
Receita começa pagar R$ 35 milhões em 
restituições para contribuintes da região
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Polícia desvenda 
motivo do crime 

e soluciona 
assassinato 

ocorrido dia 7
Pág. A4

Divulgação

Divulgação

VACINA
Rio Preto vai 
antecipar a 

vacinação da 
segunda dose 

para quem 
toma o imuni-

zante da As-
trazeneca.
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Ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, visitou ontem o complexo Funfarme e o HB
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Você é o melhor homem do mundo e não 
importa para onde a vida me levar, seus 

ensinamentos e amor irão sempre comigo!
“

”Da filha, Natália Regina dos Santos para o pai, Sebastião 
Márcio dos Santos

MÊS DOS PAIS 

A partir das 10h de ter-
ça-feira (24), o quarto lote 
de restituição do IRPF 2021 
estará disponível para con-
sulta. Esse lote contempla 
também restituições resi-
duais de exercícios anterio-
res. Na região de Rio Preto 
são 35.343 e as restituições 
somam R$35.860.647,84
Para saber se teve a declara-
ção liberada, o contribuinte 
deverá acessar a página da 
Receita na Internet.   Pág.A2

Edinho 
acompanha 
ministro em 
visita ao HB
O Ministro da Saúde Marcelo 

Queiroga visitou o Hospital de 
Base em Rio Preto na tarde desta 
segunda-feira. Ele assinou um 
convênio para aquisição de um 
novo acelerador linear para o hos-
pital no valor de R$ 10,6 milhões. 
A visita foi acompanhada pela 
prefeito Edinho Araujo. Pág.A3

Juiz manda 
América convocar 

novas eleições 
em dez dias

O juiz da 6ª Vara Cível de 
Rio Preto Marcelo Moraes 
Sabbag, atendendo acórdão 
do Tribunal de Justiça de São 
Paulo, notificou o América de 
Rio Preto para que o clube 
convoque novas eleições para 
definir a diretoria do clube em 
10 dias. A decisão ainda prevê 
uma multa diária de R$ 1 mil 
a cada dia de atraso, limitada 
a R$ 10 mil.   Pág.B1

Justiça bloqueia bens 
de prefeito de Cedral
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Governo lança projeto 
de apoio a mulher
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Jovens são 
baleados em 
tentativa de 
homicídio no 
João Paulo 2º
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Motorista bêbado 
joga garrafa pet 

pela janela e 
acerta viatura 

na estrada
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BAEP
Sábado (21), o 
9º Batalhão de 
Ações Especiais 
da BAEP reali-
zou um treina-
mento simula-
do de Roubo 
a Carro Forte, 
uma ação 
quem vem 
ocorrendo com 
mais frequência 
no país. A ação 
mobilizou mais 
de 50 policiais.
Pág.A4
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Solução ideal
O problema do mundo não é 

primordialmente o pecado, mas 
a carência de Amor que o gera. 
“Deus é Amor”, inspirado em 
Jesus definiu João, Evangelista 
e Profeta, o Discípulo Amado do 
Divino Mestre, em sua Primeira 
Epístola, 4:16: “E nós temos 
reconhecido o Amor de Deus 
por nós, e Nele cremos. Deus 
é Amor: aquele que permanece 
no Amor permanece em Deus, e 
Deus, nele”.

No filme Irmão Sol, Irmã Lua 
(1972), do renomado cineasta 
italiano Franco Zeffirelli (1923-
2019), cena impressionante é 
projetada: na ocasião em que recebeu a Francisco de Assis 
(1181-1226), em Roma, o papa Inocêncio III (1160-1216), 
profundamente comovido pela presença e pelas palavras de Il 
Poverello, quase que em êxtase, ao beijar-lhe os pés, exclamou: 
“Erros podem ser perdoados. Nossa obsessão com o pecado 
original nos faz muitas vezes esquecer nossa inocência original!”

Jesus trouxe aos povos elevada e abrangente visão a res-
peito do Pai Celeste: Caridade (isto é, Amor), Fraternidade, 
Generosidade, Compaixão e também a perfeita Justiça, porque, 
sem ela, vigora a impunidade, fomentadora da corrupção que 
estabelece o caos. 

No livro Os Mensageiros, do Espírito André Luiz, pela psicogra-
fia do Legionário da Boa Vontade no 15.353, Chico Xavier, lemos 
explicação de Alfredo, administrador de um Posto de Socorro no 
Mundo Espiritual, que diz: “Enquanto não imperar a lei universal 
do amor, é indispensável persevere o reinado da justiça”.

É evidente que, quando me refiro à Justiça, não estou tra-
tando de vingança, porquanto esta é a mais completa negação 
daquela. Nesse sentido, o respeitado escritor e libretista italiano 
Pietro Metastasio (1698-1782) sentenciou: “Sem piedade, a 
justiça é crueldade. E é fraqueza a piedade sem justiça”.

De minha parte, tantas vezes tenho ponderado que premiar 
quem não merece é crime.

A mensagem do Cristo Ecumênico, o Celeste Estadista, é 
eterna: “Passará o Céu, passará a Terra, mas as minhas palavras 
não passarão” (Evangelho, segundo Lucas, 21:33), pois Ele 
divinamente apregoa o Amor do Seu Novo Mandamento como 
a definitiva solução para os infortúnios que afligem a humani-
dade: “Amai-vos como Eu vos amei. Somente assim podereis 
ser reconhecidos como meus discípulos. Não há maior Amor do 
que doar a própria vida pelos seus amigos” (Evangelho, segundo 
João, 13:34 e 35; e 15:13).

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

ARTIGO 
Receita começa pagar 

R$ 35 mi em restituições
A partir das 10h de hoje 

(24), o quarto lote de resti-
tuição do IRPF 2021 estará 
disponível para consulta. Esse 
lote contempla também resti-
tuições residuais de exercícios 
anteriores.

O crédito bancário para 
3.819.743 contribuintes 
será realizado no dia 31 de 
agosto, no valor total de RS 
5,1 bilhões Desse total, R$ 
273.252.487,49 referem-se 
ao quantitativo de contri-
buintes que têm prioridade 
legal, sendo 8.185 contri-
buintes idosos acima de 80 
anos, 67.893 contribuintes 
entre 60 e 79 anos, 6.088 
contribuintes com alguma 
deficiência física ou mental 
ou moléstia grave e 26.647 
contribuintes cuja maior fonte 
de renda seja o magistério.

Foram contemplados ain-
da 3.710.930 contribuintes 
não prioritários que entre-
garam a declaração até o 
dia 16/08/2021. Na região 
de Rio Preto são 35.343 
e as restituições somam 
R$35.860.647,84

Para saber se teve a decla-
ração liberada, o contribuinte 
deverá acessar a página da 
Receita na Internet (http://idg.
receita.fazenda.gov.br). Na 
consulta à página da Recei-
ta, serviço e-CAC, é possível 
acessar o extrato da declara-
ção e ver se há inconsistên-
cias de dados identificadas 
pelo processamento. Nesta 
hipótese, o contribuinte pode 
avaliar as inconsistências e 
fazer a autorregularização, 

mediante entrega de declara-
ção retificadora.

A Receita disponibiliza, 
ainda, aplicativo para tablets 
e smartphones que facilita 
consulta às declarações do 
IRPF e situação cadastral no 
CPF. Com ele será possível 
consultar diretamente nas 
bases da Receita Federal 
informações sobre liberação 
das restituições do IRPF e a 
situação cadastral de uma 
inscrição no CPF.

O pagamento da restitui-
ção é realizado diretamente 
na conta bancária informada 
na Declaração de Imposto de 
Renda. Se por algum motivo 
o crédito não for realizado 
(se, por exemplo, a conta 
informada foi desativada), 
os valores ficarão disponíveis 
para resgate por até 1 (um) 
ano no Banco do Brasil.

Da REDAÇÃO  
redacao@dhoje.com.br
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Neste caso, o cidadão 
poderá reagendar o crédito 
dos valores de forma sim-
ples e rápida pelo Portal BB, 
acessando o endereço: ht-
tps://www.bb.com.br/irpf, ou 
ligando para a Central de 
Relacionamento BB por meio 
dos telefones 4004-0001 
(capitais), 0800-729-0001 
(demais localidades) e 0800-
729-0088 (telefone especial 
exclusivo para deficientes 
auditivos).

Caso o contribuinte não 
resgate o valor de sua restitui-
ção no prazo de 1 (um) ano, 
deverá requerê-lo pelo Portal 
e-CAC, disponível no site da 
Receita Federal, acessando o 
menu Declarações e Demons-
trativos > Meu Imposto de 
Renda e clicando em “Solicitar 
restituição não resgatada na 
rede bancária”.

Foram contemplados 
ainda 3.710.930 con-
tribuintes não priori-
tários que entrega-
ram a declaração até 
o dia 16/08/2021. Na 
região de Rio Pre-
to são 35.343 e as 
restituições somam 
R$35.860.647,84

ESTADO

Governo lança projeto Casa da Mulher

O Governador João Doria 
anunciou nesta segunda-feira 
(23) o lançamento do projeto 
Casa da Mulher em SP, mais 
uma ação desenvolvida pela 
atual gestão para apoio às 
políticas públicas de aten-
dimento, proteção e acolhi-
mento das mulheres em todo 
estado.

A iniciativa do Governo 
prevê investimento total de 
R$ 14,5 milhões em 20 
unidades regionais apenas 
na primeira fase. Os futuros 
equipamentos oferecerão 
serviços de acolhimento, 
inclusão e atendimento, com 
enfoque multisetorial.

O projeto da Casa da 
Mulher em SP vai envolver 
um total de seis secretarias 
estaduais e o objetivo é ofe-
recer um espaço adequado 
para o desenvolvimento de 
políticas públicas com en-
foque regionalizado, que 
possa garantir acolhimento 
a mulheres vítimas de discri-
minação e violência, além de 
promover encorajamento e 
capacitação para geração de 
emprego e renda. As ações 
serão desenvolvidas pela Se-

cretaria de Desenvolvimento 
Regional em parceria com as 
pastas da Justiça e Cidada-
nia, Desenvolvimento Social, 
Desenvolvimento Econômico, 
Segurança Pública, Direitos 
da Pessoa com Deficiência e 
Saúde.

Os prédios da Casa da Mu-
lher em SP serão erguidos por 
meio de convênios a serem 
firmados entre a SDR e mu-
nicípios das diversas regiões 
administrativas do estado. A 
princípio serão 20 unidades 
e ainda estão previstas outras 
20 para a segunda fase do 
programa.

Para receber o equipa-
mento, as cidades devem 
obrigatoriamente possuir o 
Conselho Municipal da Mulher 
constituído e fazer a adesão 
ao programa.

Cada uma das casas rece-
berá investimento de R$ 725 
mil e os projetos, desenvolvi-
dos pela CDHU (Companhia 
de Desenvolvimento Habita-
cional e Urbano), contarão 
com salão principal e palco 
destinados a conferências 
e cursos em geral, salas de 
atendimento, brinquedote-
ca, área de gastronomia, 
sanitários e depósito para 
manutenção e limpeza. Entre 

Da REDAÇÃO 

o projeto “As Justiceiras”, para 
capacitação de servidoras 
municipais em cidades que 
receberão as unidades da 
Casa da Mulher. A iniciativa do 
Instituto Justiça de Saia é uma 
rede on-line de atendimento 
voluntário e multidisciplinar às 
mulheres vítimas de violência 
e disponibiliza orientação em 
cinco áreas de atuação: jurídi-
ca, psicológica, socioassisten-
cial, médica e rede de apoio e 
acolhimento. Criado em março 
de 2020, o projeto já atendeu 
aproximadamente 5,5 mil mu-
lheres e conta com mais de 6 
mil voluntárias justiceiras em 
todo o Brasil e em 19 países.

Apoio - A Casa da Mu-
lher em SP é mais uma ação 
do Governo de SP para apoio 
ao público feminino no Esta-
do. Entre as principais políti-
cas públicas realizadas nesta 
gestão estão a criação do 
aplicativo SOS Mulher, voltado 
a cidadãs com medida prote-
tiva, e a ampliação das Dele-
gacias de Defesa da Mulher 
(DDM) com funcionamento 
24 horas. Outro importante 
avanço foi o Programa Dig-
nidade Íntima, que prevê a 
distribuição gratuita de ab-
sorventes para estudantes da 
rede estadual.

os serviços previstos estão 
atendimento psicológico, so-
cial e jurídico, realizado por 
equipe multidisciplinar, além 
de ações de apoio ao em-
preendedorismo, trabalho e 
renda.

