos, bem como alimentos.

A máscara é de uso obriga-
tório, podendo retirá-la apenas 
no momento da refeição e 
seguindo o armazenamento 
adequado e o correto manu-
seio e descarte da mesma.

Tem que haver disponibi-
lização de água e sabão ou 
álcool em gel 70% na entrada 
dos ambientes, sendo obriga-
tória a higienização das mãos 
na entrada e saída do local, 
como também é obrigatória a 
higienização de mesas, cadei-
ras e demais objetos dispostos 
sobre a mesa a cada ciclo de 
uso.

Banheiros e 
Vestiários

Devem ficar disponíveis nos 
banheiros e vestiários, toalhas 
de papel descartável para 
enxugar as mãos. A higieniza-
ção completa dos banheiros, 
lavatórios e vestiários deve se 
feita antes da abertura e, pelo 
menos, três vezes ao dia.
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VIOLÊNCIA DOMÉSTICA Patrulha Maria da Penha prende homem 
por descumprir medida protetiva

Um homem de 25 anos 
foi preso no final da noite da 
última terça-feira (17) após ter 
descumprido a medida protetiva 
registrada por sua ex-compa-
nheira de 19 anos e em seguida 
ter agredido a vítima. O caso 

ocorreu na residência da jovem, 
localizado no bairro João Paulo 
II,  às 23h50.

Segundo as informações 
do boletim de ocorrência, uma 
equipe da Patrulha Maria da Pe-
nha, que é da GCM e cuida de 
casos de violência doméstica, 
atendeu a ocorrência.

No local os guardas foram 
recebidos pela vítima que pron-
tamente entregou o documento 
da medida protetiva e disse 
que foi agredida mostrando 
ferimentos. O acusado já havia 
ido embora.

Da REDAÇÃO Os guardas se dirigiram para 
o endereço do acusado, que 
confessou que estava na casa 
da vítima e em certo momento 
os dois envolvidos chegaram a 
discutir, mas que não agrediu a 
mulher e apenas a empurrou no 
intuito de se defender.

O homem foi levado para a 
Central de Flagrantes, onde ele 
foi preso e o caso foi registrado 
como descumprimento de me-
dida protetiva, lesão corporal e 
ameaça para ser encaminhado 
ao 3º Distrito Policial. (Colabo-
rou – Bruna MARQUES)

Patrulha Maria da 
Penha, da GCM, prende 
homem por descumprir 
medida protetiva

Divulgação

DUPLA 
ARMADA

Um homem de 33 anos que 
teve sua moto roubada às 19h 
da última terça-feira (17) na 
rodovia Feliciano Sales Cunha 
procurou a Central de Flagran-
tes na madrugada desta quar-
ta-feira (18) para registrar um 
boletim de ocorrência.

Para os policiais a vítima in-
formou que estava conduzindo 
sua moto na rodovia quando 
foi abordado por duas pessoas 
em outra moto. O criminoso 
que estava na garupa sacou 
uma arma de fogo e ordenou 
que a vítima estacionasse seu 
veículo, o que foi obedecido.

Assim que desceu de sua 
moto a vítima soltou o veículo 
no chão e correu em direção 
a uma mata próxima ao local, 
sendo que mais tarde conse-
guiu visualizar um dos crimi-
nosos conduzindo sua moto 
em direção a cidade de Monte 
Aprazível.

Após o crime o homem ca-
minhou pela rodovia até conse-
guir entrar em contato com sua 
esposa, que o buscou e o levou 
até a Central de Flagrantes de 
Rio Preto.

O boletim de ocorrência 
mais tarde foi encaminhado 
para a Delegacia Policial de 
Neves Paulista. (Colaborou – 
Bruna MARQUES)

Motociclista é 
vítima de roubo 

em rodovia
Da REDAÇÃO

WALTER PALA, natural de Dobrada/
SP, faleceu aos 99 anos de idade. Era 
casado com Maria Regina Medeiros Pala 
e deixou seus fi lhos Marcia Maria, Marcos, 
Maria Angela, Mauricio (falecido) e Walter 
Medeiros Junior (falecido). Foi sepultado no 
dia 18/08/2021 às 13:00, saindo seu féretro 
do velório Capelas Prever Rio Preto para o 
cemitério Ressurreição.

  FALECIMENTOS

Menina de 9 anos denuncia 
companheiro da mãe por abuso

Uma mulher de 29 anos 
procurou a Central de Flagran-
tes na madrugada desta quar-
ta-feira (18) para informar que 
sua sobrinha de 9 anos confes-
sou para ela no último domingo 
(15) que o companheiro de 
sua mãe vinha molestando ela 
sexualmente.

De acordo com o boletim 
de ocorrência, antes de dormir 
a garota disse para a tia que 
gostaria de contar algumas 
coisas que estavam aconte-
cendo e narrou que há tempos 
está sendo molestada pelo 
companheiro de sua mãe, que 
ele passa as mãos em suas 
partes intimas entre graves 
outros abusos como pedir para 
segurar seu órgão genital.

Na conversa a garota ainda 
disse que por aplicativo de 
mensagem o homem lhe en-
viava figurinhas com conotação 
sexual e depois a procurava 
para fazê-la apagar as men-

sagens.
Segundo a criança, os abu-

sos aconteciam ou de madruga-
da ou quando a mãe da criança, 
de 23 anos, estava trabalhando 
como manicure. A garota ainda 
acrescentou que os atos acon-
teciam em lugares variados 
como sala e quarto.

Ainda segundo as informa-
ções, a mãe da menina já teria 
sido informada sobre os abusos, 
momento em que ela pediu para 
que seu companheiro se afas-
tasse dela e de sua filha, porém 
mais tarde o homem voltou a 
frequentar a casa onde até suas 
roupas eram lavadas.

A tia da garota procurou 
a avó materna, que ao saber 
sobre o caso pediu para falar 
com a neta que voltou a relatar 
os abusos de forma minuciosa 
e sem alterações. As duas mu-
lheres procuraram a genitora da 
criança que disse estar tomando 
as providências como levar a 
garota na psicóloga, que é ma-
drasta de seu companheiro, e 
acompanhá-la no médico.

Da REPORTAGEM    
redacao@dhoje.com.br

SEXUAL

Arquivo DHOJE

Caso será invstigado pela DDM após denúncia da tia da menina

Para a avó, a mãe da criança 
ainda disse que registrou um 
boletim de ocorrência, porém 
ao ser solicitado uma cópia do 
documento ela decidiu bloquear 

todos os contatos e mudar para 
um endereço, desconhecido 
pelos familiares, junto com a 
garota.

Na central um boletim de 

ocorrência com natureza de es-
tupro de vulnerável foi registrado 
e encaminhado para a Delega-
cia de Defesa da Mulher. (Co-
laborou – Bruna MARQUES)

Na manhã da última terça-
-feira (17) a representante de 
uma loja de automóveis de Rio 
Preto procurou a Central de Fla-
grantes para relatar o golpe de 
estelionato sofrido pela empresa 
no dia 30 de julho deste ano.

A mulher relatou que re-
cebeu uma ligação onde um 
homem se apresentando como 
funcionário do setor de suporte 
de um banco onde a empresa 
tem conta. Durante a conversa 
o funcionário informou que seria 
necessário realizar uma atualiza-
ção no aplicativo do banco que 
estava instalado no computador 
da concessionária.

Após a informação a repre-
sentante seguiu as orientações 
passadas pelo homem, já que 
momentos antes ela teria en-
trado em contato com a agência 
bancária para reclamar sobre 
a lentidão no sistema, porém 
estranhou quando foi solicitado 
o acesso token e por isso cha-
mou o responsável pelo setor de 
Tecnológica da Informação (TI) 
da empresa que a orientou que 
não continuasse as orientações.

Ainda sem desligar a cha-
mada com o falso funcionário 
a representante entrou em 
contato com a gerente do banco 
que informou que a ligação era 
uma fraude e que da conta da 
concessionária foram retirados 
R$ 18.458,80. A representante 
notou em seguida que enquanto 
conversava com o funcionário 
de T.I e a gerente do banco o 
golpista encerrou a ligação.

Para os policiais a mulher 
ainda informou que no inicio 
da ligação o falso funcionário 
tinha todas as informações da 
empresa e dela. Por fim a repre-
sentante foi orientada sobre as 
possibilidades penais e o caso 
registrado como estelionato foi 
encaminhado para o 2º Distrito 
Policial. 

(Colaborou – Bruna 
MARQUES)

Loja de carros 
perde R$ 18 mil ao 
atualizar aplicativo 

de banco
Da REDAÇÃO

GOLPE

CPP

Na manhã desta terça-feira 
(17) agentes penitenciários do 
Centro de Progressão Peniten-
ciária de Rio Preto encontraram 
às 7h10 em um dos alojamen-
tos celulares, carregadores, 
bateria chip e drogas.

O agente que compareceu 
a Central de Flagrantes infor-
mou que na revista no aloja-
mento S por determinação do 
diretor do núcleo de segurança 
foram localizados três fones 
de ouvido, um cabo USB, seis 
celulares, quatro carregadores 
de celular, dois chips de tele-
fone, 41 porções de cocaína, 
quatro porções de maconha e 
um LSD.