Capacitação- A Se-
cretaria de Desenvolvimento 
Econômico vai disponibilizar 
11 mil vagas (presenciais e 
virtuais) do SP Tech Mulher 
para as cidadãs atendidas 

pelo projeto Casa da Mulher 
em SP. Por meio do programa, 
elas terão a oportunidade de 
participar de cursos gratui-
tos de formação continuada 
na área de Tecnologia da 
Informação. Além disso, a 
SDE também vai promover, 
dentro das unidades, ações 
do programa Empreenda Mu-
lher, que incentiva a autono-
mia financeira possibilitando 
oferta de 26 mil vagas de 
qualificação empreendedora, 

em parceria com o Sebrae e 
a Aliança Empreendedora, 
disponibilização de R$ 50 
milhões em microcrédito em 
2021 e outras ações para ge-
ração de renda. Com as inicia-
tivas, a meta é atender 37 mil 
mulheres na Casa da Mulher 
nos próximos 12 meses.

As Justiceiras - O 
Governador João Doria tam-
bém autorizou o termo de 
cooperação a ser firmado com 

Divulgação
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JUSTIÇA
Juiz bloqueia bens do 
prefeito de Cedral em 
ação de improbidade 

administrativa 

A denúncia foi feita pelo 
Promotor de Justiça, Sérgio Cle-
mentino, do Ministério Público, 
comarca de Rio Preto, através 
de uma Ação Civil Pública por 
improbidade administrativa, 
contra o Prefeito de Cedral Paulo 
Ricardo Beolchi de Lucas, mais 
conhecido como ‘Janjão’.

Segundo o promotor, Cedral 
firmou um contrato adminis-
trativo no dia 5 de março de 
2018, por pregão presencial, 
com a sociedade empresarial 
Eco & Sapore Fornecimento 
de Alimentos Ltda, para pres-
tação de serviços de preparo e 
distribuição (mão de obra) de 
alimentação para a educação 
infantil, fundamental, Projeto 
Espaço Vida, ensino médio e 
residência terapêutica.

De acordo com detalhes do 
contrato, a empresa forneceria 
13 funcionários, sendo um 
nutricionista, dois cozinheiros, 
oito auxiliares de cozinha, um 
ajudante de motorista e serviços 
gerais e um veículo tipo furgão 
com motorista.

O MP denunciou o Prefeito 
Janjão alegando irregularidades 
no processo licitatório com a em-
presa Sapore em fornecimento 
de alimentos para as escolas 
durante a pandemia, com isso, 
foi acatado o pedido do Promo-
tor de Justiça de bloqueio dos 
bens no valor de R$ 522.404,52 
pelo Juiz da 1ª Vara da Fazenda 
Pública de Rio Preto em uma 
ação de R$ 1.567.213,56.

Discorre a inicial que “mes-
mo com aulas não presenciais, 
o gestor público pagou a em-
presa para que os funcionários 
terceirizados ficassem em casa, 
afora o fato de que além de 
não ter iniciado uma revisão a 
menor dos valores, ainda fez um 
aditamento maior. Posto isto, 

há o suficiente, prima facie, 
de suposta improbidade na 
modalidade do art.10 da Lei de 
Improbidade (lesão do erário) 
que prevê a negligência com o 
trato de dinheiro público como 
fato típico”, justificou o MP.

Na decisão, o Juiz Adilson 
Araki escreveu que “proceda-se 
com a indisponibilidade de bens 
do réu no montante do prejuízo 
aos cofres em R$522.404,52. 
É imprescindível que o Magis-
trado, para decretar a indispo-
nibilidade de bens, forme seu 
convencimento através das 
provas que sirvam de supedâ-
neo à medida excepcional; ou 
seja, é preciso vislumbrar, no 
mínimo, fortes indícios das irre-
gularidades, o que se vislumbra 
no presente caso”.

Prefeito Janjão foi notificado 
pela Justiça para defesa, bem 
como o município de Cedral 
também foi notificado para se 
posicionar se é a favor do ato 
na condição de assistente réu 
ou em apoio ao MP autor.

O DHoje entrou em contato 
com a assessoria do Prefeito de 
Cedral que informou que “todos 
os procedimentos do contrato 
foram efetivados para a não 
dissolução de continuidade aos 
alunos da municipalidade, prin-
cipalmente em função da falta 
de previsibilidade do retorno 
das aulas presenciais. Por isso 
a decisão de manter a devida 
prestação de serviços à dispo-
sição do sistema de ensino do 
município”.

Por nota o Prefeito ainda 
complementa. “Passamos por 
um momento delicado e de 
incertezas. Eu tive que escolher 
entre suspender o contrato e 
correr o risco das aulas volta-
rem e as crianças ficarem sem 
merenda. Na dúvida optei por 
garantir a alimentação dos es-
tudantes”, explica Janjão.

Andressa ZAFALON 

SESSÃO HOJE

Edinho acompanha visita do 
ministro da Saúde ao HB

O Ministro da Saúde Mar-
celo Queiroga visitou o Hospital 
de Base em Rio Preto na tarde 
desta segunda-feira (23). No 
Centro de Convenções da 
Famerp, ele assinou em frente 
a imprensa e políticos, um 
convênio para aquisição de um 
novo acelerador linear para o 
hospital no valor de R$ 10,6 
milhões. O equipamento vai 
permitir aumentar o número de 
atendimentos radioterápicos 
para combater o câncer de 11 
mil sessões anuais para 22 mil.

Estiveram presentes tam-
bém os deputados federais 
Carla Zambelli e Hiran Gon-
çalves, o secretário Nacional 
de Atenção Primária à Saúde 
Raphael Câmara e o prefeito 
Edinho Araújo. Antes da chega-
da do Ministro, estudantes da 
Famerp protestaram na frente 
do Centro de Convenções 
contra Queiroga com faixas 
escritas “genocida” e com o 
número de óbitos por Covid-19 
no país.

Durante a visita, Queiroga 
falou sobre a possibilidade de 
ter aplicar a terceira dose da 
vacina contra Covid-19 em 
todo o país. “A terceira dose é 
algo que outros países já tem 
praticado. É algo que a OMS 
ditou uma posição no sentido 
de que não se avançasse na 
terceira dose enquanto a se-
gunda dose não fosse aplicada 
na maior parte da população 
global. Eu já contratei um es-

tudo, que está sendo feito em 
parceira com a Universidade de 
Oxford, para que essa terceira 
dose seja orientada com rigor 
científico”, afirmou o ministro.

Ele também falou que espe-
ra todos brasileiros acima de 18 
anos vacinados com primeira 
dose até o fim de setembro e 
com a segunda dose até o fim 
de outubro. O Ministro ainda co-
mentou sobre o fato do Governo 
de São Paulo ter entrado na 
Justiça questionando o número 
de doses repassada ao estado.

“Hoje nós enfrentamos uma 
verdadeira guerra das vacinas, 

Vinicius LIMA 
redacao@dhoje.com.br

VAI A VOTAÇÃO

Projeto quer incluir Parada LGBTQIA+ no calendário do município

Projeto de Lei (PL) para in-
cluir oficialmente no calendário 
a “Parada do Orgulho LGBT-
QIA+”, realizado pelo Coletivo 
Mais Orgulho Rio Preto, a ser 
comemorada anualmente no 
mês de junho, será votado. A 
proposta é do ex-vereador Elso 
Drigo (PSol)que ficou no cargo 
durante um mês, em julho.

Segundo a justificativa do 
documento, a Parada do Or-
gulho LGBTQIA+ de Rio Preto, 
realizada anualmente pelo Co-
letivo Mais Orgulho Rio Preto, 
tem como objetivo promover 
ações e atividades culturais 
que reforcem a importância da 
visibilidade e da promoção de 
uma cultura de respeito pela 
diversidade.

“A realidade da comunidade 
LGBTQIA+ no nosso país ainda 
é de medo, o que pode ser 
comprovado através dos dados 
sobre a violência que esse grupo 

enfrenta como uma consequên-
cia da lgbtqifobia. Os números 
de crime contra pessoas LGB-
TQIA+ são estarrecedores e, 
mais, a quantidade de suicídios 
entre tais pessoas também é 
alarmante”, explica Elso Drigo, 
ex-vereador que assinou o PL.

Para ele, que assumiu o 
cargo durante um mês em que 
João Paulo se licenciou, a socie-
dade encontra-se balizada em 
conceitos morais que impõem 
condições de existência para os 
indivíduos. “Isto se dá mediante 
algumas relações de poder que, 
historicamente, se constituem, 
nas quais as classes domi-
nantes sobrepõem-se àquelas 
que lhes são subalternas. Do 
ponto de vista de gênero, há a 
imposição de uma ideia rígida e 
heteronormativa de feminilidade 
e masculinidade”, complementa 
o autor.

Na justificativa do PL, o 
ex-vereador do Psol explica que 
“inicialmente, é importante es-

pelo capitalismo, destina-se ao 
homem heterossexual (branco 
e rico) um papel social como 
indivíduo socialmente superior, 
conferindo-se uma posição de 
subordinação a todas aquelas 
pessoas que não compreen-
dem a este lugar de dominação 
masculina, a partir da qual se 
mitiga e se arrancam direitos, 
violentamente.

“A dissidência de gênero à 
moral sexual imposta destinaram 
a estas pessoas a marginaliza-
ção e a invisibilidade, sobretudo 
quando se trata das mulheres e 
da população LGBTQIA+, alvos 
de extremas violências e puni-
ções. O combate à lgbtqifobia 
perpassa, diretamente, pelo 
combate ao machismo em nossa 
sociedade, a partir do qual se 
regula, violentamente, os pa-
peis de gênero e dominação”, 
conclui.

O PL será votado em primeira 
discussão na Sessão Ordinária 
desta terça-feira (24).

Andressa ZAFALON tabelecer a distinção entre dois 
conceitos: sexo e gênero. O sexo 
compreende as divergências 
naturais e biológicas (fêmea e 
macho, sexo feminino e sexo 
masculino), enquanto gênero 
indica distinções de caráter 
cultural”.

Elso ressalta que há uma 
espécie de protocolo social de 
sexualidade, atrelados à noção 
de “natural”, mas que, na ver-
dade, representa uma questão 
exclusivamente cultural. “Insti-
tui-se uma classificação linear 
de gênero: o eixo homem-mu-
lher, pela qual se impõe uma 
repressão sexual, esta a partir 
da obrigatoriedade do padrão 
da heterossexualidade, o qual 
atinge a todos os dissonantes a 
este modelo: mulheres e popu-
lação LGBTQIA+”.

Segundo ele, a partir deste 
sistema de dominação mascu-
lina, proveniente do patriarca-
do, intrinsecamente ligado à 
dinâmica de classes marcada 

PROJETO

QUEIROGA

às vezes indo para Justiça e não 
vai ser lá que vamos conseguir 
resolver essa questão. Como 
Ministro da Saúde eu tenho 
o dever de distribuir doses da 
vacina com equidade para todo 
o país. Não podemos ter um 
estado vacinando o público de 
18 anos e outro ainda no de 30, 
criando um egoísmo vacinal. 
Temos que avançar juntos para 
vencer a pandemia”, comentou.

Por fim, Queiroga falou so-
bre a possibilidade de extinguir 
o uso obrigatório de máscara 
quando houver condições sani-
tárias favoráveis. “O presidente 

Ministro Queiroga, com diretores do HB e prefeito Edinho ontem

Bolsonaro tem apoiado todas as 
ações do Ministério da Saúde, 
sobretudo a campanha de vaci-
nação e a consequência disso é 
o fim da pandemia da Covid-19, 
o que esperamos que aconteça 
em breve e poderemos ser livres 
para ficar se máscara e voltar 
a nossa vida como era antes. 
Vou conversar com o presi-
dente amanhã para apresentar 
um esboço dos estudos que o 
Ministério da Saúde realizou 
desde quando o presidente fez 
a demanda. Quando tivemos as 
condições sanitárias para isso”, 
afirmou.

Divulgação SMCS

Buzina do Trem
Em segunda discussão, ou seja, no mérito, o Projeto de Lei 

Complementar (PLC) de autoria do vereador Bruno Moura será 
votado nesta terça-feira (24). O PLC altera as posturas municipais 
e medidas do poder de polícia administrativa a cargo do Município. 
Se aprovado, com a mudança ficaria proibido qualquer trabalho ou 
serviço que produza ruídos acima de 90 decibéis (dB), incluindo 
buzinas, clarins, tímpanos, campainhas ou outros aparelhos, 
entre 22h e 7h, nas proximidades de hospitais, escolas, asilos 
e residências. Sobre a buzina do trem, ficará estabelecido entre 
96 e 110Db, sendo aferidos em até 10 metros da via férrea. 