O agente ainda disse que 
pelo fato de que os objetos e as 
drogas estavam escondidas em 
áreas comum do alojamento 
não foi possível identificar o 
proprietário.

O caso foi registrado como 
entrada ilegal de aparelho 
móvel de comunicação em 
estabelecimento e drogas sem 
autorização, mais tarde foi en-
caminhado para o 3º Distrito 
Policial. (Colaborou – Bruna 
MARQUES)

Agentes 
encontram 

celulares e drogas 
em alojamento

Da REDAÇÃO

BENNY Mulher pede ajuda para 
encontrar cachorro furtado

Uma mulher de 36 anos 
procurou a Central de Flagran-
tes por volta das 21h30 desta 
terça-feira (17) para informar 
que na madrugada do do-
mingo (17) seu cachorro que 
responde pelo nome de Benny 
foi furtado de sua residência 
no bairro Vila Imperial. Ela in-
formou que mora em frente a 
um estabelecimento comercial 
de alarmes de segurança e 
tecnologia que possui câmeras 

de monitoramento que podem 
ter registrado o crime e auxiliar 
na investigação.

O caso foi registrado como 
furto e foi encaminhado para o 
3º Distrito Policial.

Para o Jornal DHoje a 
vítima, Queila Nunes Sousa, 
informou que seu cachorro ain-
da não foi encontrado e caso 
as pessoas saibam sobre o 
paradeiro do animal entrem em 
contato pelo seu perfil na rede 
social Facebook. (Colaborou 
– Bruna MARQUES)

Da REDAÇÃO

Cão furtado atende 
pelo nome Benny

Divulgação

FLAGRANTE DROGA 

PM prende dupla por tráfico de 
drogas no bairro Santo Antônio

A Polícia Mili-
tar de Rio Preto 
prendeu na tarde 
desta terça-feira 
(17) um homem 
de 35 anos e outro 
de 25 anos por tráfico de 
drogas no bairro Santo Antô-
nio às 16h30.

Os policiais estavam re-
alizando um patrulhamento 
pelo bairro quando avistaram 
a dupla sentada na calçada 
bebendo refrigerante e rea-
lizaram a abordagem. Com 
o rapaz mais novo foram 
apreendidas duas porções 
de maconha e um microtubo 
com cocaína.

Já na bermuda do segundo 
suspeito os PMs encontraram 
uma porção de cocaína guar-
dada em uma embalagem 
ziplock. Eles disseram que 
seriam para consumo próprio.

Os policiais realizaram 
uma busca pelas redondezas 
e em um bueiro  encontraram 

31 porções de maconha, com 
embalagem idênticas com 
as porções já apreendidas, 
e em um buraco de um tijolo 
em frente a calçada onde os 
suspeitos estavam mais 14 
porções de cocaína e uma 
porção fragmentada de crack.

Os homens foram levados 
para a Central de Flagrantes e 
presos, sendo encaminhados 
para a carceragem da DEIC e 
o caso registrado como drogas 
sem permissão e associaram 
duas ou mais pessoas foi en-
caminhado para o 4º Distrito 
Policial. 

(Colaborou – Bruna 
MARQUES)

Da REDAÇÃO

Mulher de 21 anos confessa 
tráfico e é presa pela DISE

Policiais Civis da DISE de 
Rio Preto prenderam nesta 
quarta-feira (18), uma mu-
lher de 21 anos que confes-
sou o tráfico de entorpecen-
tes dentro de um serv-festa 
localizado no bairro Solo 
Sagrado.

A equipe da DISE recebeu 
a denúncia, foi até o local e 
questionou a atendente do 

estabelecimento que acabou 
confessando que estava, de 
fato, traficando.

Os investigadores localiza-
ram 24 papelotes de cocaína 
que estavam armazenados 
em um pote, além de dinhei-
ro proveniente das vendas. A 
moça, de 21 anos de idade, 
disse que vendia cada porção 
por R$20,00. Ela foi condu-
zida à sede da DEIC e presa 
por tráfico de drogas.

Andressa ZAFALON

A Polícia Mili-

(17) um homem 
de 35 anos e outro 
de 25 anos por tráfico de 
drogas no bairro Santo Antô-

Divulgação
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O tempo é implacável e todos nós um dia envelheceremos! 
O ciclo da vida iniciado na infância inevitavelmente passará 
pela juventude, pela fase adulta e atingirá a velhice. A “terceira 
idade”, assim como as demais fases da vida, apresenta suas 
peculiaridades e seu charme, bastando a cada um de nós 
aproveitar ao máximo o que ela tem a nos oferecer. Portanto, 
nosso maior compromisso é manter uma vida saudável, evi-
tando o surgimento e a progressão de doenças que possam 
abreviar nossos anos de vida.

O sistema circulatório é o mais afetado pelo envelhecimento. 
Tanto as artérias quanto as veias do nosso corpo sofrem os 
efeitos da passagem do tempo. Dilatações arteriais, depósitos 
de placas de ateroma, entupimento arterial, trombose, dege-
neração da parede arterial e venosa e insuficiência das veias 
safenas representam sinais do envelhecimento circulatório. 
Estas alterações são traduzidas clinicamente por doenças 
que tememos e desejamos nunca ser acometidos, tais como, 
infarto agudo do miocárdio, acidente vascular cerebral, má 
circulação e trombose.

Todo idoso deve prezar pela saúde das suas artérias e veias. 
A longevidade está diretamente relacionada com a ausência de 
doença nos vasos sanguíneos, que são os responsáveis pela 
perfusão dos órgãos do corpo humano. O segredo do envelhe-
cimento saudável recai sobre a adoção precoce de hábitos de 
vida benéficos à saúde, tais como, alimentação balanceada, 
exercícios físicos moderados, redução dos níveis pressóricos, 
controle dos níveis glicêmicos, perda de peso e abstinência ao 
fumo. Além disso, a avaliação médica do sistema circulatório 
é fundamental para o diagnóstico e o tratamento das doenças 
arteriais e venosas.

Quando os níveis pressóricos são de difícil controle, sendo 
necessário mais de duas ou três medicações para seu con-
trole, as artérias renais podem estar obstruídas por depósitos 
de placa de ateroma. Geralmente a hipertensão renovascular, 
denominação da hipertensão grave causada pela obstrução das 
artérias renais, não expressa sinais físicos importantes, mas 
seu diagnóstico pode ser realizado pelo ultrassom doppler das 
artérias renais. No caso da confirmação da doença, a artéria 
renal deve ser desobstruída a partir da colocação de stent.

Quando a caminhada até o trabalho fica difícil porque a 
perna dói, é importante buscar auxílio médico. A claudicação 
intermitente, caracterizada pela dor provocada pelo exercício 
físico, como no caso da caminhada ou quando é necessário 
subir escadas, pode representar o entupimento das artérias 
das pernas. Se a doença evoluir, existe o risco de necrose, 
infecções e até mesmo da perda do membro. 

Todo idoso deve ser investigado quanto a presença de dila-
tações arteriais, conhecidas como aneurismas. O aneurisma 
mais frequente nos idosos é o aneurisma da aorta abdominal. 
Geralmente os aneurismas não apresentam sintomas e os 
pacientes não sabem que são portadores desta doença. A 
complicação mais grave do aneurisma de aorta abdominal é sua 
rotura, com elevado risco de morte. Seu diagnóstico pode ser 
efetuado precocemente a partir da avaliação clínica associada 
ao ultrassom doppler de aorta.

Assim como os aneurismas de aorta, a obstrução das arté-
rias carótidas também são na maioria das vezes assintomáticas. 
Quando ocorrem sintomas, geralmente as sequelas podem ser 
irreversíveis. Os quadros de acidente vascular cerebral podem 
ser causados pela obstrução das artérias carótidas por placas 
de ateroma. Todo idoso precisa realizar o ultrassom doppler de 
artérias carótidas, de acordo com a orientação médica, para 
que o tratamento clínico possa ser instituído e em caso de 
obstruções graves a cirurgia possa ser realizada.

No segmento venoso, o envelhecimento da parede venosa 
predispõe a insuficiência da veia safena. Varizes de grosso ca-
libre, dor nas pernas, edema, dermatites, eczemas, trombose 
e úlceras venosas são consequências da insuficiência da veia 
safena. Atualmente, a idade não é fator impeditivo para a cirur-
gia das veias safenas. As técnicas minimamente invasivas como 
a termoablação por radiofrequência oferecem um tratamento 
eficaz e seguro, com retorno precoce as atividades diárias e 
menor risco de complicações. Todo idoso com dor e edema 
nas pernas precisar ser avaliado clinicamente e submetido ao 
ultrassom doppler venoso para avaliação da saúde das veias 
safenas.

Para garantir o envelhecimento saudável é de suma impor-
tância manter o acompanhamento com o médico vascular e 
sempre que possível realizar o check-up vascular. Para mais 
informações sobre envelhecimento saudável e saúde vascular, 
acesse o site http://www.drsthefanovascular.com.br.

   
Prof. Dr. Sthefano Atique Gabriel – Doutor em Pesquisa 

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

Envelhecer com saúde 
depende de como você 
cuida da sua circulação

saude@dhoje.com.brSAÚDE VASCULAR

saude@dhoje.com.brSAÚDE VASCULAR

Começa vacina de 12 a 15 anos, mas 
faltas na 2ª dose sobem para 12 mil
A Secretaria de Saúde de 

Rio Preto anunciou que vai 
antecipar a vacinação contra 
a Covid-19 para adolescentes 
de 12 a 15 anos com comor-
bidades, deficiência, gestantes 
e puéperas, para esta quinta-
-feira (19). Nesta quarta-feira 
(18) a imunização ocorreu em 
jovens de 16 e 17 anos. O novo 
grupo poderá receber as doses 
nos seguintes locais: Swift, das 
8h às 16h, e Shopping Cidade 
Norte, das 8h às 14h.

Para ser vacinado, o ado-
lescente deve apresentar do-
cumento com foto e CPF, 
comprovante de residência de 
Rio Preto no nome dos pais 
e/ou responsáveis, além de 
atestado médico que comprove 
a comorbidade, documento 
que comprove a deficiência, 
gravidez ou puerpério (até 45 
dias depois do parto).

A lista de comorbidades 
elencadas para recebimento 
da vacina contra a Covid está 
disponível no Portal da Prefeitu-
ra: https://www.riopreto.sp.gov.
br/vacinacovid/.

Os adolescentes poderão 
receber as doses sem a pre-

sença de um adulto, no entan-
to, o responsável deverá assinar 
um termo de responsabilidade, 
que deve ser apresentado na 
sala de vacina. O termo está 
disponível para impressão no 
Portal da Prefeitura e também 
nas unidades de saúde (Termo 
de Assentimento Livre e Escla-
recido).

Vinicius LIMA  
redacao@dhoje.com.br

IMUNIZAÇÃO
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Faltosos - O número de 
faltosos da segunda dose em 
Rio Preto sofreu um novo au-
mento nesta quinta-feira (19). 
Se na quarta-feira, o número de 
pessoas que não voltaram para 
concluir a imunização era de 
8.759, nesta quinta ele subiu 
para 12.168.

A vacinação de segunda 
dose continua ocorrendo nesta 
quinta-feira (19). A CoronaVac 
estará disponível nas unidades 
de saúde, das 8h às 14h, Sho-
pping Cidade Norte, das 8h às 
14h e Swift, das 8h às 16h. Já 
a AstraZeneca será apenas nas 
unidades de saúde.

SAÚDE UPA Jaguaré retoma 
atendimento de urgência 

na segunda-feira

A partir de segunda-feira, 
23 de agosto, a UPA Jaguaré 
retomará os atendimentos 
de urgência e emergência de 
demanda espontânea para 
casos não respiratórios. Com 
a pandemia da Covid-19, a 
unidade tornou-se referência 
no atendimento de síndromes 
respiratórias moderadas e 
graves, com leitos de interna-
ção de enfermaria e suporte 
ventilatório.

Os pacientes internados na 
UPA Jaguaré serão transferidos 
para outras unidades respirató-
rias do município, como a UPA 
Santo Antônio e Fraternidade, 
ou hospitais.

A desativação da unidade 
como Suporte Ventilatório de-
ve-se à diminuição dos casos 

respiratórios e aumento da 
demanda de atendimentos 
não relacionados a síndromes 
respiratórias.

O atendimento de demanda 
espontânea de síndromes res-
piratórias continua nas seguin-
tes unidades: Solo Sagrado 
(24h); Vetorazzo (de segunda 
a sexta-feira, das 7h às 19h); 
Lealdade/Amizade (de segunda 
a sexta-feira, das 7h às 19h).

A UPA Jaguaré e Norte terão 
atendimentos não respiratórios 
24h a partir da segunda-fei-
ra. Já a UPA Tangará e Vila 
Toninho serão para pacientes 
graves e atendimentos misto 
(respiratório e não respiratório) 
24h. A UPA Santo Antônio e a 
UBS Fraternidade continuam 
funcionando como unidade de 
internação, com leitos de su-
porte ventilatório e enfermaria.

Da REDAÇÃO
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NOVA VIDA
Paciente vence Covid e supera tratamento 

de câncer com última sessão de quimio

A paciente do Hospital 
de Base Geane Agnne Prado 
Souza, 51 anos, venceu duas 
importantes batalhas pela 
vida no último ano. Depois de 
ficar 34 dias na UTI por conta 
da Covid-19 e passar por 21 
sessões de quimioterapia, ela 
pode tocar o sino da vitória 
nesta quarta-feira (18) depois 
do término de sua última 
sessão.

Em agosto do ano passa-
do, logo após ser diagnosti-
cada com mieloma múltiplo, 
Geane foi informada que pre-
cisaria fazer tratamento contra 
o câncer de medula e, dias 
depois, ela contraiu Covid-19.

“Em sete dias descobri que 
estava com câncer, contrai o 
coronavírus e internei. Fui para 
UTI, precisei ser intubada, 
tive embolia pulmonar, sofri 
uma parada cardíaca, pneu-
monia bacteriana, meus rins 
paralisaram e arritmia grave. 
Mas me recuperei e deixei 
o hospital com movimentos 
totalmente debilitados. Preci-
sava de auxílio para afazeres 
simples, como me alimentar, 
por exemplo. Mal conseguia 

levar a mão no rosto” explicou.
No período com Covid-19, 

Geane chegou a correr sério 
risco de vida. “Em um dado 
momento os médicos chega-
ram a dizer que eu tinha ape-
nas mais 48h de vida. Nesse 
tempo perdi 40% dos múscu-
los e 18 kg. Os profissionais da 
saúde me disseram que eu era 
um verdadeiro milagre”, con-
tou a moradora de Rio Preto.

ser um problema pequeno. 
Acredito que o fato de eu ter 
conseguido me recuperar da 
Covid me deu forças para tam-
bém venceu o câncer. Quando 
chegou a minha vez de tocar 
o sino eu fiquei deslumbrada”, 
contou Geane.

Ao deixar pela última vez o 
leito da quimioterapia Geane 
a recebeu um abraço coletivo 
dos três filhos Joaquim, Gusta-
vo e Priscila. Embora o marido 
Vanderley não estava presente 
no momento da alta, ele foi 
muito bem representado. “Meu 
esposo não pode vir por conta 
do trabalho e tinha comentado 
que queria estar no momento 
da minha alta. Então pedi para 
meu filho vir me buscar com 
carro que é o xodó do Vander-
ley. Ele tem um carinho muito 
grande por este veículo. Então, 
ele não estava presente, mas 
muito bem representado” brin-
ca Geane.

No vidro traseiro, estava 
a escrita “Quem me guarda 
não dorme nunca! Última 
quimioterapia. Louvado seja 
Deu”’. Geane ainda contou 
que está se sentindo bem de 
saúde, embora tenha algumas 
fraquezas.

Vinicius LIMA

Após se recuperar da Co-
vid-19, ela passou a fazer 
reabilitação no Lucy Montoro 
e iniciou uma nova batalha, 
dessa vez contra o câncer. Ge-
ane, inclusive, participava das 
ações voluntárias no Instituto 
do Câncer (ICA) do Ambulatório 
Geral e de Especialidades do 
Hospital de Base.

“Depois que eu peguei a 
Covid-19, o câncer parecia 

Divulgação 

Geane toca o sino simbolizando ter vencido o cãncer
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São José do Rio Preto, quinta-feira

Roberto
 Toledo

A VIDA É UMA PEÇA DE TEATRO QUE NÃO PERMITE ENSAIOS. POR 
ISSO, RIA, DANCE, CHORE E VIVA INTENSAMENTE ANTES QUE A 

CORTINA SE FECHE E A PEÇA TERMINE SEM APLAUSOS. Sorria, beba 
muita água e seja feliz!

O COMFORT SUITES São 
José do Rio Preto abriu suas 
portas ontem, dia 18, e já rece-
beu seus primeiros hóspedes. 
A inauguração foi marcada 
por uma recepção para con-
vidados seletos, que, após 
um rápido coffee break, tive-
ram a oportunidade conhecer 
todas as dependências do 
hotel, incluindo as áreas de 
convivência, como rooftop e 
academia, além de algumas 
acomodações. Estiveram pre-
sentes o prefeito de Rio Preto, 
Edinho Araújo, e os empresá-
rios Ronald Remondy Jr., Car-
los Eduardo Savian e Marco 
Antônio Godoy Buck, além de 
representantes da rede Atlan-
tica Hospitality International, 
administradora do hotel.

NORDESTINO. Trazer um 
pouco o sabor incomparável 
da culinária nordestina para um 
prato que promete ser um dos 
astros do Comida di Buteco 
2021 em Rio Preto. Esta é a 
proposta do empresário Helder 
da Silva Lima, que participa 
pela primeira vez à frente o 
Skina do Ceará.

PARA CONQUISTAR o pa-
ladar do público, ele apostou 
na Costelinha Arretada, um 
prato cheio de referências 
nordestinas que traz nada mais 
nada menos do que costelinha 
de porco frita na manteiga de 
garrafa. Uma iguaria única que 
promete agradar diversos pa-
ladares. O Comida Di Buteco 
2021 continua até o próximo 
dia 22 de agosto e dez bares 
participam da disputa.