Novo no PDT
O advogado e ex-candidato a Prefeito de Rio Preto, Rogério 

Vinícius, se filiou na tarde desta segunda-feira (23) no PDT (Par-
tido Democrático Trabalhista), que tem como presidente Carlos 
Arnaldo. Rogério disse ao DHoje que “2024 passa por 2022, por 
isso nós vamos trabalhar para eleger deputados do PDT e para 
eleger o Ciro Gomes em 2022. Em 2024 nós vamos sentir como 
vai ser, quem vai ser o candidato da majoritária. Vai depender de 
muita coisa que vai acontecer até lá e vai depender das decisões 
pessoais nossas, mas independentemente de quem for, o fato é 
que estamos, eu e o Carlos, juntos e vamos nos apoiar, vamos 
chegar 2024 os dois juntos”, disse Rogério Vinícius.

Abertura de créditos na 
pauta desta terça-feira

A Câmara de Rio Preto reali-
za hoje a 31ª Sessão Ordinária 
e tem na pauta um Projeto de 
Lei (PL) que abre no Orçamento 
Fiscal do Município dois Créditos 
Adicionais Especiais.

O primeiro é no valor de 
R$212.500,00 destinados à 
Emcop (Empresa Municipal de 
Construções Populares) para 
moradias urbanas. Esse primeiro 
valor decorre do superávit finan-
ceiro verificado no Balanço Pa-
trimonial do exercício de 2020.

Outro crédito suplementar 
é no valor de R$360.000,00 
destinado para reforço das do-
tações orçamentárias também 
da Emcop, sendo R$45.000,00 
para outros serviços de terceiros; 
R$60.000,00 para obrigações 

tributárias e contributivas e 
R$255.000,00 para obras 
e instalações. Este segundo 
recurso decorre da anulação 
parcial da dotação orçamentá-
ria, um aporte para cobertura 
do déficit do RPPS.

Um terceiro crédito, no valor 
de R$1.250.000,00, conforme 
convênios que serão celebra-
dos com o Governo do Estado, 
serão para aquisição de dois 
caminhões destinados à Coleta 
Seletiva e dois caminhões Pipa 
destinados à Prevenção e Com-
bate à Incêndios.

Na justificativa, o Executivo 
explica que ambos os Projetos 
de Leis “estão em conformida-
de com a orientação do Tribunal 
de Contas do Estado de São 
Paulo, no sentido de que as 
alterações orçamentárias sejam 
feitas por lei específica”.

Andressa ZAFALON 

CIECC
O vereador Professor Elso Drigo, subscrito atualmente pelo 

vereador João Paulo Rillo, elaborou um Projeto de Lei Com-
plementar (PLC) que readéqua o CIECC (Centro Integrado de 
Educação, Ciência e Cultura) à uma nova estrutura. A principal 
mudança é em relação à administração do local que passaria a 
ser em conjunto com o IBILCE de Rio Preto, por meio de convênio 
próprio destinado a esse fim. O PLC será votado nesta terça-feira 
(24), em segunda discussão. 

Vereadora quer adequar uso de coleiras para cães na rua

O Projeto de Lei (PL) é de 
autoria da vereadora Cláudia de 
Giuli e será votado em primeira 
discussão na sessão desta 
terça-feira (24) na Câmara 
Municipal.

De acordo com o PL, há 
obrigatoriedade do uso de co-
leira e guia, adequados ao seu 
tamanho e porte, em todo ani-
mal que for conduzido em vias 
e logradouros públicos. Além 
disso, o PL também prevê que 
estes animais sejam conduzidos 
por pessoas com idade e força 
suficiente para controlar os 

movimentos deles.
Os possuidores ou proprie-

tários dos animais domésticos 
deverão mantê-los em condi-
ções adequadas de segurança 
que impossibilitem a evasão 
dos animais.

O não cumprimento da lei 
sujeitará o possuidor ou proprie-
tário do animal ao pagamento 
de multa no valor de 5 (cinco) 
UFMs, o que dá um total de 
R$314,80. A multa terá valor 
dobrado, em caso de reinci-
dência.

“É comum observar que 
grande parte desses animais 
não usam coleiras e/ou nem 

focinheiras, acarretando em um 
grande número de acidentes, 
tanto no trânsito, como exemplo 
atropelamentos, quanto ataque 
aos próprios moradores da cida-
de, bem como a outros animais 
domésticos”, explica Cláudia.

A vereadora também des-
taca em sua justificava no PL, 
que é importante reforçar que 
se tornou corriqueiro notícias 
de atropelamentos de animais 
que estavam passeando com ou 
sem seus tutores, e sem o uso 
de coleiras.

“Posto isto, essa lei é de 
extrema importância para ten-
tar erradicar acidentes em de-

corrência de passeios com 
animais domésticos sem o uso 
dos instrumentos necessários 
para a segurança dos animais 
e dos moradores de Rio Preto”, 
conclui.

Os cães de médio, grande 
e gigante porte deverão estar 
sempre sob o uso de guia curta 
de condução, respeitando as 
seguintes normas:

- Porte médio: de 36 a 49 
cm e de 15 a 25 kg;

- Porte grande: de 50 a 69 
cm e de 25 a 45 kg;

- Porte gigante: acima de 
70 cm e de 45 a 60 kg.

Andressa ZAFALON 

Multas pandemia
Renato Pupo, vereador do PSDB da Câmara de Rio Preto, quer 

alterar o inciso terceiro do art. 154 da Lei Municipal 13.509 que dis-
pões sobre o Código Sanitário do Município. O Projeto de Lei diz que 
“a autoridade competente deverá levar em consideração a capacidade 
econômica do infrator, podendo, em período de pandemia, aumentar 
até o triplo os valores da multa previstos”. Pupo visa aumentar o rigor 
das normas preventivas e dar mais eficácia ao combate de festas e 
eventos clandestinos, que provocam aglomerações de pessoas durante 
período de Emergência de Saúde Pública decorrente do Coronavírus. O 
PL será votado em segunda discussão nesta terça-feira (24).

Terceirizadas
Aprovada em primeira discussão, o Projeto de Lei 

(PL) de autoria do vereador Pedro Roberto visa dar mais 
transparência na relação das empresas terceirizadas que 
prestam serviços em Rio Preto, fornecendo informações 
pertinentes ao contrato como endereço, contato nome 
do responsável e do sindicato ao qual a categoria per-
tence, entre outros dados relevantes. Atualmente estas 
informações não constam no Portal da Transparência do 
município. Nesta terça-feira (24) o PL será votado no mé-
rito. Se aprovado, segue para sanção ou veto do Prefeito. 
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Polícia desvenda motivo e 
prende acusado de assassinato

Na manhã desta segunda-
-feira (23) a 3º Delegacia de 
Homicídios da DEIC solucionou 
o caso de um homem que foi 
encontrado morto com um 
ferimento na axila no bairro 
Vale do Sol no dia 7 de agosto 
em Rio Preto. Na data nem 
a vítima nem o autor foram 
identificados.

Após familiares da vítima 
identificarem no dia 9 de agos-
to o corpo como sendo um 
homem que faria 25 anos no 
final de agosto os policiais da 
delegacia iniciaram uma inves-
tigação. Segundo o delegado 
da DEIC, Alceu Lima, foram re-

alizadas diligências até na mata 
ao lado do rio da cidade, onde 
muitos viciados e moradores de 
rua residem.

“Apesar de não identifi-
carmos a vítima, através de 
testemunhas recebemos a in-
formação de que o autor seria 
o ex-namorado de uma mulher, 
então a localizamos e assim 
conseguimos a identificação 
completa do autor, um homem 
de 43 anos”, explicou Alceu.

Ainda de acordo com as in-
formações do delegado, o prin-
cipal suspeito já estava preso 
por ter cometido um crime de 
menor gravidade, assim após a 
identificação eles entrevistaram 
o homem que confessou o cri-
me e disse que sua motivação 

Da REPORTAGEM    
redacao@dhoje.com.br

MATOU POR CIÚMES
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Rapazes foram socorridos para a UPA Norte

foi ciúmes, pois a vítima foi 
flagrada se relacionando sexu-
almente com a namorada do 
suspeito.

Para os policiais o homem 
detalhou que após o flagrante 
ele agrediu primeiro sua namo-
rada e depois na posse de uma 
faca e com um único golpe na 
região da axila esquerda causou 
a morte da vítima. 

Por já estar preso por co-
meter outro crime os policiais 
pediram o recambiamento do 
suspeito para a carceragem da 
DEIC e o homem responderá 
por homicídio qualificado por 
motivo torpe. 

(Colaborou – Bruna 
MARQUES) 

prende acusado de assassinato
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Delegado Alceu Lima, 
da Deic

CASSIA FERRO MANZINI, natural de 
São José do Rio Preto/SP, faleceu aos 55 
anos de idade. Era casada com Antonio 
Aparecido Manzini e deixou seus filhos 
Otavio e Victor Hugo. Foi sepultada no dia 
22/08/2021 às 14:00, saindo seu féretro 
do velório Capelas Prever Rio Preto para o 
cemitério São João Batista. 

JOSE CARMONA, natural de Nipoã/SP, 
faleceu aos 74 anos de idade. Era casado 
com Maria Ferreira Carmona e deixou suas 
fi lhas Lucineia e Sandra Aparecida. Foi se-
pultado no dia 22/08/2021 às 17:00, saindo 
seu féretro do velório Capelas Prever Rio 
Preto para o cemitério Parque Jardim da Paz. 

  FALECIMENTOS

BARULHO

Após serem acionados 
pela segunda vez para aten-
der uma queixa de perturba-
ção da tranquilidade, poli-
ciais militares apreenderam 
aparelho e caixas de som de 
um homem de 47 anos que 
estava ouvindo música no 
bairro Bela Vista às 16h45 
do domingo (22).

De acordo com as in-
formações do boletim de 
ocorrência, os policiais foram 
acionados por uma moradora 
de 52 anos que reclamava 
que seu vizinho estava ou-
vindo música muito alta. No 
local os PMs identificaram o 
dono da caixa de som que 
foi informado de que deveria 
abaixar o som, o que imedia-
tamente foi atendido.

Assim, aproximadamente 
uma hora depois a mulher 
voltou a acionar os militares 
dizendo que após a saída da 
viatura seu vizinho retornou a 
aumentar o volume do som, 
sendo que ao retornaram ao 
local os policiais constataram 
que era possível ouvir a mú-
sica a mais de 50 metros de 
distância e por isso apreen-
deram os aparelhos de som.

Em seguida os militares 
se dirigiram para a Central de 
Flagrantes para registrar um 
boletim de ocorrência com 
natureza de perturbação da 
tranquilidade que mais tarde 
foi encaminhado para 4º Dis-
trito Policial. 

(Colaborou – Bruna 
MARQUES)

PM apreende 
aparelho após 

2ª chamada por 
som alto

Da REPORTAGEM
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TENTATIVA DE HOMICÍDIO Jovens são baleados no 
bairro João Paulo 2º

Dois rapazes, de 23 anos e 
21 anos, foram hospitalizados 
na noite do último domingo (22) 
após terem sido baleados às 
18h10 no bairro João Paulo II 
por desconhecidos que fugiram.

De acordo com as informa-
ções do boletim de ocorrência, 
policias militares que estavam 
em patrulhamento foram acio-
nados para o endereço, sendo 
que no local em contato com 
uma testemunha eles foram 
informados de que as duas 
vítimas estavam sentadas na 
calçada da Rua Doutor Flávio 
Américo Silva, quando os des-
conhecidos se aproximaram 

efetuaram mais de 15 disparos 
e fugiram.

Ainda no local do crime 
os militares foram abordados 
por um jovem de 18 anos que 
disse ter estacionado seu carro 
minutos antes dos tiros serem 
efetuados, ele acrescentou que 
escutou os disparos e ao sair 
de sua residência notou que 
seu carro e as duas vítimas 
foram atingidos, mas que não 
presenciou o crime.

Os rapazes foram socorridos 
por familiares que os levaram 
para o UPA Norte, onde em con-
tato com uma funcionários os 
PMs foram informados de que 
as vítimas estão em observação 
em estado estável.

Da REDAÇÃO Para os policiais a funcio-
nária informou que o rapaz de 
23 anos teve dois ferimentos 
na mão e pé e o rapaz de 21 
anos apenas apresentou um 
ferimento no pé.