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.  
Quem levar 2 litros de leite ou 
1 litro de óleo poderá trocar 
por muda de orquídea, além 
de fazer um passeio entre os 
pés de orquídeas.

Detalhes
não tão pequenos...

Tel. (17) 3233-4888

DiáriodoBob
Acredite se quiser. Tive acesso ontem a uma pesquisa 

altamente confiável da XP Política que, se a eleição para presi-
dente fosse hoje, com os candidatos abaixo, o resultado seria o 
seguinte. Lula 37%, Bolsonaro 28%, Ciro 11%, Mandetta 5%, 
Dória 5%, Datena 5%, Rodrigo Pacheco 1%. Brancos e nulos 
9%.  Se tirarmos da lista Dória, Datena e Rodrigo Pacheco 
e colocar o nome de Sergio Moro, os números são outros. Lula 
40%, Bolsonaro 24%, Ciro 10%, Moro 9%, Mandetta 4%  e 
Eduardo Leite 4%. Foram realizadas 1.000 entrevistas, de 
abrangência nacional, de 11 a 14 de agosto. A margem de 
erro é de 3,2 pontos percentuais. Sem comentários. Errata. A 
data do 3º Encontro dos advogados e advogadas da ADJC (SP) 
será no dia 21 de Agosto e não 28, como anunciado aqui, na 
terça feira. Pedido de socorro. A jornalista Sônia Maria de 
Oliveira Neves, passou por uma cirurgia cardíaca de urgência e 
precisa de doadores de sangue. Ela está internada no Hospital 
Beneficência Portuguesa. Turismo turbinado. O nosso gover-
nador João Dória, acompanhado de seu vice Rodrigo Garcia, 
querem turbinar a chamada Orlando brasileira e se preparam 
para inaugurar em setembro o primeiro distrito turístico de São 
Paulo, em Olímpia, nossa vizinha, uma referência antiga do 
turismo que não para de receber investimentos no setor. Pelos 
dados do governo, antes da pandemia, Olímpia recebia mais de 
2,5 milhões de visitantes por ano em seus parques aquáticos. 
O prefeito Fernando Cunha, afirma que apesar da queda no 
fluxo os investimentos não pararam e prova, com a inaugura-
ção do resort Hot Beach Suítes com 450 apartamentos. Tudo 
tem seu tempo. Se tem alguém desejando que a família Vaz 
de Lima volte às urnas pode procurar outro candidato. Águas 
paradas não movem moinhos. José Carlos e Ivani sabem que 
os tempos são outros e que nunca mais será como antes. O 
carinho dos netos valem mais do que votos. Não custa nada 
avisar. A empresa aérea AZUL tem planos de avançar mais 
nas conversas com credores do grupo chileno LATAM para 
comprar operação no Brasil. A Latam tem prazo até 15 de 
setembro para apresentar seu plano aos credores, no âmbito 
do processo de recuperação judicial nos Estados Unidos. Em 
maio do ano passado, quando a LATAM protocolou o pedido 
de recuperação judicial em Nova York, a dívida era de quase 
US$ 18 bilhões. Ponto e basta!  

O cara do  Parlamento 
Pedro Roberto, presidente da Câmara de Rio Preto , convida para 
a oficialização do Parlamento Regional  Metropolitano, marcado 
para hoje, às 15 horas, no Palácio dos Bandeirantes, em São 
Paulo. O evento será realizado pela Secretaria de Desenvolvimento 
Regional em parceria com a UVESP (União dos Vereadores de São 
Paulo. Com a iniciativa do governo paulista, Pedro Roberto que 
é presidente do Parlamento Regional Metropolitano irá integrar o 
Conselho de Desenvolvimento do Estado de São Paulo.

Mais detalhes...
O Celebration Resort Olímpia 
é um dos 25 melhores resorts 
do Brasil para famílias. Preços 
e reservas de pacotes de 
hospedagem no Celebration 
Resort Olímpia e demais resorts 
do Hot Beach Parque & Resorts 
pelo site hotbeach.com.br ou na 
Central de Vendas pelo telefone 
(17) 3279-1009 ou WhatsApp 
(17) 3279-1111.

henriforne@gmail.com

Fique Sabendo...
Buscando proporcionar uma 
experiência exclusiva para um 
segmento que tem crescido, o dos 
motociclistas, o Celebration Resort 
Olímpia, um dos resorts do Hot 
Beach Parque & Resorts, agora 
tem um apartamento tematizado 
para este público. Numa parceria 
com a Motor Road, startup que 
oferece atrativos para os amantes 
de duas rodas, a acomodação 501 
ganhou porta-capacetes, porta-
chaves e quadros nas paredes, 
persiana e almofadas temáticos. 
Quem viajar a Olímpia de moto e 
hospedar-se no Celebration vai se 
sentir ainda mais em casa.

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)

C/ Luizinho BUENO 

Empresário, Ronald 
Remondy Jr. e 

Priscila Remondy, da 
sociedade de Olímpia, 

em inauguração do 
Comfort Suites em 
Rio Preto. Ele, é um 

dos donos do luxuoso 
prédio. Foto Luizinho 

Bueno

Os irmãos, Roger, 
Leonardo Remondy e 

Hernani em inauguração 
do Comfort Suites. Foto 

Luizinho Bueno 

 
Empresária e pecuarista, Rose 

Valêncio ganhou idade nova ontem. 
Da coluna, parabéns!
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América e Olímpia tentam reagir no Sub-20; 
Mirassol e Tanabi defendem invencibilidade

As quatro equipes 
da região que es-
tão disputando o 
Campeonato Pau-

lista Sub-20 entram em campo 
quinta-feira (19) para a terceira 
rodada da competição. A roda-
da contará com dois clássicos 
regionais com equipes em situ-
ações opostas na competição.

Líder da chave e com 100% 
de aproveitamento, o Mirassol 
encara o Olímpia fora de casa. 
O Leão goleou o Monte Azul por 
três a zero na semana passada, 
tendo o melhor ataque da cha-
ve e não sofrido nenhum gol. O 
Galo Azul por sua vez vem de 
um zero a zero contra o América 
e tenta sua primeira vitória na 
competição.

Outro duelo regional que 
acontece nesta quinta-feira é 
entre Tanabi e América. Assim 
como o Olímpia, o Rubro ainda 
não venceu na competição e 
busca marcar o primeiro gol no 
campeonato. Já o Índio da No-
roeste venceu os dois primeiros 
jogos e fica atrás do Mirassol na 
classificação apenas no saldo 
de gols.

Complementando a rodada 
dos times do Grupo A, o Monte 
Azul recebe o lanterna Fernan-
dópolis em casa. Todos os jogos 
serão transmitidos na internet 
pela plataforma Eleven.

Jogos:
19/08 – 15h – Olímpia x 

Mirassol – Estádio Maria Tereza 
Breda (Olímpia)

19/08 – 15h – Tanabi x Amé-
rica – Estádio Alberto Victolo 
(Tanabi)

Vinícius LIMA
redacao@dhoje.com.br

Outro duelo 
regional 
que acontece 
nesta 
quinta-feira 
é entre 
Tanabi 
e América

Sara MILENA

FUTEBOL FEMININO

Realidade Jovem recebe a 
Portuguesa no Teixeirão 

O Realidade Jovem faz 
a sua primeira partida 
em casa no Paulistão 

Feminino nesta quinta-feira 
(19). A equipe rio-pretense re-
cebe a Portuguesa no Teixeirão 
a partir das 15h em busca da 
primeira vitória na competição. 
Na estreia da competição, o 

do América.
“Nos demais jogos nossa 

casa será no Distrito. Só nesse 
mesmo que não deu tempo de 
aprovar na Federação, mas para 
os outros nossa torcida poderá 
nos assistir lá no Distrito”, afir-
mou Doroteia.

O técnico Chicão Reguera 
confia em uma vitória em Rio 
Preto. “Nosso time podia muito 
bem já ter conquistado uma 
vitória. Não jogamos bem na 
estreia, mas o time vai encai-
xando aos poucos. As meninas 
estão bem focadas. A equipe 
da Portuguesa é forte, montam 
sempre bons times, mas minha 
expectativa é boa e é de vitó-
ria”, afirmou o treinador.

Vinícius LIMA Realidade pressionou o Nacio-
nal fora de casa, mas acabou 
ficando no um a um.

Para o duelo em Rio Preto, 
as meninas de Rio Preto pos-
suem o desfalque da atacante 
Pikena, lesionada. Por outro 
lado, a lateral esquerda Letícia, 
que veio de Israel, já está com 
a documentação acertada e já 
fica à disposição para enfrentar 

a Lusa.
Segundo a dirigente Do-

roteia Reguera Inojo, o Reali-
dade Jovem pretende mandar 
os outros jogos em casa no 
Campo 2 do Distrito Industrial. 
No entanto, devido ao atraso 
na liberação do campo pela 
Federação Paulista de Futebol 
(FPF), a equipe rio-pretense 
mandará esse duelo no estádio 

REALIDADE JOVEM X PORTU-
GUESA

CAMPEONATO PAULISTA 
FEMININO

DIA: 19/08

HORÁRIO: 15H

LOCAL: ESTÁDIO BENEDITO 
TEIXEIRA – SÃO JOSÉ DO RIO 
PRETO

TRANSMISSÃO: PAULISTÃO 
PLAY, ELEVEN E YOUTUBE

Ficha técnica

 Andrey QUEIROZ

VÔLEI
Carol Gattaz é 

convocada para 
disputar Sul-Americano

O treinador José Rober-
to Guimarães divul-
gou na noite desta 

terça-feira (17) as 14 jogado-
ras convocadas para a disputa 
do Campeonato Sul-Americano 

de vôlei feminino que será rea-
lizado de 15 a 20 de setembro, 
na Colômbia. O grupo brasileiro 
se apresentará no Centro de 
Desenvolvimento de Voleibol 
(CDV), em Saquarema (RJ), 
na próxima segunda-feira (23).

Foram convocadas as le-
vantadoras Macris e Rober-
ta, as opostas Rosamaria e 
Lorenne, as ponteiras Gabi, 

Natália, Ana Cristina e Ka-
siely, as centrais Carol 

Gattaz, Carol, Bia e 
Mayany e as líberos 
Nyeme e Natinha. 
Nesta temporada, 

a seleção feminina 
conquistou a medalha 

de prata nos Jogos de 
Tóquio e na Liga das 

Nações.
A rio-pretense Carol Gattaz 

comemorou a convocação 
nas suas redes sociais. “Feliz 
demais por mais uma convo-
cação. Vamos nessa porque 
vai ter Sul-Americano valendo 
vaga pro Mundial. Pronta pra 
mais uma missão”, afirmou a 
atleta em seu perfil.

O Brasil buscará o 22º título 
sul-americano. Na última edi-
ção da competição, em 2019, 
o Brasil foi campeão invicto e 
na decisão superou a Colômbia 
por 3 sets a 0. O campeão 
e o vice garantirão vaga no 
Mundial adulto de 2022 que 
será disputado na Holanda e 
na Polônia.
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do Campeonato Sul-Americano 
vantadoras Macris e Rober-
ta, as opostas Rosamaria e 
Lorenne, as ponteiras Gabi, 

Natália, Ana Cristina e Ka-
siely, as centrais Carol 

Gattaz, Carol, Bia e 
Mayany e as líberos 
Nyeme e Natinha. 
Nesta temporada, 

a seleção feminina 
conquistou a medalha 

de prata nos Jogos de 
Tóquio e na Liga das 

Nações.
A rio-pretense Carol Gattaz 

comemorou a convocação 
nas suas redes sociais. “Feliz 
demais por mais uma convo-
cação. Vamos nessa porque 
vai ter Sul-Americano valendo 
vaga pro Mundial. Pronta pra 
mais uma missão”, afirmou a 
atleta em seu perfil.

O Brasil buscará o 22º título 
sul-americano. Na última edi-
ção da competição, em 2019, 
o Brasil foi campeão invicto e 
na decisão superou a Colômbia 
por 3 sets a 0. O campeão 
e o vice garantirão vaga no 
Mundial adulto de 2022 que 
será disputado na Holanda e 
na Polônia.

LIBERTADORES Palmeiras vence o São Paulo e avança para a semifinal

O Palmeiras se tornou 
o primeiro time brasi-
leiro nas semifinais da 

atual edição da Copa Libertado-
res após derrotar o São Paulo 
por 3 a 0, na noite desta terça-
-feira (17) no Allianz Parque. O 
Verdão garantiu sua passagem 
graças a gols de Raphael Veiga, 
Dudu e Patrick de Paula.

A classificação do Palestra 
veio após as equipes empa-
tarem por 1 a 1 no jogo de 
ida das quartas, na última 
terça-feira (10) no estádio do 
Morumbi. Na próxima fase, o 
Palmeiras mede forças com o 
vencedor do confronto entre 
River Plate (Argentina) e Atlé-
tico-MG, que fazem o jogo de 
volta na próxima quarta (18). 
Na ida, o Galo triunfou por 1 
a 0 jogando em Buenos Aires.

Atuando em casa, o Pal-
meiras começou ligado, e não 
demorou a abrir o placar. Aos 10 
minutos, Zé Rafael ganhou de 
Arboleda e puxou contra-ataque 
do meio de campo. Ele se livrou 
da marcação de Daniel Alves, 
carregou até a intermediária 
adversária e rolou para Raphael 
Veiga, que, de dentro da área, 
bateu firme para superar o go-
leiro Tiago Volpi.

O São Paulo passou a propor 
jogo em busca do empate, en-
quanto o Verdão adotava uma 
postura mais reativa, guardando 
mais a defesa. Com isso, o pla-
car permaneceu inalterado até 
o intervalo.

O Tricolor começou a etapa 
final melhor, mas o Palmeiras 
continuou mais eficiente. E o 
Palestra ampliou aos 21 minu-
tos. Após Tiago Volpi defender 
parcialmente chute de Wesley, 

Danilo encontrou Dudu na en-
trada da área, que bateu com 
precisão, de direita, no ângulo, 
para marcar 2 a 0.

O Palmeiras tomou conta de 
vez do confronto, e chegou ao 
terceiro aos 32 minutos, quan-
do o volante Patrick de Paula 
aproveitou sobra na entrada 
da área e chutou forte. A bola 
ainda desviou na defesa antes 
de entrar.

Qualquer chance de virada 
foi por água abaixo aos 36 mi-
nutos, quando o atacante Vitor 
Bueno foi expulso após entrar 
de sola no zagueiro Gustavo 
Gómez.

Após a classificação na Li-
bertadores, o Palmeiras volta 
a entrar em campo no próximo 
domingo (22) contra o Cuiabá 
pelo Campeonato Brasileiro. No 
mesmo dia o São Paulo visita o 
Sport em Recife.

Agência BRASIL
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Comida di 
Buteco chega 

aos últimos dias

O mais delicioso con-
curso do Brasil, o 
Comida di Buteco, 
chega à sua reta 

final em São José do Rio Pre-
to e Mirassol. O público tem 
até este domingo, dia 22 de 
agosto, para provar os pratos 
criados exclusivamente para a 
disputa e ajudar a escolher o 
melhor “buteco” da região. 

Com tecnologia para reser-
va de mesas e pedidos on-line, 
o Comida di Buteco 2021 veio 
repaginado e, pela primeira vez 
na história, está sendo reali-
zado em formato híbrido, com 
incentivo ao delivery. Participam 
desta 11ª edição do concurso 

na cidade dez bares, oito de Rio 
Preto e dois de Mirassol.

São eles: Bar do Cidinho, 
Bar do Magrão, Bar do Pere, 
Espeteria Dallas (Mirassol), 
Fino Sabor, Gambófa, Recanto 
do Peixe, Santo Arco (Mirassol), 
Santo Espeto Garagem e Skina 
do Ceará. O grande vencedor 
será revelado no dia 15 de 
setembro. 

O Comida di Buteco nasceu 
no ano 2000, na cidade de 
Belo Horizonte, e hoje cobre 
todo o País, com edições simul-
tâneas em 21 cidades. E desde 
2016 elege também o melhor 
boteco do Brasil.  

Durante o concurso, é elei-
to “o melhor boteco” e não o 
melhor petisco. O público e 
um corpo de jurados votam e 

elegem o campeão, avaliando 
quatro categorias: petisco, 
atendimento, higiene e tempe-
ratura da bebida.  Neste ano, 
o tema é “raízes”, tanto no 
sentido intrínseco às receitas - 
que levam em sua composição 
algum tipo de raiz, como bata-
ta, mandioquinha, etc -, como 
também da origem, devendo 
resgatar a história do boteco.  

Seguindo a tradição de 
oferecer petiscos a um preço 
justo e criados especialmente 
para o concurso, em 2021, as 
receitas da competição têm 
valor fixo de R$ 27,00. Para 
conferir a lista completa acesse 
www.comidadibuteco.com.br.

Novidade - Este ano, o 
Comida di Buteco estreia um 

Da REPORTAGEM
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conteúdo digital inédito, o obje-
tivo é o público aprender a fazer 
as receitas de butecos que já fo-
ram premiados nas suas casas. 
Além disso, foram gravadas as 

histórias desses butecos, para 
dar um temperinho especial. 

Nessa primeira rodada serão 
10 os butecos premiados de 
Belo Horizonte que irão ensinar 

o passo a passo de suas recei-
tas contando suas histórias. 
Receitas de butecos premiados 
com o melhor tempero: Suas 
histórias. 

Divulgação

SOLIDARIEDADE

LBV distribui cestas 
de alimentos

Nesta quarta-feira (18) 
a LBV de Rio Preto 
realizou mais uma 

entrega de benefícios às fa-
mílias atendidas pelo Centro 
Comunitário de Assistência So-
cial (CCAS). Foram entregues 
cestas de alimentos, cestas 
verdes, leite e kits de higiene e 
limpeza, para que os assistidos 
pelo serviço “Criança: Futuro 
no Presente!” e seus familia-
res possam ter mais saúde e 
qualidade de vida.