Mais tarde os policiais se 
dirigiram para a Central de 
Flagrantes para registrar o caso 
como tentativa de homicídio 
simples que posteriormente 
foi encaminhado ao 3º Distrito 
Policial, que na manhã desta 
segunda-feira (23) foi acionado 
por um enfermeira da Unidade 
de Pronto Atendimento para a 
apreensão de um projetil da 
arma de fogo que foi extraída do 
pulso de uma das vítima. (Co-
laborou – Bruna MARQUES)

Arquivo DHOJE

AÇÃO
Baep faz treinamento simulado de roubo a carro forte em Rio Preto

Na tarde do último sábado 
(21), o 9º Batalhão de Ações 
Especiais da BAEP realizou 
um treinamento simulado de 
Roubo a Carro Forte, uma 
ação quem vem ocorrendo 
com mais frequência no país 
devido a fortificação das bases 
de empresas e das forças de 
segurança em grandes centros 
urbanos.

Segundo as informações 
fornecidas pelo tenente Mar-
celo Perin, o objetivo do treina-
mento foi aplicar novas técni-
cas e equipamentos adquiridos 
recentemente bem como aper-
feiçoar o tempo resposta da 

Unidade Especializada diante 
dessas ações.

Foi mobilizado rapidamente 
o contingente de quase 50 
homens, viaturas blindadas, 
armamentos de grosso calibre 
como os novos fuzis FN SCAR, 
de fabricação Belga.

Além dos equipamentos, 
novas táticas foram treinadas, 
utilização de DRONE, e Ati-
radores de Ações Especiais.  
Todos os fuzis utilizados são 
equipados com aparato ótico 
(miras holográficas e lunetas).

O treinamento ainda contou 
com o apoio da aeronave da 
PMESP, o helicóptero Águia, 
oferecendo suporte em caso 
de fuga dos assaltantes.

Da REDAÇÃO Divulgação

NA ESTRADA INSEGURANÇA
Mulher é assaltada no 
caminho do trabalho

Na tarde do último domingo 
(22) uma mulher de 25 anos 
procurou a Central de Flagran-
tes para informar que às 5h35 
do mesmo dia ela foi vítima 
de roubo no bairro Dignidade, 
onde um dos criminosos ainda 
lhe segurou pelo cabelo.

Em sua declaração a vítima 
informou que tinha saído para 
ir ao trabalho, quando em certo 
momento ela foi abordada por 
dois homens, sendo que um 
deles estava de bicicleta.

Em seguida o desconhecido 
que estava a pé lhe agarrou 

por trás e segurou seu cabelo 
para que seu parceiro pudesse 
roubar o celular, documentos e 
cartões da vítima, em seguida 
eles fugiram.

Para os policiais a mulher 
disse que apenas conseguiu 
acionar a Polícia Militar quando 
já estava em seu trabalho e 
mais calma. Sobre os crimino-
sos ela disse não ser capaz de 
identificá-los.

Após o depoimento um bo-
letim de ocorrência com natu-
reza de roubo foi encaminhado 
para o 4º Distrito Policial.

(Colaborou – Bruna 
MARQUES)

Da REDAÇÃO
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Motorista embriagado joga garrafa 
pet pela janela e acerta viatura

A Central de Flagran-
tes de Rio Preto re-
gistrou mais um 
caso de em-
briaguez ao 
volante após 
policiais mili-
tares rodovi-
ários aborda-
ram no último 
domingo (22) 
um homem de 
32 anos que jogou na 
viatura uma garrafa pet 
enquanto dirigia na rodovia 
Washington Luiz às 23h40

Segundo as informações 
fornecidas pelo o boletim 
de ocorrência, os policiais 
estavam em patrulhamento 
pela rodovia quando em certo 
momento o condutor de uma 
caminhonete, que seguia na 
via esquerda, abriu a janela 
do automóvel e arremessou 
uma garrafa pet que acertou 
a viatura que seguida na pista 

à direita.
Por este motivo os poli-

ciais realizaram a abordagem 
e em conversa com o homem 
eles constataram sinais visí-
veis de consumo de bebidas 
alcoólicas, sendo que em 
seguida foi realizado o teste 
de etilômetro que constatou 
0,90 mg positivo para álcool.

Posteriormente o homem 

permitiu que o exame de san-
gue fosse realizado e por isso 
foi levado para a Central de 
Flagrantes onde um boletim 
de ocorrência foi registrado 
como embriaguez ao volante 
para mais tarde o homem ser 
investigado pelo 7º Distrito 
Policial. 

(Colaborou – Bruna 
MARQUES)

Da REPORTAGEM
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A Central de Flagran-
tes de Rio Preto re-
gistrou mais um 
caso de em-
briaguez ao 
volante após 
policiais mili-
tares rodovi-
ários aborda-
ram no último 
domingo (22) 
um homem de 
32 anos que jogou na 
viatura uma garrafa pet 
enquanto dirigia na rodovia 
Washington Luiz às 23h40

Segundo as informações 
fornecidas pelo o boletim 

à direita. permitiu que o exame de san-

REPORTAGEM
Arquivo DHOJE
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Restauração 
de dente 

A restauração do dente é um procedimento realizado no 
dentista, indicado para o tratamento de cáries e tratamentos 
estéticos, como dentes fraturados ou lascados, com defeitos 
superficiais, ou com descoloração do esmalte. 

Na maior parte dos casos, as restaurações são feitas com 
resinas compostas, que é um material com a mesma cor do 
dente, podendo, em alguns casos, ser usada a amálgama de 
prata, em dentes mais escondidos, já que apresenta uma maior 
durabilidade. Após a realização de uma restauração, devem-se 
ter cuidados especiais, para que a restauração tenha mais du-
rabilidade, como reduzir o consumo de cigarro e alimentos que 
possam causar manchas, como café ou chá preto, por exemplo. 
Como é feita a restauração? 

*Caso esteja presente uma cárie pequena, recente e super-
ficial, ela pode ser removida através de uma raspagem, sem dor 
nem anestesia, ou com um gel que as vai amolecer e destruir;

 *Em cáries mais profundas, o dentista utiliza brocas, que 
desgastam o dente para remover a cárie e, por isso, é necessário 
recorrer à anestesia;

 *Depois de remover a cárie, o dentista molda o espaço onde 
vai fazer a restauração; 

*Para certos tipos de restauração, pode ser aplicado um gel 
ácido no local; 

*A aplicação da resina é feita em camadas, sendo utilizada 
uma luz brilhante, que a fortalece. *Por fim, o dentista utiliza 
utensílios para polir o dente, deixando-o mais lisos. Tipos de 
restauração 

*Resinas compostas: são as mais utilizadas, porque tem 
a mesma cor que o dente, porém, desgastam-se e mancham 
mais facilmente com o tempo.

 *Restaurações de porcelana: geralmente são utilizadas para 
restaurar dentes quebrados, e tem maior resistência em relação 
às de resina, porém, apresentam um custo maior; 

*Restaurações de ouro: são as mais resistentes, podendo 
durar até 20 anos, mas são mais caras; 

*Restaurações de amálgama: também são resistentes, po-
rém são escuras e inestéticas e, por isso, são mais indicadas 
para dentes escondidos.

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

Divulgação
A partir desta terça-feira 

(24) Rio Preto vai antecipar a 
vacinação de segunda dose do 
imunizante AstraZeneca para 
os munícipes que receberam a 
primeira dose na cidade até o 
dia 11 de junho. A vacina será 
aplicada nos seguintes locais: 
Swift: das 8h às 16h; Shopping 
Cidade Norte: das 8h às 14h 
e Unidades de Saúde: das 8h 
às 14h.

“A antecipação foi possível 
porque a cidade já recebeu as 
vacinas para as pessoas que 
estão agendadas neste período 
e o intervalo mínimo entre as 
doses pode ser de 60 dias”, 
explicou a gerente de imuni-
zação de6 Rio Preto, Michela 
Barcelos.

Para receber a segunda 
dose, é necessário apresentar 
documento com foto e CPF, 
comprovante de residência de 
Rio Preto e comprovante de va-
cinação. “É importante que an-
tes de comparecer a uma sala 
de vacina, o munícipe confirme 
que a data da primeira dose foi 
até o dia 11 de junho”, explica.

Para a segunda dose do 
imunizante Coronavac não há 
mudanças e o intervalo entre 
as doses continua sendo 28 
dias. Quem precisar receber a 
D2 nesta semana, deve compa-
recer a uma unidade de saúde, 

Rio Preto antecipa 
vacinação da 2ª dose 
Vinicius LIMA    
redacao@dhoje.com.br

ASTRAZENECA

das 8h às 14h, portando docu-
mento com foto e CPF, compro-
vante de residência de Rio Preto 
e comprovante de vacinação.

Nesta semana, continua 
a aplicação de primeira dose 
contra a Covid-19 para os ado-
lescentes de 12 a 17 anos com 
comorbidades, deficiência, ges-

tantes e puérperas. Esse público 
pode se vacinar no Shopping 
Cidade Norte, das 8h às 14h, e 
na Swift, das 8h às 16h.

A continuidade da vacinação 
de adultos depende na chegada 
de nova remessa pelo Estado. 
Munícipes de Rio Preto ainda não 
vacinados com a primeira dose 

podem se cadastrar para receber 
doses remanescentes. O cadas-
tro está disponível no Portal da 
Prefeitura: www.riopreto.sp.gov.
br/vacinacovid.

Até o momento, Rio Preto 
já aplicou 521.019 doses da 
vacina contra a Covid, sendo 
344.534 na primeira etapa 
(76,58% de cobertura vacinal) 
e 164.933 na segunda (37,95% 
de cobertura vacinal). Além dis-
so, 11.552 pessoas receberão 
doses únicas. O número de 
faltosos para segunda dose está 
em 9.500 pessoas.

Divulgação

A antecipação foi possível porque a cidade já 
recebeu as vacinas para as pessoas que estão 

agendadas neste período 

“
”

SAÚDE

Relatório confirma mais 25 casos

A Secretaria de Saúde de Rio 
Preto confirmou nesta segunda-
-feira (23) mais 25 casos de Co-
vid-19 no município, sendo 20 
diagnosticados por exame PCR 
e cinco por TR antígeno. No total 
são 95.498 casos, com uma 
média móvel de 79 casos leves 

e quatro casos graves por dia.
Também foi registrado mais 

um óbito, tendo sido notificado 
no domingo (22), totalizando 
2.732 mortes pela doença des-
de o início da pandemia, com 
uma taxa de letalidade de 2,8%. 
Considerando apenas os dados 
de 2021 são 60.735 casos e 
1.810 óbitos.

O número de curados che-
gou a 87.181, o equivalente 
a 91,2% dos casos. A cidade 
soma 315.386 notificações de 
pacientes com sintomas gripais 
e 283.166 testes realizados. O 

coeficiente de incidência é de 
20.537 casos a cada 100 mil 
habitantes.

Atualmente Rio Preto registra 
389 pacientes internados com 
síndrome respiratória aguda 
grave (SRAG), com 209 na UTI e    
180 na enfermaria, sendo 170 
residentes de Rio Preto e 219 
de outros municípios da região. 
Dentre os casos já confirmados 
com Covid-19, são 256 interna-
ções, com 152 na UTI e 104 na 
enfermaria. A taxa de ocupação 
de leito de UTI é de 49,8% na 
região.

O número de curados 
chegou a 87.181, o 
equivalente a 91,2% dos 
casos

Vinicius LIMA

Divulgação

INFLUENZA

Olímpia já imunizou mais de 17 mil 
contra a gripe e aplica doses finais 

Iniciada em 12 de abril, 
a Campanha Nacional de 
Vacinação Contra a Gripe ca-
minha para o encerramento 
em Olímpia. Isso porque o 
município não receberá novos 
lotes do Ministério da Saúde 
e segue imunizando somente 
com as doses disponíveis, até 
que haja estoque.

Da REDAÇÃO De acordo com o Pai-
nel Influenza da Campanha, 
ao todo, foram vacinados 
17.831 olimpienses, o que 
corresponde a 71,7% de co-
bertura vacinal. Até o início 
de julho, a imunização era 
destinada exclusivamente 
aos grupos prioritários, tendo 
sido liberada, posteriormente, 
para a população em geral, 
acima de seis meses de 

idade.
Segundo os dados oficiais, 

o grupo com maior cobertura 
foi o de professores com 
89%, o que representa 642 
doses aplicadas. Em segui-
da, as puérperas somam 
71 (83,5%) e os idosos re-
presentam 7.744 pessoas 
vacinadas (75,4%). As crian-
ças contabilizaram 2.972 
vacinadas (68,6%), as ges-
tantes somam 313 (60,5%) 
e o grupo dos trabalhadores 
da Saúde contou com 845 
doses (56,9%).