Rafaela Trevisan mãe da 
atendida Ana Clara, 11 anos, 
conta o diferencial que a LBV 
tem feito em sua vida nesse 
momento de pandemia: “Nes-
se período de pandemia a LBV 
tem ajudado muito, não só 
com o ensino, mas também 
com a cesta básica, cesta ver-
de, leite e kits de higiene. Sou 
separada e sustento minhas 
filhas sozinha, mas graças a 
Deus com esse apoio da LBV, 
não veio a faltar nada e vem 
dando para manter minha 
casa”, afirmou.

Linda Slomp, moradora da 
área de ocupação na Vila Itá-
lia, é mãe da atendida Gabriela 
Lorrany (idade) e também fa-
lou sobre a ação. “Minha filha 
gosta muito de vir para a LBV 
e nesse tempo de pandemia 

está sendo difícil, sem poder 
participar das atividades, está 
sentindo muita falta dos edu-
cadores e colegas”, comentou.

Vale ressaltar que, mesmo 
com as atividades em grupo 
temporariamente suspensas 
por conta da pandemia, a LBV 
além de assistir com o alimen-
to necessário os atendidos em 
seu Centro Comunitário de 
Assistência Social também, 
vem preparando atividades 
lúdicas por meio de vídeos 
e atividades impressas para 
todos os atendidos. Além de 
dar continuidade em alguns 
serviços essenciais como o 
de acolhimento (escuta qua-
lificada); atendimento social à 
distância; atendimento social 
presencial; e a visita domiciliar, 
todos respeitando os proto-
colos e cuidados necessários 
devido à pandemia.

Para fazer parte de todo 
esse trabalho é possível fazer 
uma doação por pix. O e-mail 
é pix@lbv.org. Para conhecer o 
trabalho da LBV, basta acessar 
lbv.org.

Se desejar fazer sua doa-
ção pessoalmente ligue para o 
tel.: (17) 3235-1811, e faça 
uma visita. Em São José do Rio 
Preto/SP, o Centro Comunitário 
de Assistência Social da LBV 
está localizado na Rua Dom 
Pedro l, 2776 – Jd. Canaã.

Da REPORTAGEM

CULTURA

Iguatemi Rio Preto recebe exposição 
imersiva Mondrian para Crianças

Com recursos de som, 
imagem e uma boa 
dose de efeitos es-

peciais, a exposição imersiva 
Mondrian para Crianças estreia 
no Shopping Iguatemi São 
José do Rio Preto no próximo 
dia 20 de agosto, onde fica 
aberta para visitação do públi-
co até o dia 19 de setembro.

A mostra é uma home-
nagem ao pintor holandês 
Piet Mondrian (1872-1944), 
criador do movimento neo-
plasticismo e conhecido por 
uma estética abstrata, com o 
uso predominante de preto, 
branco e cores primárias (ver-
melho, azul e amarelo), além 
de muitas formas geométricas, 
em especial os formatos qua-
drados e retangulares.

Os clientes poderão levar 
seus filhos para desfrutar de 
momentos inesquecíveis, em 
seis ambientes muito visuais 
e divertidos.

O evento é gratuito e fun-
cionará com agendamento 
de horários, por meio do site 
Ingresse (https://www.ingres-
se.com/mondrian). Clientes 
podem conferir a exposição de 
segunda a sábado, das 10h às 
22h, e aos domingos e feria-

dos, das 12h às 20h, na Praça 
de Eventos do Piso Térreo.

O circuito de 
visitação 

compreende:

Entrada das Formas: 
primeira etapa, apresenta Mon-
drian e conceitos básicos sobre 
o Neoplasticismo e sua aplica-
ção nas obras do pintor;

Labirinto de Cores 
Planas: tem por referência 
a obra Composição II, em 
vermelho, azul e amarelo, de 
1930. Aqui, o visitante explora 
um mini labirinto, formado por 
retângulos e quadrados nas 
cores primárias. Ao final, os 
visitantes podem brincar com 
a sua própria imagem refletida 
na parede, nas mesmas cores 
da obra sobrepostas;

Brincadeira em Com-
posição: tem um grande 
tapete inspirado nos grafismos 
de Mondrian para as crianças 
brincarem e aprenderem um 
pouco sobre o papel da com-
posição numa obra de arte. 
Aqui, a obra de referência é 
Composição A, de 1923;

Da REPORTAGEM

Pintura em Movimen-
to: Inspirada na obra Composi-
tion with Red, Yellow and Blue, 
de 1942, a sala aborda a busca 
de Mondrian pela perfeição e 
tem 3 pontos para jogar um 
tipo de Tetris, com as peças 
(quadrados e retângulos colo-
ridos) surgindo e que devem 
ser encaixadas no lugar certo. 
A trilha sonora é jazz, o ritmo 
preferido do artista;

Espaço Boogie-Woo-
gie: inspirado na obra Broa-
dway Boogie-Woogie, de 1943, 
um ano antes da morte do 
artista em Nova Iorque. O am-
biente remete aos videogames 

pixelados; caixas com senso-
res reproduzem sons de vídeo 
game por aproximação;

Sala sem Fim: uma 
visão tridimensional da obra de 
Mondrian em uma sala espe-
lhada que prepara a saída com 
o infinito de Mondrian.

Por todo o circuito, os vi-
sitantes deverão utilizar más-
caras de proteção e seguir as 
orientações dos monitores. 
Para a segurança de todos, a 
exposição foi concebida para 
ser vivenciada de forma con-
templativa experiencial, sem 
precisar de qualquer interação 
tátil.

Divulgação

Divulgação

Serviço:
Mondrian para Crianças
Data: de 20 de agosto a 19 de 
setembro
Horário: segunda a sábado, das 
10h às 22h, e aos domingos e 
feriados, das 12h às 20h
Local: Praça de Eventos do Piso 
Térreo
Agendamento: https://www.ingres-
se.com/mondrian
Visitação gratuita

Com recursos de som, imagem e efeitos especiais, 
mostra é uma homenagem ao pintor holandês Piet 
Mondrian
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Vivá Agri-Assets S/A
CNPJ/MF nº 28.858.858/0001-00 - NIRE 35.300.509.544

Sumário da Ata de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, nos termos do artigo 130, §1º, da Lei 6.404/76
Data/hora/forma: 30/04/2021, às 9hs, pelo aplicativo Zoom mediante o link acesso: https://zoom.us/j/93368841816?pwd=aWxCb0JHanMrY0hNdTV
CYlNVcnN5Zz09, em virtude das medidas de distanciamento social recomentadas pelas autoridades sanitárias quanto à pandemia causada pelo coro-
navírus, bem como, com fundamento nas disposições constantes da Instrução Normativa - DREI 79 de 14/04/2020. Quórum: Acionistas representando 
a totalidade do capital social. Convocação/Publicação: Realizada em 16,17 e 18/04/2021, no Jornal D’HOJE e no DOESP, nos dias 16, 17 e 20/04/2021. 
Demonstrações fi nanceiras publicadas nos jornais D’HOJE e DOESP em 31/03/2021. Mesa: Presidência - Maurício Bellodi; Secretaria - Fernando Rogério 
de Oliveira. Ordem do dia/Deliberações: “Aprovadas por unanimidade”, Em AGO: a) Com base no parecer de auditoria independente, que participou 
e ofereceu informações sobre os resultados do exercício de 2020, as contas dos administradores “a)”. Quanto a este item, houve a abstenção da Kapital 
- Investimentos e Participações Ltda, de Ranieri Silva Torsineli e de Fernando Rogério de Oliveira, em virtude de impedimento; b) Manter os resultados 
na conta de Lucros ou Prejuízos Acumulados, para serem compensados com prejuízos acumulados. Quanto a este item, houve a abstenção da Kapital - 
Investimentos e Participações Ltda, de Ranieri Silva Torsineli e de Fernando Rogério de Oliveira, em virtude de impedimento; c) Os membros indicados ao 
Conselho de Administração, sendo reeleitos os Conselheiros, que compõem o Conselho de Administração da companhia. Desta forma foram nomeados 
e empossados no Conselho de Administração: Carlos Eduardo Carrijo dos Santos, RG nº 17.556-66 SSP/GO e CPF/MF nº 556.738.051-87; Maurício 
Bellodi, RG nº 15.641.669-4 SSP/SP e CPF nº 083.441.568-23; Felipe Azzi de Almeida Camargo, RG nº 16.261.955 SSP/SP e CPF/MF nº 252.495.578-80 
e; Ranieri Silva Torsineli, RG nº 22.955.706-5 e CPF/MF nº 185.278.118-12. Quanto à remuneração, a Assembleia deliberou aprová-la globalmente no 
valor de R$ 110.000,00 ao ano. Os membros eleitos assinarão seus termos de posse e declararão em ato separado o desimpedimento e seus mandatos 
perdurarão até a próxima Assembleia Geral Ordinária da Companhia. Em AGE: a) O orçamento para o ano de 2021; b) Após a demonstração do grau de 
endividamento da controlada Núttria, a contratação de empréstimos vocacionados à preservação de capital de giro e a investimentos necessários a ma-
nutenção e ampliação do negócio, fi cando a controlada autorizada a contrair empréstimos frente a qualquer instituição fi nanceira, durante o exercício 
de 2021 e até a realização da AGO do exercício de 2022, até o valor total de R$ 20.000.000,00; c) O plano de regulamentação, elaborado pelo Conselho de 
Administração, do sistema de stock option para o Negócio de Ruminantes até o limite de 1% do capital social, aprovada anteriormente em AGE realizada 
em 08/05/2019. O percentual limite é dividido entre os anos do projeto, sendo que as ações somente serão concedidas ao fi nal dos 3 anos do Projeto. 
Para a obtenção percentual, devem ser cumpridas pelo gestor de Ruminantes metas anuais. Desta forma, com o cumprimento das metas do Ano 01, que 
é compreendido de 01/05/2020 a 30/04/2021, de gerar um lucro comercial de R$ 151.000,00, o gestor obtém 0,30%; com o cumprimento das metas do 
Ano 02, que é compreendido de 01/05/2021 a 30/04/2022, de gerar um lucro comercial de R$ 980.000,00 o gestor obtém 0,35%; com o cumprimento das 
metas do Ano 03, que é compreendido de 01/05/2022 a 30/04/2023, de gerar um lucro comercial de R$ 1.375.000,00 o gestor obtém 0,35%. Entende-se 
por lucro comercial a margem bruta, em Reais, subtraída dos custos comerciais e técnicos diretamente relacionados com o processo de vendas. Caso o 
gestor não atinja a meta em cada período estabelecido acima, o percentual de Stock Option referente àquele período não lhe será devido. Isto posto, caso 
as metas sejam atingidas nos 3 anos do projeto, o gestor atingirá o limite de 1%, sendo estas e demais condições regulamentadas em contrato específi co 
com o gestor. Encerramento: Nada mais a tratar, foi lavrada a presente Ata, que foi lida, aprovada e assinada. São José do Rio Preto/ SP, 30/04/2021. 
Mesa: Maurício Bellodi - Presidência; Fernando Rogério de Oliveira - Secretaria. JUCESP n° 359.802/21-7 em 29/07/2021.

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. ANTONIO RICARDO BORDIM MORO e JULIANA 
DE PAULA GARBELINI, sendo ELE fi lho de ADEMIR MAR-
TINS MORO e de MARIA ISABEL BORDIM e ELA fi lha de 
ELIANA GARBELINI;

2. PAULO ODAIR CROTI JUNIOR e EMELINE DEO-
DATO ALVES DOS SANTOS, sendo ELE fi lho de PAULO 
ODAIR CROTI e de FATIMA BENTO GARCIA CROTI e ELA 
fi lha de ALARICO FELISARDO DE SOUZA SANTOS e de 
LUZIA DEODATO ALVES;

3. EDSON ROBERTO DOS SANTOS JUNIOR e 
DÉBORA MATARAZI PENHA, sendo ELE fi lho de EDSON 
ROBERTO DOS SANTOS e de EDNEIFA HELENA THEMO-
TEO DOS SANTOS e ELA fi lha de ANTONIO LUÍS ROSSA-
FA PENHA e MARILEI MATARAZI PENHA;
; brasileiros, residentes neste 3º subdistrito. Se alguém sou-
ber de algum impedimento, oponha-o em Cartório (R. São 
Paulo, 2200 – Tel: 3202-9090). 18/08/2021.

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 1726 do Código Civil brasileiro, para habilitação da 
Conversão de união estável em casamento:

PEDRO DE AZEVEDO HATAZIMA e LUCAS HENRIQUE 
GULLUNI. Ele, de nacionalidade brasileira, engenheiro de 
produção, solteiro, nascido em São Paulo, SP, no dia 25 
de outubro de 1995, residente e domiciliado a Prudencio 
Mendes de Oliveira, Nº 151, Jardim Vivendas, São José do 
Rio Preto, SP, fi lho de EDUARDO CESAR HATAZIMA e de 
MEIRE CRISTINA DE AZEVEDO HATAZIMA. Ele, de nacio-
nalidade brasileira, engenheiro civil, solteiro, nascido em São 
José do Rio Preto, SP, no dia 07 de abril de 1994, residente 
e domiciliado a Prudencio Mendes de Oliveira, Nº 151, Jar-
dim Vivendas, São José do Rio Preto, SP, fi lho de FLÁVIO 
NATAL GULLUNI e de MÁRCIA DA SILVA GULLUNI. 

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, 18 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:

ÍLAN DA SILVA RODRIGUES e ELLEM JOVANITA GOMES 
DOS SANTOS DIAS. Ele, de nacionalidade brasileira, médi-
co, solteiro, nascido em Manaus, AM, no dia 14 de dezembro 
de 1986, fi lho de MÁRIO AUGUSTO DE LIMA RODRIGUES 
e de MARLENE BERNARDA DA SILVA RODRIGUES. Ela, 
de nacionalidade brasileira, advogada, solteira, nascida em 
Porteirinha, MG, no dia 04 de março de 1987, fi lha de IZAIAS 
DOS SANTOS DIAS e de LUCIVANIA GOMES DAMASCE-
NO SANTOS. 

MARCKENET FRANCOIS e MANOUSHCA SINCERE. 
Ele, de nacionalidade Haitiana, armador, solteiro, nascido 
em Haiti, no dia 08 de fevereiro de 1988, fi lho de ARTHUR 
FRANCOIS e de MARIE LOURDE JULOT. Ela, de nacionali-
dade Haitiana, do lar, solteira, nascida em Haiti, no dia 24 de 
março de 1989, fi lha de DANIEL SINCÈRE e de CATHELIE 
FRANCK. 

JOÃO HENRIQUE TEIXEIRA DE ALMEIDA e HELIETE 
DOS SANTOS ALENCAR. Ele, de nacionalidade brasileira, 
pintor, solteiro, nascido em São Sebastião, SP, no dia 17 de 
março de 1993, fi lho de WALTER TEIXEIRA DE ALMEIDA 
JUNIOR e de LUCIANE DE OLIVEIRA SOBRINHO. Ela, de 
nacionalidade brasileira, babá, solteira, nascida em Bene-
ditinos, PI, no dia 18 de janeiro de 1998, fi lha de DAMIÃO 
VIEIRA DE ALENCAR e de TERESA MARIA DOS SANTOS 
ALENCAR. 

MATHEUS DE OLIVEIRA e DAIANA PACI SANTANA. Ele, 
de nacionalidade brasileira, vigilante, solteiro, nascido em 
Paulo de Faria, SP, no dia 26 de setembro de 1989, fi lho 
de  e de MARIA JÚLIA DE OLIVEIRA. Ela, de nacionalidade 
brasileira, secretária, solteira, nascida em São José do Rio 
Preto, SP, no dia 21 de janeiro de 1987, fi lha de LUIZ ANTO-
NIO SOARES SANTANA e de ANA MARIA PACI SANTANA. 

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, 18 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:

GABRIEL MARTINS RODRIGUES e LAIS LOPES GAR-
CIA. Ele, de nacionalidade brasileira, escrevente, solteiro, 
nascido em Votuporanga, SP, no dia 03 de fevereiro de 
1997, fi lho de ADEMIR RODRIGUES e de ICLAIR MARTINS 
RODRIGUES. Ela, de nacionalidade brasileira, assisten-
te social, solteira, nascida em Palestina, SP, no dia 08 de 
janeiro de 1996, fi lha de MARCIANO GARCIA e de ELIANA 
MARA LOPES GARCIA. 

MÁRCIO ANTONIO ZANUSSO e CILENE CUENCA. Ele, de 
nacionalidade brasileira, administrador de empresa, divorcia-
do, nascido em José Bonifácio, SP, no dia 02 de outubro de 
1965, fi lho de ANTONIO ZANUSSO e de JOANINA CLARI-
CE VICENTIM ZANUSSO. Ela, de nacionalidade brasileira, 
pedagoga, solteira, nascida em José Bonifácio, SP, no dia 02 
de março de 1980, fi lha de JOSÉ CUENCA FILHO e de RITA 
DO NASCIMENTO CUENCA. 

ALLAN JESUS CONDE e FERNANDA GONÇALVES. Ele, 
de nacionalidade brasileira, frentista, solteiro, nascido em 
Bebedouro, SP, no dia 18 de junho de 1991, fi lho de AL-
BERTO TOBIAS CONDE e de SANDRA REGINA VIARO 
CONDE. Ela, de nacionalidade brasileira, assistente fi scal, 
divorciada, nascida em São Bernardo do Campo, SP, no dia 
13 de fevereiro de 1978, fi lha de JOSÉ RUBENS GONÇAL-
VES e de MARIA JOSÉ MARIANO GONÇALVES. 

THIAGO MENDES GUAREZIMI e ISABELLA PAINA ARMIA-
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TO. Ele, de nacionalidade brasileira, auxiliar de pcp, solteiro, 
nascido em São José do Rio Preto, SP, no dia 10 de março 
de 1992, fi lho de LEONILDO GUAREZIMI e de GECILDA 
MENDES GUAREZIMI. Ela, de nacionalidade brasileira, 
auxiliar juridico, solteira, nascida em São José do Rio Preto, 
SP, no dia 29 de setembro de 1993, fi lha de MARCELO AN-
TONIO ARMIATO e de ANGELA PERPETUA PAINA ARMIA-
TO. 