O portal do Ministério da 
Saúde também informa que 
foram imunizados 2.274 
(53,5%) de pacientes com 
comorbidades. Além desses, 
receberam doses membros 
das forças armadas (5), das 
forças de segurança e salva-
mento (29), caminhoneiros 
(51), pacientes sem comorbi-
dades (2.871), pessoas com 
deficiência permanente (1) e 
indígenas (1).

A Saúde ressalta que a 
campanha deve ser finali-
zada em breve, conforme a 
disponibilidade de vacinas. 
Desta forma, os moradores 
que ainda não se imunizaram 
podem procurar o Postão ou 
entrar em contato com a Uni-
dade de Saúde mais próxima 
da residência para verificar 
sobre a aplicação.

Divulgação

Olímpia já imunizou mais de 17 mil contra a gripe e 
aplica doses finais 

BOA NOTÍCIA

Tanabi não registra caso de 
Covid nas últimas 48 horas 

Além disso, segundo o decreto, não 
há restrições quanto aos horários de 

funcionamento dos estabelecimentos, 
obedecendo e estando em 

conformidade com seus respectivos 
alvarás

A cidade de Tanabi, que 
fica a 42km de Rio Preto, 
não registrou nenhum caso 
positivo para Covid-19 nas 
últimas 48 horas.

De acordo com o Bo-
letim diário divulgado pela 
Secretaria de Saúde nesta 
segunda-feira (23), quatro 
pessoas estão em isolamen-
to domiciliar aguardando 
os resultados, 14 pessoas 
internadas e 116 óbitos até 
o momento.

Tanabi  tem no tota l 
26.101 habitantes, 18.879 
já tomaram a primeira dose 
e 9.378 tomaram primeira 
e segunda doses, ou seja, 
72,3% da população está va-
cinada. Atualmente a vacina-
ção está destinada a crianças 
e adolescentes acima de 12 
anos de idade.

O Prefeito Norair da Sil-
veira decretou que a cidade 
seguirá o Plano SP e atribuiu 
o avanço ao número decres-
cente de casos, internações 
e óbitos tendo como causa a 
Covid, aliado ao grande nú-
mero de pessoas que foram 
imunizadas.

“Para a retomada segura, 
fica permitido o funciona-
mento dos estabelecimentos 
comerciais e prestadores de 
serviços em geral, inclusive 

os considerados essenciais, 
respeitando, em todos os ca-
sos, o estabelecido em seus 
Alvarás de Funcionamento, 
garantindo o distanciamen-
to social, com atendimento 
presencial de até 100% da 
capacidade de ocupação do 
respectivo local ou espaço de 
acesso ao público”, consta no 
decreto.

Além disso, segundo o 
decreto, não há restrições 
quanto aos horários de fun-
cionamento dos estabele-
cimentos, obedecendo e 
estando em conformidade 
com seus respectivos alvarás.

“Fica autorizada a realiza-
ção de eventos, convenções 
e atividades culturais, desde 
que respeitadas às determi-
nações contidas no Plano São 
Paulo. Não será permitida 
a realização de atividades/
eventos com público de pé, 
para evitar aglomeração de 
pessoas”, explica o Prefeito 

Norair.
Shows com público em 

pé, pistas de dança e torcidas 
continuam proibidos. A equi-
pe de Vigilância Sanitária re-
alizará fiscalização, apoiados, 
no que couber, pela Policia 
Civil e Policia Militar, de forma 
conjunta para o cumprimento 
do decreto.

“Será advertido por escrito 
o infrator (estabelecimento), 
para que cesse imediatamen-
te suas atividades, como for-
ma de orientação, evitando 
a aglomeração de pessoas, 
seguindo as orientações do 
Ministério da Saúde, assim 
como no período de vigência 
do decreto, em caso de rein-
cidência, aplicação de multa 
de 40 UFM (R$ 2.327,20) e 
em caso de descumprimento 
será aplicada multa em dobro 
sem prejuízo da cassação do 
alvará do estabelecimento, 
conforme cada caso”, conclui 
o Prefeito.

Andressa ZAFALON 
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“É TANTA PRISÃO DOMICILIAR QUE O GOVERNO VAI TER QUE 
LANÇAR O PROGRAMA MINHA CASA, MINHA CELA”. Sorria, beba 

muita água e seja feliz!
MARCEL DE JORGE, cirur-

gião dentista, ao lado da esposa 
Ariella Passetti de Jorge e dos 
fi lhos gêmeos Antonella e Be-
nício, ganhou bolo e parabéns 
para festejar mais um “niver” 
ontem, na residência de sua 
mamãe Ilna de Jorge.

FIOS DE CABELO. Com e 
ao lado do cabeleireiro par-
ceiro Neto Campos, no salão 
ROM.Concept, em São Paulo, 
a LA´BRIZZA, empresa de 
cosméticos de alta qualidade, 
sediada aqui em Rio Preto, 
promoveu ontem, um novo 
workshop para cabeleireiros 
para compartilhar seus co-
nhecimentos sobre mechas e 
diagnóstico capilar.

ENGENHEIRO CIVIL, Junior 
Villanova, Carina Ayres, Cláudia 
Mussi, Steffano Centola e os 
empresários José Luiz Franzotti 
e Luiz Carlos Casseb, foram 
os aniversariantes de ontem, 
segundona, recebendo os pa-
rabéns do amigos e familiares.

A GAROTA YASMIM, filha 
do Oftalmologista Dr. Kassey 
Vasconelos e Vanessa, con-
quistou mais um podíum com 
seu Ayslam no Hípica Vila Real 
– Centro de Treinamento de Hi-
pismo Rio Preto. Ótima sintonia 
dessa dupla.  

MÊS DE AGOSTO é conheci-
do por celebrar o “Agosto Dou-
rado”, campanha mundial para 
estimular ações relacionadas 
ao aleitamento materno, com 
o intuito de conscientizar a po-
pulação da importância da luta 
pelo incentivo à amamentação. 
O Riopreto Shopping recebe 
na Praça 2 de Alimentação, o 
evento “Agosto Dourado”, com 
realização da publicitária Roseli 
de Alcantara e fotografi as de 
Simone Perazza, Sarina Lopes 
e Simone Derrico, mostrando 
os detalhes desse momento de 
conexão então mãe e fi lho.

Detalhes
não tão pequenos...

Foi no bonito cenário 
da Igreja Menino Jesus 
de Praga, neste mês 
de agosto de 2021, a 
cerimônia de batismo 
da princesinha Olívia 
Secches Salvetti, a 
segunda filha dos 
médicos Dr. Bruno 
Salvetti (anestesista) 
e Dra. Marina 
Secches Salvetti 
(cirurgiã dentista). A 
igreja foi reservada 
apenas para os 
familiares e padrinhos, 
pois em época de 
distanciamento 
social.  A pequena 
Olívia foi abençoada 
na Pia do Batismo, 
pelo padre Diácono 
Aristides, tendo como 
padrinhos os titios, o 
cirurgião plástico Dr. 
Renato J. Freitas e a 
Dra. Luciana Secches 
Freitas, cirurgiã 
dentista, da Clínica 
Ateliê da Imagem 
(Nova Redentora).  
Após a benção do 
batismo, os médicos 
Dr. Bruno Salvetti e 
Dra. Marina Secches 
Salvetti recepcionaram 
os familiares com um 
big almoço, além de 
uma imensa mesa toda 
decorada em branco, 
verde claro, com o 
bonito bolo, docinhos 
e lembrancinhas 
personalizadas. Foi uma 
tarde inesquecível para 
o casal e familiares. Da 
coluna, muita saúde 
para a princesinha 
Olívia Secches Salvetti.    

DiáriodoBob
Partido, partido! Dois rio-pretenses que não brincam em 

serviço e  fazem política séria, Ovasco Resende e Ulisses 
Ramalho, estão a espera do veredicto final sobre Adilson Bar-
roso, presidente afastado do Patriota, que poderá ser expulso 
da sigla que ajudou a fundar. No começo do mês Barroso foi 
acusado de manobras irregulares na tentativa de abrigar bolso-
naristas, e o próprio presidente Bolsonaro na legenda. E tudo 
começou em maio quando Flávio, filho do presidente se filiou 
a sigla, contrariando a maioria dos membros, que alegam não 
terem sido consultados. Agora Ovasco Resende, que ocupa 
temporariamente a presidência da sigla articula com os filiados 
para expulsão de Barroso e com grandes chances de acontecer. 
Respeito aos diferentes. Alexandre, o Grande!. Até que poderia  
ser, mas o nosso Alexandre é apenas de Moraes, não é Magno  
e não tem cavalo de raça, como Bucéfalo. Como o nome do 
Ministro é assunto em todas as rodas, não custa lembrar que 
ele foi indicado pelo ex-presidente Michel Temer para o cargo 
em vaga aberta devido a morte do ministro Teori Zavascki em 
acidente aéreo. O teu cabelo não nega. Pra quem não sabe, 
Alexandre, o ministro, é careca porque começou a ter calvície 
cedo, embora, até 2005, exibisse, sabe Deus como, um cabelo 
razoavelmente vasto. O ministro do Supremo partiu para, como 
se enxerga, uma solução radical e raspou a cabeça. Talvez porque 
ninguém o apresentou ao Dr. João Carlos Pereira, que também 
é careca por opção, mas já resolveu o problema de mais de 15 
mil carecas, com suas cirurgias robóticas. A questão não é o 
custo da transformação capilar, mas o costume e a aceitação. E 
aí de quem ousar chamá-lo de “pouca telha” ou “descabelado”. 
É duro lembrar. Hoje faz 61 anos que aconteceu o acidente 
do rio Turvo, quando um ônibus levando 64 estudantes, meus 
amigos de juventude e colegas da Escola Técnica de Comércio 
Dom Pedro II, morreram, no maior acidente rodoviário em número 
de vítimas fatais. Poucos sabem,mas este jornalista fazia parte 
da fanfarra e não viajou com a turma por obra do destino. Estava 
em plena aula, quando o professor de língua portuguesa José 
Felício Miziara, ao receber o comunicado da diretoria, avisou a 
classe para desespero de todos nós. Um dia para rezar muito 
e lembrar dos amigos que fizeram parte da minha juventude e 
com certeza viraram anjos protetores. Mais uma lembrança. 
Em 2010, no aniversário de 50 anos do acidente, foram plan-
tados 59 jequitibás e instalado um memorial pelos Rotarianos 
de Rio Preto, com os nomes das 59 vítimas em uma praça 
nas proximidades do Riopreto Shopping que recebeu o nome de 
“Bosque da Saudade” e, mais uma vez, quis o destino que eu 
apresentasse a cerimônia caindo em prantos. Ponto e basta!

C/ Luizinho BUENO 

Batizado da princesinha Olívia 

A mamãe, Dra Marina 
Secches Salvetti paparica 

a fi lha Olívia em tarde 
comemorativa

Olívia Secches 
Salvetti, com o papai 
Dr. Bruno Salvetti em 

tarde inesquecível

 A graciosa, Olívia Secches 
Salvetti com os padrinhos de 

batismo e tios, o cirurgião 
plástico Dr. Renato J. Freitas 

e a Dra. Luciana Secches 
Freitas, cirurgiã dentista, 

da Clínica Ateliê da Imagem 
(Nova Redentora).

Luisa Salvetti, Maria 
Teresa Secches Freitas 

e a graciosa Olívia, 
com a irmã e a prima
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FUTEBOL

Justiça determina que América 
convoque novas eleições em 10 dias

O juiz da 6ª Vara 
Cível de Rio Preto 
Marcelo Moraes 
Sabbag, atenden-

do acórdão do Tribunal de 
Justiça de São Paulo, notificou 
o América de Rio Preto para 
que o clube convoque novas 
eleições para definir a diretoria 
do clube em 10 dias.

Segundo o acórdão, o 
América teve o pedido de 
recurso negado contra Julia-
no Lorenzino Teixeira, filho 
de Benedito Teixeira Júnior, 
que tinha conseguido de-
cisão favorável à anulação 
das eleições para o período 
2017-2020.

Benedito, já falecido, ajui-
zou a ação contra o clube ale-
gando que sua chapa “Novo 
América” havia sido prejudi-

cada e pediu as anulações das 
eleições no período citado. A 
ação foi julgada parcialmente 
procedente para realizar novas 
eleições com as duas chapas 
concorrentes: “Novo América” 
e “Sempre América”.