LUIZ FILIPE ORTEGA ZORZAN e BÁRBARA DE LIMA 
PEDRO. Ele, de nacionalidade brasileira, engenheiro civil, 
solteiro, nascido em São Paulo, SP, no dia 15 de agosto de 
1991, fi lho de LUIZ CARLOS ZORZAN e de CELIA ORTEGA 
FERNANDES ZORZAN. Ela, de nacionalidade brasileira, 
técnica em farmácia, solteira, nascida em São José do Rio 
Preto, SP, no dia 08 de março de 1989, fi lha de JOSÉ FRAN-
CISCO PEDRO e de VERA LÚCIA DE LIMA PEDRO. 

WASHINGTON LUÍZ RIBEIRO e GENELICE DUTRA GO-
MES. Ele, de nacionalidade brasileira, autonomo, divorciado, 
nascido em VIRADOURO, SP, no dia 01 de maio de 1983, 
fi lho de ADEMIR RIBEIRO e de MARIA ABADIA TARJINO 
RIBEIRO. Ela, de nacionalidade brasileira, auxiliar de limpe-
za, desquitada, nascida em Belo Horizonte, MG, no dia 01 
de novembro de 1977, fi lha de JOSÉ VENCESLAU GOMES 
e de ELZA DUTRA GOMES. 

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

Balcão de Empregos oferece 
724 vagas nesta terça

O Balcão de Empregos de Rio Preto desta terça-feira (17) ofe-
rece 724 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 17/08/2021. 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 MECANICO, LINHA LEVE E PESADA 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 INFRAESTRUTURA TI PERMANENTEINDIFERENTE1
ANALISTA DE PRÉ VENDA PERMANENTEINDIFERENTE2
ANALISTA DE SUPORTE PERMANENTEINDIFERENTE1
ANALISTA DE SUPORTE - FINANCEIRO PERMANENTEINDIFERENTE2
ANALSITA DE QUALIDADE PERMANENTEINDIFERENTE1
APLICADOR DE ADESIVOS PERMANENTEMASCULINO1
APRENDIZ DE MECÃNICO PERMANENTEMASCULINO1
ART FINALISTA PERMANENTEINDIFERENTE1
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO PERMANENTEINDIFERENTE3
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO PERMANENTEINDIFERENTE1
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 ADMINISTRATIVO TEMPORÁRIAMASCULINO1
AUXILIAR ALMOXARIFE PERMANENTEMASCULINO1
AUXILIAR DE  CARGA E DESCARGA PERMANENTEMASCULINO8
AUXILIAR DE CONFEITEIRO PERMANENTEINDIFERENTE1
AUXILIAR DE COZINHA PERMANENTEINDIFERENTE10
AUXILIAR DE COZINHA PERMANENTEINDIFERENTE1
AUXILIAR DE COZINHA PERMANENTEINDIFERENTE1
AUXILIAR DE ENFERMAGEM PERMANENTEFEMININO2
AUXILIAR DE ESTOQUISTA PERMANENTEMASCULINO1
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO PERMANENTEINDIFERENTE1
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO PERMANENTEINDIFERENTE1

Vagas Ativas
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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
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 PINTURA PERMANENTEMASCULINO1
AUXILIAR DE PRODUÇÃO PERMANENTEMASCULINO1
AUXILIAR DE PRODUÇÃO PERMANENTEMASCULINO4
AUXILIAR DE SALGADEIRA PERMANENTEFEMININO1
AUXILIAR DE SALGADEIRO PERMANENTEINDIFERENTE1
AUXILIAR DE SERRALHEIRO PERMANENTEMASCULINO2
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (LIMPEZA) PERMANENTEMASCULINO1
AUXILIAR DE SERVIÇOS OPERACIONAIS (TEMPORÁRIA) TEMPORÁRIAINDIFERENTE20
AUXILIAR DE VENDAS INTERNO PERMANENTEINDIFERENTE2
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 PERMANENTEINDIFERENTE1
COSTUREIRA PERMANENTEINDIFERENTE3
COSTUREIRA PERMANENTEFEMININO2
COZINHEIRA PERMANENTEINDIFERENTE1
CUIDADOR DE IDOSOS PERMANENTEINDIFERENTE3
CUIDADORA INFANTIL PERMANENTEFEMININO3
CUIDADORA INFANTIL - (BABÁ) PERMANENTEFEMININO1
CUMIM (AUXILIAR DE GARÇOM) PERMANENTEINDIFERENTE10
DESIGNER GRÁFICO PERMANENTEINDIFERENTE1
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
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CARGO QTDE. VAGAS SEXO TIPO
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 PERMANENTEFEMININO5
ESTÁGIO EM ATENDIMENTO PERMANENTEFEMININO11
ESTÁGIO EM ATENDIMENTO PERMANENTEFEMININO11
ESTÁGIO EM DESENVOLVIMENTO WEB TEMPORÁRIAINDIFERENTE1
ESTAGIO EM ENGENHARIA CIVIL - MIRASSOL-SP PERMANENTEINDIFERENTE1
ESTÁGIO EM MECATRONICA TEMPORÁRIAMASCULINO1
ESTÁGIO ENGENHARIA CIVIL E ELÉTRICA TEMPORÁRIAINDIFERENTE2
ESTAGIO ENSINO MEDIO PERMANENTEINDIFERENTE7
ESTÁGIO PEDAGOGIA - INFANTIL TEMPORÁRIAINDIFERENTE2
ESTÁGIO PEDAGOGIA  (INFANTIL) TEMPORÁRIAINDIFERENTE1
ESTÁGIO SOCIAL MÍDIA PERMANENTEINDIFERENTE1
ESTOQUE/LOGISTICA PERMANENTEMASCULINO1
ESTOQUISTA PERMANENTEMASCULINO1
FEITOR DE MECÂNICA PESADA PERMANENTEINDIFERENTE2
FOTOGRAFO PERMANENTEINDIFERENTE1
GARÇOM PERMANENTEINDIFERENTE2
GERENTE PERMANENTEINDIFERENTE1
GERENTE PERMANENTEINDIFERENTE1
GERENTE DE VENDAS INTERNA - PERMANENTEINDIFERENTE1
GESSEIRO TEMPORÁRIAINDIFERENTE1
GESSEIRO PERMANENTEINDIFERENTE2
GESTOR DE PROJETOS PERMANENTEINDIFERENTE2
HOSTESS / RECEPCIONISTA DE EVENTOS TEMPORÁRIAFEMININO1
JARDINEIRO PERMANENTEMASCULINO1
JARDINEIRO PERMANENTEINDIFERENTE2
JOVEM APRENDIZ PERMANENTEINDIFERENTE1
LAVADOR DE PRATOS PERMANENTEINDIFERENTE10
MARKETING DIGITAL PERMANENTEINDIFERENTE2
MARKETTING / WEB DESIGNER PERMANENTEINDIFERENTE1
MECANICO PERMANENTEMASCULINO1
MECANICO DE DIREÇÃO HIDRAULICA VEICULO LEVE E PESADO PERMANENTEMASCULINO1
MECÂNICO DE LINHA LEVE PERMANENTEMASCULINO2
MECÂNICO DE MÁQUINAS PESADAS PERMANENTEINDIFERENTE3
MECÂNICO DE VEÍCULOS LINHA LEVE PERMANENTEINDIFERENTE2
MECANICO NA LINHA DIESEL COM EXPERIENCIA PERMANENTEMASCULINO1
MEIO OFICIAL - MECANICO PERMANENTEMASCULINO1
MERENDEIRA ESCOLAR PERMANENTEINDIFERENTE130
MESTRE DE OBRAS (QUE SAIBA LER PROJETOS) PERMANENTEMASCULINO1
MONTADOR EXTERNO (PRESTADOR DE SERVIÇO) PERMANENTEMASCULINO1
MOTORISTA PERMANENTEMASCULINO3
MOTORISTA AJUDANTE MORA EM MIRASSOL - PONTE ROLANTE E
EMPILHADEIRA

PERMANENTEINDIFERENTE1

MOTORISTA DE CAMINHÃO LEVE PERMANENTEINDIFERENTE2
MOTORISTA DE CARRETA PERMANENTEINDIFERENTE4
MOTORISTA DE ÔNIBUS PERMANENTEINDIFERENTE2
MOTORISTA DE PIPA PERMANENTEINDIFERENTE2
MOTORISTA TRUCK ( REGIAO DE  RIO PRETO ) PERMANENTEINDIFERENTE2
NUTRICIONISTA PERMANENTEINDIFERENTE15
OLEIRO PERMANENTEMASCULINO1
OPERADOR CORTE E DOBRA CHAPA GROSSA PERMANENTEINDIFERENTE1
OPERADOR DE CAIXA PERMANENTEFEMININO3
OPERADOR DE CENTRO DE USINAGEM E TORNO CNC PERMANENTEMASCULINO1
OPERADOR DE EMPILHADEIRA PERMANENTEMASCULINO1
OPERADOR DE ESPARGIDOR PERMANENTEINDIFERENTE1
OPERADOR DE ESTACIONAMENTO PERMANENTEMASCULINO2
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