A defesa do atual presi-
dente Luiz Donizette Prieto, o 
Italiano, argumentou que foi 
publicado um edital de con-
vocação para novas eleições, 
porém não compareceu ne-
nhum membro da chapa “Novo 
América” interessado em se 
candidatar e que por isso a 
chapa “Sempre América” foi 
declarada vencedora. Os ad-
vogados também ressaltam 
que Benedito, autor da ação, 
já faleceu e que o período do 
mandato em questão já se 
encerrou, não havendo justifi-
cativa para as novas eleições.

O relator Erickson Gavazza 
Marques apontou que o fale-

Vinicius LIMA     
redacao@dhoje.com.br

Arquivo D
H

O
JE

A defesa do atual presidente 
Luiz Donizette Prieto, o Italiano, 
argumentou que foi publicado 
um edital de convocação para 
novas eleições, porém não 
compareceu nenhum membro da 
chapa “Novo América” 
interessado em se candidatar 
e que por isso a chapa 
“Sempre América” foi 
declarada vencedora

cimento de Benedito Teixeira 
Júnior não acarreta a extinção 
do direito da chapa “Novo 
América” de participar das 
eleições e que a convocação 
mencionada pela defesa não 
atendeu fielmente os termos 
da sentença. “A eleição deve 
ser realizada, nos termos da 
sentença, e considerando a 
lista de sócios que já esta-
vam habilitados na época e 
que consta dos autos”, diz a 
decisão.

A decisão ainda prevê uma 
multa diária de R$ 1 mil a 
cada dia de atraso, limitada a 
R$ 10 mil. O advogado José 
Zanin Júnior informou que o 
América ainda não foi intimado 
dessa decisão e que ainda irá 
verificar se contra ela comporta 
algum tipo de medida. “Aquilo 
que a Justiça decidir, o grupo 
Sempre América vai cumprir a 
risca”, afirmou.

LEÃO

Gols no segundo 
tempo prejudicam 
desempenho do 

Mirassol

O Mirassol foi supera-
do pelo Figueirense 
neste fim de sema-

na por um a zero e ficou em 
situação complicada no grupo 
B da Série C do Campeonato 
Brasileiro. O resultado deixou 
o Leão seis pontos atrás do 
quarto colocado Ituano, que 
só não ampliou essa vanta-
gem porque tropeçou diante 
do Paraná. Na próxima rodada 
as duas equipes se enfrentam 
em Itu.

Um problema constante 
que o Mirassol tem sofrido 
nesta Série C são os gols 
sofridos no segundo tem-
po. Dos 15 gols levados na 
competição, 12 ocorreram 
na etapa final. Vale ressaltar 
ainda que dos três gols so-
fridos pelo Leão no primeiro 
tempo, dois foram na estreia 
contra o Ypiranga. Contra o 
Figueirense, o gol que definiu 
o revés da equipe da região 
mais uma vez ocorreu depois 
do intervalo.

“Acho que não tem muita 
relação com a etapa final. 
O que a gente busca é dar 
uma consistência, agredir o 
adversário e ter concentração. 
O gol que nós tomamos era 
uma bola de gol nosso, com 
um passe interceptado pelo 
lateral e acabamos tomando 

o gol. Tem muito mais a ha-
ver com falta de atenção e a 
gente trabalhar para corrigir 
isso”, afirmou o técnico Edu-
ardo Baptista.

O treinador também ci-
tou que o desmanche que 
a equipe sofreu após o Pau-
listão acabou dificultando o 
planejamento do Mirassol 
para a Série C. “É uma com-
petição muito difícil, onde 
as equipes que estão nas 
primeiras colocações estão 
jogando juntas há um ano. 
Nós formamos uma equipe 
dentro da competição, então 
a gente encontra dificuldades 
de dar uma consistência e 
uma sequência”, comentou.

Apesar do revés e de 
ter caído para o 7º lugar, o 
treinador não jogou a toalha 
com relação a uma possível 
classificação. “Enquanto tiver 
chance, a gente tem que 
lutar.  A gente ainda busca 
uma sequência importante, 
então enquanto houver chan-
ces matemáticas nós vamos 
brigar até o final”, afirmou 
Baptista.

O Mirassol tem mais cin-
co jogos para tentar tirar a 
diferença e entrar no G4. 
A sequência do Leão é a 
seguinte: Ituano (fora); São 
José (casa); Paraná (fora); 
Criciúma (fora) e Novorizon-
tino (casa).

Vinicius LIMA  

tino (casa).

Técnico Eduardo
 Baptista

PARATAMBOR

Mirassolense fica em terceiro em 
campeonato nacional de Quarto de Milha

O mirassolense Pedro 
Henrique Cumba 
Sanches, 20 anos, 

ficou em terceiro lugar na 
44ª edição do Campeonato 
Nacional da Raça Quarto de 
Milha, supervionada pela As-
sociação Brasileira do Cava-
lo Quarto de Milha (ABQM), 
neste último domingo (22), 
em Araçatuba.

Pedro Henrique, que pos-

sui microcefalia e porta uma 
deficiência intelectual mo-
derada, disputou a prova dos 
três tambores no handicap 
3. No dia 7 de agosto e no 
dia 24 de junho, ele havia 
garantido os títulos de cam-
peão do Campeonato dos 
Três Tambores, em Barretos.

O paratleta mirassolense 
disputa desde setembro de 
2020 as provas de paratam-
bor montando a égua Alana 
Peppy Lena, do Haras Gol-

den Hill, aonde treina uma 
vez por semana. Em junho, 
Pedro Henrique conquistou o 
título do 30° Congresso Bra-
sileiro da ABQM em Araça-
tuba, após ficar em primeiro 
lugar em seu handicap, na 
categoria paratambor.

Pedro Henrique tem ao 
seu lado a mãe Patrícia He-
lena Cumba Goulart e conta 
com o apoio de amigos 
para continuar praticando o 
esporte.

Da REDAÇÃO 

Divulgação

Pedro Henrique Cum-
ba Sanches, 20 anos, 
ficou em terceiro lu-
gar na 44ª edição do 
Campeonato Nacio-
nal da Raça Quarto 
de Milha
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Roteiro Turístico do Peão de Boiadeiro é 
aprovado e fortalece circuito na região 

Aprovado, por unani-
midade, pelos de-
putados estaduais 
o PLC 1.352/2015, 

de autoria do deputado esta-
dual Sebastião Santos (Re-
publicanos), que cria o roteiro 
turístico do Peão de Boiadeiro 
integrado pelos municípios de 
Barretos, Bebedouro, Colina, 
Monte Azul Paulista e Vira-
douro.

Principal objetivo do projeto 
de lei é promover o turismo 
regional mostrando como era 
antigamente a rota boiadeira 
para o turismo no geral. “A 
criação do Roteiro Turístico do 
Peão de Boiadeiro certamente 
fomentará o desenvolvimento 
turístico regional, através da 
cooperação entre os municí-
pios que o compõe, incenti-
vando assim, os pequenos, 
médios e grandes empresários, 
bem como a participação de 

associações e dos cidadãos 
na promoção do turismo que 
gerará renda e inclusão social”, 
disse Sebastião Santos, em 
sua justificativa no PLC.

A visão geral do projeto traz 
a promoção de desenvolver a 
cultura caipira, proporcionando 
aos turistas uma rota histó-
rica, cheia de tradições com 
comidas típicas, danças, mú-
sicas sertanejas, festividades, 
cavalgadas e apetrechos do 
interior caipira. Os municípios 
de Bebedouro, Colina, Monte 
Azul Paulista, Viradouro, po-
derão explorar o turístico com 
parceria da cidade de Barretos 
- conhecido pela famosa festa 
do peão. “Nós não podemos 
perder um produto que é co-
mercializado em muitos países 
e que nós temos aqui e não é 
divulgado”, disse Santos.

Entre os setores envolvidos 
nessa iniciativa estão o hote-
laria, restaurantes, docerias, 
selarias, lojas de souvenirs, 
artesanatos, entidades e as-

sociações, que, de acordo com 
o deputado Sebastião, farão 
com que “toda a população se 
envolva e haja uma criação de 
renda e emprego para essas 
pessoas”, ressaltou o depu-
tado.

O parlamentar finaliza dizen-
do sobre o empenho do projeto, 
que desde 2015, vem buscan-
do sua aprovação com êxito. “A 
nossa bandeira por Barretos é 
bem antiga e promissora, bus-
camos e conseguimos o selo de 
município de interesse turístico, 
agora a rota boiadeira, e muito 
em breve transformar a cidade 
em aglomerado, proporcionan-
do o aumento e visibilidade em 
todo o Estado de São Paulo. No 
que depender de mim, Barretos 
sempre estará à frente nos 
projetos e ações na geração 
de emprego, renda e turismo”, 
destacou Sebastião Santos. O 
projeto segue agora para san-
ção do Governo Estadual, após 
a publicação no Diário Oficial do 
Estado de São Paulo.
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NATUREZA Pesquisadores brasileiros coletam 
sêmen de tamanduá raro

A coleta do 
material é 
o primeiro 

passo para a 
reprodução 
assistida do 

animal

Pesquisadores brasileiros 
conseguiram coletar, 

pela primeira vez, sêmen de 
uma espécie muito rara de 
tamanduá: o Cyclopes didac-
tylus, também conhecido por 
tamanduaí, um animal de pela-
gem densa e curta, e coloração 
amarelo-dourada, de apenas 
30 centímetros – o menor do 
mundo.

A coleta do material é o 
primeiro passo para a repro-
dução assistida do animal, 
que vive na região Nordeste do 
país, mais especificamente no 
Delta do Rio Parnaíba, entre os 
estados do Piauí e Maranhão. 
De acordo com a professora do 
Departamento de Ciência Ani-
mal da Universidade Estadual 
de Santa Cruz Flávia Miranda, 
mais que a preservação do 
próprio animal, sua proteção 
significa a manutenção de todo 

o ecossistema.
“O tamanduaí é uma espé-

cie guarda-chuva, a gente tem 
utilizado esse conceito: pre-
servando essa espécie, vamos 
preservar as outras espécies 
que vivem no mesmo ecos-
sistema. Estamos utilizando 
a espécie como símbolo para 
preservar o mangue. O Delta 
do Parnaíba é, senão o maior, 
um dos maiores mangues do 
Brasil, extremamente impor-
tante porque é um berçário 
da vida marinha”, destacou 

a professora que participa da 
pesquisa, que também é mem-
bro da Rede de Especialistas 
em Conservação da Natureza 
(RECN).

Pouco ainda se sabe so-
bre estes pequenos animais 
e quantos deles vivem no 
litoral nordestino. Também 
conhecidos como tamanduás-
-fantasma, já que raramente 
descem ao chão, são de hábito 
noturno, vivem sozinhos e se 
alimentam predominantemen-
te de formigas.

O animal é classificado pela 
International Union Conserva-
tion of Nature (IUCN) com sta-
tus de dados deficientes (DD) 
devido ao pouquíssimo conhe-
cimento existente sobre ele. 
Um exemplar do tamanduaí, 
em posse dos pesquisadores, 
advindo de uma apreensão, 
deverá ser levado ao Aquário 
de São Paulo. 

(Fonte: Agência Brasil)
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CLIENTES
BB lança emissão de 

boletos pelo WhatsApp

Os clientes do Banco do 
Brasil (BB) agora podem emi-
tir, consultar e alterar boletos 
bancários pelo WhatsApp. 
Pioneiro no Brasil, o sistema 
de cobrança bancária por chat 
foi lançado nesta semana e, 
segundo a instituição financei-
ra, beneficiará principalmente 
pequenos empreendedores.

Para usar a ferramenta, o 
cliente deve acessar o What-
sApp do BB e iniciar uma con-
versa com o especialista PJ, 
o assistente virtual do banco 
no aplicativo, digitando “#PJ”. 
Em seguida, basta escrever 
“Preciso registrar um boleto” 
para aparecerem instruções na 
tela de conversas.

O aplicativo pedirá as in-
formações do pagante (CPF, 
nome, endereço, complemen-

to) e os detalhes de pagamento 
(valor, vencimento). O boleto é 
gerado assim que as informa-
ções forem confirmadas, com o 
cliente podendo encaminhá-lo 
ao destinatário.

O recurso também permite a 
realização de consultas, quan-
do o usuário digita “Preciso 
consultar um boleto”. Os do-
cumentos podem ser alterados 
com o comando “Preciso alterar 
um boleto”. As duas opções 
permitem a geração de um PDF 
para compartilhamento.

Além das transações da 
cobrança, o assistente faz aten-
dimentos sobre crédito, capital 
de giro, desconto de títulos, 
desconto de cheques, folha de 
pagamentos, conta corrente, 
cartão de crédito e suporte 
técnico. A ferramenta também 
permite consultas de saldo, de 
extrato e de limite do cartão.
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ABERTAS

Divulgação

Rede estadual 
começa receber 

matrículas
Começou nesta segunda-

-feira(23), o período de rema-
trícula e inscrição para matrí-
cula da rede pública estadual 
de ensino, para ingresso em 
2022. Os responsáveis legais 
dos estudantes ou alunos com 
mais de 18 anos podem reali-
zar o processo de rematrícula 
online até 17 de setembro, 
pelo aplicativo Minha Escola 
SP ou pela plataforma Secre-
taria Escolar Digital (SED).

Para realizar o processo, 
acesse https://sed.educacao.
sp.gov.br/saiba-como-acessar 
e, dentro do ambiente virtual, 
siga este caminho: Área do 
responsável > Gestão esco-
lar > matrícula>rematrícula.
Presencialmente a rematrícula 
pode ser feita em qualquer 
unidade escolar estadual.Os 
candidatos a uma vaga nas 
escolas públicas estaduais, 

que ainda não possuem matrí-
cula na rede, poderão efetuar a 
inscrição por meio do seguinte 
link: https://sed.educacao.sp.
gov.br/nca/preinscricaoonline 
(disponível a partir do dia 23), 
ou ainda, em qualquer unida-
de escolar da rede pública ou 
postos do Poupatempo.

Para efetuar a inscrição é 
necessário apresentar os docu-
mentos pessoais do estudante 
e do responsável (RG e CPF), 
o e-mail do responsável, o 
comprovante de residência, o 
histórico escolar e o compro-
vante de vacinação do aluno 
atualizado.

Após realizar a inscrição, o 
estudante terá sua documen-
tação analisada e será alocado 
na unidade escolar mais próxi-
ma a sua residência, com vaga 
disponível e ensino adequado a 
sua necessidade. É obrigatório 
possuir um e-mail para realizar 
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o processo.
O resultado da matrícula 

estará disponível a partir do 
dia 19 de novembro, e pode 

ser consultado por meio do se-
guinte link: https://sed.educa-
cao.sp.gov.br/consultapublica/
consulta.

Sérgio SAMPAIO
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Câmara Municipal de
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

B-3Jornal
São José do Rio Preto, terça-feira
24 de agosto de 2021

  

31ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ 
DO RIO PRETO 

24 DE AGOSTO DE 2021 –TERÇA-FEIRA – 15:00 HORAS 
ORDEM DO DIA 

PROJETOS DE LEI COMPLEMENTAR 
01 – 17/21 – VER. BRUNO MOURA – 2ª DISC./VOT 
Altera a redação do artigo 55 da Lei Complementar nº 650 de Janeiro de 
2021, que dispõe sobre posturas municipais e medidas do poder de polícia 
administrativa a cargo do Município. (QUÓRUM: MAIORIA 
ABSOLUTA)  
02 – 20/21 – VER. ELSO DRIGO FILHO – 2ª DISC./VOT 
Dispõe sobre o Centro Integrado de Educação, Ciência e Cultura "Dr. Aziz 
Ab’Saber" – CIECC e dá outras disposições. (QUÓRUM: MAIORIA 
ABSOLUTA)  
 
PROJETOS DE LEI 
03 – 236/21 – DO EXECUTIVO – 2ª DISC/VOT 
Retifica a ementa e o artigo 1º da Lei nº 13.761, de 5 de julho de 2021, que 
retifica a grafia de nome de via pública. (QUÓRUM: DOIS TERÇOS)  
04 – 244/21 – DO EXECUTIVO – 1ª DISC./VOT 
Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Especial e de Crédito Adicional 
Suplementar ao Orçamento Fiscal do Município, no valor de R$212.500,00.  
(QUÓRUM: MAIORIA ABSOLUTA)  
05 – 245/21 – DO EXECUTIVO – 1ª DISC./VOT 
Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Especial ao Orçamento Fiscal 
do Município, no valor de R$1.250.000,00, conforme convênios celebrados 
com o Estado para aquisição de Caminhões Pipa destinados à Combate e 
prevenção à incêndio e Caminhões para coleta seletiva. (QUÓRUM: 
MAIORIA ABSOLUTA)  
06 – 69/21 -  VER. RENATO PUPO – 2ª DISC./VOT 
Altera o § 3º, do art. 154 da Lei Municipal Nº 13.509 de 15 de junho de 2020 
que dispõe sobre o Código Sanitário do Município de São José do Rio Preto.  
(QUÓRUM: MAIORIA ABSOLUTA)  
07 – 186/21 – VER. PEDRO ROBERTO GOMES – 2ª DISC./VOT 
Dispõe sobre a divulgação de dados da execução de contratos de terceirização 
de mão de obra firmados por todos os órgãos e entidades públicas 
municipais, em seus respectivos sítios oficiais. (QUÓRUM: MAIORIA 
SIMPLES)  

  

08 – 181/21 - VER.ª CLÁUDIA DE GIULI – 1ª DISC./VOT 
Dispõe sobre a obrigação do uso de coleira em vias públicas, logradouros ou 
locais de acesso público de animais domésticos. (QUÓRUM: MAIORIA 
SIMPLES)  
09 – 184/21 – VER. PROF.DR. ELSO DRIGO FILHO – 1ª DISC./VOT 
Inclui a “PARADA DO ORGULHO LGBTQIA+” no Calendário Oficial do 
Município de São José do Rio Preto. (QUÓRUM: MAIORIA SIMPLES)  
 
PROJETO DE RESOLUÇÃO 
10 – 15/21 – VERª CLÁUDIA DE GIULI – 1ª DISC./VOT 
Modifica o art. 1 da Resolução n° 1.193, de 07 de junho de 2017, que dispõe 
sobre a instituição do título de Empresa Amiga dos Animais no Município de 
São José do Rio Preto.  
(QUÓRUM: MAIORIA ABSOLUTA)  
III – EXPLICAÇÃO PESSOAL    
Ver. PEDRO ROBERTO GOMES - Presidente da Câmara (20/8/2021) 

CERTIDÃO DE URGÊNCIA ESPECIAL Nº 19/2021 
(31ª Sessão Ordinária –  24/08/2021) 

Certificamos, em cumprimento às Resoluções 715/91, 802 e 810/94, 826 e 
835/95, 851/96 e 1027/05, e as demais determinações do Regimento 
Interno/Câmara, que foram protocolizados os requerimentos de Urgência 
Especial descritos na sequência abaixo, para deliberação das proposituras a 
que se referem em 1 e 2ª discussão e votação – legalidade/mérito - na 31ª 
Sessão Ordinária, a realizar-se no dia 24/08/2021. 
 
Item/Reqtos.              Proponente                 Projeto – Nº -               
Autoria-Assunto  
01 – 1386/2021           09(nove)Ver           Projeto de Lei  nº 246/21            
EXECUTIVO,     
que dispõe sobre a outorga de uso, sob forma de concessão administrativa, 
de imóvel público municipal, em favor da CÁRITAS DIOCESANA DE 
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO. (QUÓRUM: DOIS TERÇOS) 
02 – 1388/2021  11(onze)Ver    Projeto de Lei Complementar nº24/21   
EXECUTIVO,  que altera os arts.1º e 1º-B da Lei Complementar nº 303, de 
24 de dezembro de 2009, que dispõem sobre isenção de impostos e taxas no 
município de São José do Rio Preto. (QUÓRUM: MAIORIA 
ABSOLUTA) 
Diretoria Legislativa, 20 de agosto de 2021  
MARCOS CARDOSO DA SILVA – Diretor Legislativo 

 
 

 

 

EDITAL ÚNICO DE LEILÃO | PRESENCIAL E ON-LINE
1º Leilão: dia 30/08/2021 às 11h 2º Leilão: dia 31/08/2021 às 11h

Eduardo Consentino, Leiloeiro Oficial, matrícula JUCESP nº 616 (João Victor Barroca Galeazzi – preposto em 
exercício), devidamente autorizado pelo Credor Fiduciário RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIÁRIA 363 – SPE LTDA, 
inscrita no CNPJ/MF sob nº 15.567.104/0001-50, faz saber que, nos termos do artigo 27 da Lei 9.514 de 20 de 
novembro de 1997 e regulamentação complementar do Sistema de Financiamento Imobiliário, que institui alienação 
fiduciária de bem imóvel, fará realizar: Primeiro Leilão: dia 30 de Agosto de 2021 às 11:00 horas. Segundo Leilão: dia 
31 de Agosto de 2021 às 11:00 horas. Local do Leilão: Avenida Fagundes Filho, 145 – conj. 22 – Vila Monte Alegre – 
São Paulo/SP. As demais condições de venda constarão no catálogo que será distribuído no leilão ou pela internet.  
Descrição do Imóvel: O lote nº 35, da quadra Z8, situado no loteamento denominado “JARDIM DOS BURITIS”, situado 
nesta cidade e comarca de São José do Rio Preto/SP, com as seguintes medidas e confrontações: Pela frente mede 
10,00m e divide-se com a Rua Projetada 22; do lado direito de quem da rua olha para o imóvel mede 20,00m 
e divide-se com o lote 34; do lado esquerdo mede 20,00m e divide-se com o lote 36; e finalmente nos fundos mede 
10,00m e divide-se com o lote 05, encerrando uma área superficial total de 200,00 m²; distante 33,89m da esquina da 
Av. Projetada A. Matrícula nº 150.572 do 1º Oficial de Registro de Imóveis de São José do Rio Preto/SP. Valor de Venda 
do Imóvel acima descrito: 1º Leilão R$ 115.299,07. Valor de Venda do Imóvel acima descrito: 2º Leilão R$ 171.149,92. 
Caso não haja licitantes ou não seja atingida a oferta mínima prevista, o bem será vendido em 2º Leilão Extrajudicial, 
no dia 31 de Agosto de 2021, às 11:00 horas, no mesmo local, pelo maior lance ofertado (§ 2º do Art. 27), desde que 
igual ou superior ao valor da dívida, das despesas, dos prêmios de seguro, dos encargos legais, inclusive tributos, das 
contribuições condominiais e honorários advocatícios.  Para a participação online o Arrematante deverá se habilitar no 
site www.biasileiloes.com.br , até uma hora antes do leilão. Obs: Eventuais débitos de IPTU, condomínio, custas do 
leilão e quaisquer outros débitos que o imóvel possuir, estes serão por conta exclusiva do arrematante. O pagamento, 
em qualquer dos leilões, será à vista e em favor da Credora Fiduciária, no valor integral do lance vencedor. Não será 
aceito pagamento mediante cheque. Correrão por conta do comprador todas as despesas relativas à 
aquisição do imóvel no leilão, como: pagamento de 5% (cinco por cento) a título de comissão do Leiloeiro sobre 
o valor de arrematação e no ato da arrematação, Escritura Pública, Imposto de Transmissão, Foro, débitos de luz 
e água, débitos de IPTU, taxas, alvarás, certidões, emolumentos cartorários, registros, averbações, etc. A escritura 
pública caso seja necessária será realizada em até 90 (noventa) dias. O imóvel objeto do leilão será alienado em caráter 
“Ad Corpus” e no estado em que se encontra inclusive no tocante a eventuais ações, ocupantes, locatários e posseiros. 
A vendedora não se responsabiliza por quaisquer irregularidades que porventura possam existir, seja por divergência 
de áreas, mudança no compartimento interno, averbação de benfeitoria, estado de conservação, localização, situação 
fiscal e ocupação do imóvel arrematado. Caso necessite de regularização da área construída, esta será por conta do 
arrematante. Conforme alteração da Lei 9514/97, artigo 27, pela lei 13.465/17 § 2-B, fica assegurado ao devedor 
fiduciante o direito de preferência para adquirir o imóvel por preço correspondente ao valor da dívida acrescido de 5% 
(cinco por cento) de comissão do leiloeiro, conforme esse edital. A vendedora não se responsabiliza por eventuais 
questionamentos que possam ser feitos judicialmente pelo(a) anterior proprietário(a). Na hipótese do imóvel 
arrematado estar ocupado ou locado, o arrematante assume total responsabilidade no tocante à sua desocupação, 
assim como suas respectivas despesas. O arrematante também exime a vendedora de quaisquer responsabilidades por 
eventuais ações judiciais impetradas pelos proprietários anteriores ou terceiros, com referência ao imóvel e ao 
procedimento ora realizado, bem como de danos morais, materiais, lucros cessantes, etc.

Mais informações: (11) 4083-2575/www.biasileiloes.com.br 
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EDITAL ÚNICO DE LEILÃO | PRESENCIAL E ON-LINE
1º Leilão: dia 30/08/2021 às 11h 2º Leilão: dia 31/08/2021 às 11h

Eduardo Consentino, Leiloeiro Oficial, matrícula JUCESP nº 616 (João Victor Barroca Galeazzi – preposto em 
exercício), devidamente autorizado pelo Credor Fiduciário RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIÁRIA 363 – SPE LTDA, 
inscrita no CNPJ/MF sob nº 15.567.104/0001-50, faz saber que, nos termos do artigo 27 da Lei 9.514 de 20 de 
novembro de 1997 e regulamentação complementar do Sistema de Financiamento Imobiliário, que institui alienação 
fiduciária de bem imóvel, fará realizar: Primeiro Leilão: dia 30 de Agosto de 2021 às 11:00 horas. Segundo Leilão: dia 
31 de Agosto de 2021 às 11:00 horas. Local do Leilão: Avenida Fagundes Filho, 145 – conj. 22 – Vila Monte Alegre – 
São Paulo/SP. As demais condições de venda constarão no catálogo que será distribuído no leilão ou pela internet.  
Descrição do Imóvel: O lote nº 16, da quadra H, situado no loteamento denominado “JARDIM DOS BURITIS”, situado 
nesta cidade e comarca de São José do Rio Preto/SP, com as seguintes medidas e confrontações: Pela frente mede 
4,00m e divide-se com a Rua Projetada 02; 13,32m em curva na confluência da Rua Projetada 02 com a Rua Projetada 
04; do lado direito de quem da Rua Projetada 02 olha para o imóvel mede 11,87m e divide-se com a Rua Projetada 04; 
do lado esquerdo mede 20,00m e divide-se com o lote 17; e finalmente nos fundos mede 14,04m e divide-se com o 
lote 15 e parte do lote 14, encerrando uma área superficial total de 248,55 m². Matrícula nº 149.920 do 1º Oficial de 
Registro de Imóveis de São José do Rio Preto/SP. Valor de Venda do Imóvel acima descrito: 1º Leilão R$ 94.907,23. 
Valor de Venda do Imóvel acima descrito: 2º Leilão R$ 194.764,72. Caso não haja licitantes ou não seja atingida a oferta 
mínima prevista, o bem será vendido em 2º Leilão Extrajudicial, no dia 31 de Agosto de 2021, às 11:00 
horas, no mesmo local, pelo maior lance ofertado (§ 2º do Art. 27), desde que igual ou superior ao valor da dívida, das 
despesas, dos prêmios de seguro, dos encargos legais, inclusive tributos, das contribuições condominiais e 
honorários advocatícios.  Para a participação online o Arrematante deverá se habilitar no site www.biasileiloes.com.br 
, até uma hora antes do leilão. Obs: Eventuais débitos de IPTU, condomínio, custas do leilão e quaisquer outros débitos 
que o imóvel possuir, estes serão por conta exclusiva do arrematante. O pagamento, em qualquer dos leilões, será à 
vista e em favor da Credora Fiduciária, no valor integral do lance vencedor. Não será aceito pagamento mediante cheque. 
Correrão por conta do comprador todas as despesas relativas à aquisição do imóvel no leilão, como: pagamento de 5% 
(cinco por cento) a título de comissão do Leiloeiro sobre o valor de arrematação e no ato da arrematação, Escritura 
Pública, Imposto de Transmissão, Foro, débitos de luz e água, débitos de IPTU, taxas, alvarás, certidões, emolumentos 
cartorários, registros, averbações, etc. A escritura pública caso seja necessária será realizada em até 90 (noventa) dias.
O imóvel objeto do leilão será alienado em caráter “Ad Corpus” e no estado em que se encontra inclusive no tocante a 
eventuais ações, ocupantes, locatários e posseiros. A vendedora não se responsabiliza por quaisquer irregularidades que 
porventura possam existir, seja por divergência de áreas, mudança no compartimento interno, averbação de benfeitoria, 
estado de conservação, localização, situação fiscal e ocupação do imóvel arrematado. Caso necessite de regularização 
da área construída, esta será por conta do arrematante. Conforme alteração da Lei 9514/97, artigo 27, pela lei 13.465/17 
§ 2-B, fica assegurado ao devedor fiduciante o direito de preferência para adquirir o imóvel por preço correspondente ao 
valor da dívida acrescido de 5% (cinco por cento) de comissão do leiloeiro, conforme esse edital. A vendedora não se 
responsabiliza por eventuais questionamentos que possam ser feitos judicialmente pelo(a) anterior proprietário(a). Na 
hipótese do imóvel arrematado estar ocupado ou locado, o arrematante assume total responsabilidade no tocante à sua 
desocupação, assim como suas respectivas despesas.O arrematante também exime a vendedora de quaisquer 
responsabilidades por eventuais ações judiciais impetradas pelos proprietários anteriores ou terceiros, com referência 
ao imóvel e ao procedimento ora realizado, bem como de danos morais, materiais, lucros cessantes, etc.

Mais informações: (11) 4083-2575/www.biasileiloes.com.br 
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EDITAL ÚNICO DE LEILÃO | PRESENCIAL E ON-LINE
1º Leilão: dia 30/08/2021 às 11h 2º Leilão: dia 31/08/2021 às 11h

Eduardo Consentino, Leiloeiro Oficial, matrícula JUCESP nº 616 (João Victor Barroca Galeazzi – preposto em 
exercício), devidamente autorizado pelo Credor Fiduciário RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIÁRIA 363 – SPE LTDA, 
inscrita no CNPJ/MF sob nº 15.567.104/0001-50, faz saber que, nos termos do artigo 27 da Lei 9.514 de 20 de 
novembro de 1997 e regulamentação complementar do Sistema de Financiamento Imobiliário, que institui alienação 
fiduciária de bem imóvel, fará realizar: Primeiro Leilão: dia 30 de Agosto de 2021 às 11:00 horas. Segundo Leilão: dia 
31 de Agosto de 2021 às 11:00 horas. Local do Leilão: Avenida Fagundes Filho, 145 – conj. 22 – Vila Monte Alegre – 
São Paulo/SP. As demais condições de venda constarão no catálogo que será distribuído no leilão ou pela internet.  
Descrição do Imóvel: O lote nº 23, da quadra J, situado no loteamento denominado “JARDIM DOS BURITIS”, situado 
nesta cidade e comarca de São José do Rio Preto/SP, com as seguintes medidas e confrontações: Pela frente mede 
10,00m e divide-se com a Rua Projetada 7; do lado direito de quem da rua olha para o imóvel mede 20,00m e divide-se 
com o lote 22; do lado esquerdo mede 20,00m e divide-se com o lote 24; e finalmente nos fundos mede 10,00m 
e divide-se com o lote 08, encerrando uma área superficial total de 200,00 m²; distante 53,53m da esquina da Rua 
Projetada 33. Matrícula nº 149.984 do 1º Oficial de Registro de Imóveis de São José do Rio Preto/SP. Valor de Venda 
do Imóvel acima descrito: 1º Leilão R$ 94.907,23. Valor de Venda do Imóvel acima descrito: 2º Leilão R$ 194.127,26. 
Caso não haja licitantes ou não seja atingida a oferta mínima prevista, o bem será vendido em 2º Leilão Extrajudicial, 
no dia 31 de Agosto de 2021, às 11:00 horas, no mesmo local, pelo maior lance ofertado (§ 2º do Art. 27), desde que 
igual ou superior ao valor da dívida, das despesas, dos prêmios de seguro, dos encargos legais, inclusive tributos, das 
contribuições condominiais e honorários advocatícios.  Para a participação online o Arrematante deverá se habilitar no 
site www.biasileiloes.com.br , até uma hora antes do leilão. Obs: Eventuais débitos de IPTU, condomínio, custas do 
leilão e quaisquer outros débitos que o imóvel possuir, estes serão por conta exclusiva do arrematante. O pagamento, 
em qualquer dos leilões, será à vista e em favor da Credora Fiduciária, no valor integral do lance vencedor. Não 
será aceito pagamento mediante cheque. Correrão por conta do comprador todas as despesas relativas 
à aquisição do imóvel no leilão, como: pagamento de 5% (cinco por cento) a título de comissão do Leiloeiro 
sobre o valor de arrematação e no ato da arrematação, Escritura Pública, Imposto de Transmissão, Foro, débitos 
de luz e água, débitos de IPTU, taxas, alvarás, certidões, emolumentos cartorários, registros, averbações, etc. A 
escritura pública caso seja necessária será realizada em até 90 (noventa) dias. O imóvel objeto do leilão será alienado 
em caráter “Ad Corpus” e no estado em que se encontra inclusive no tocante a eventuais ações, ocupantes, locatários 
e posseiros. A vendedora não se responsabiliza por quaisquer irregularidades que porventura possam existir, seja por 
divergência de áreas, mudança no compartimento interno, averbação de benfeitoria, estado de conservação, 
localização, situação fiscal e ocupação do imóvel arrematado. Caso necessite de regularização da área construída, esta 
será por conta do arrematante. Conforme alteração da Lei 9514/97, artigo 27, pela lei 13.465/17 § 2-B, fica assegurado 
ao devedor fiduciante o direito de preferência para adquirir o imóvel por preço correspondente ao valor da dívida 
acrescido de 5% (cinco por cento) de comissão do leiloeiro, conforme esse edital. A vendedora não se responsabiliza 
por eventuais questionamentos que possam ser feitos judicialmente pelo(a) anterior proprietário(a). Na hipótese do 
imóvel arrematado estar ocupado ou locado, o arrematante assume total responsabilidade no tocante à sua 
desocupação, assim como suas respectivas despesas. O arrematante também exime a vendedora de quaisquer 
responsabilidades por eventuais ações judiciais impetradas pelos proprietários anteriores ou terceiros, com referência 
ao imóvel e ao procedimento ora realizado, bem como de danos morais, materiais, lucros cessantes, etc.

Mais informações: (11) 4083-2575/www.biasileiloes.com.br 
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EDITAL ÚNICO DE LEILÃO | PRESENCIAL E ON-LINE
1º Leilão: dia 30/08/2021 às 11h 2º Leilão: dia 31/08/2021 às 11h

Eduardo Consentino, Leiloeiro Oficial, matrícula JUCESP nº 616 (João Victor Barroca Galeazzi – preposto em 
exercício), devidamente autorizado pelo Credor Fiduciário RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIÁRIA 363 – SPE LTDA, 
inscrita no CNPJ/MF sob nº 15.567.104/0001-50, faz saber que, nos termos do artigo 27 da Lei 9.514 de 20 de 
novembro de 1997 e regulamentação complementar do Sistema de Financiamento Imobiliário, que institui alienação 
fiduciária de bem imóvel, fará realizar: Primeiro Leilão: dia 30 de Agosto de 2021 às 11:00 horas. Segundo Leilão: dia 
31 de Agosto de 2021 às 11:00 horas. Local do Leilão: Avenida Fagundes Filho, 145 – conj. 22 – Vila Monte Alegre – 
São Paulo/SP. As demais condições de venda constarão no catálogo que será distribuído no leilão ou pela internet.  
Descrição do Imóvel: O lote nº 07, da quadra M, situado no loteamento denominado “JARDIM DOS BURITIS”, situado 
nesta cidade e comarca de São José do Rio Preto/SP, com as seguintes medidas e confrontações: Pela frente mede 
10,00m e divide-se com a Rua Projetada 9; do lado direito de quem da rua olha para o imóvel mede 20,00m e divide-se 
com o lote 6; do lado esquerdo mede 20,00m e divide-se com o lote 08; e finalmente nos fundos mede 10,00m e 
divide-se com o lote 24, encerrando uma área superficial total de 200,00 m²; distante 41,30m da esquina da Rua 
Projetada B. Matrícula nº 150.050 do 1º Oficial de Registro de Imóveis de São José do Rio Preto/SP. Valor de Venda do 
Imóvel acima descrito: 1º Leilão R$ 73.777,96. Valor de Venda do Imóvel acima descrito: 2º Leilão R$ 185.922,28. Caso 
não haja licitantes ou não seja atingida a oferta mínima prevista, o bem será vendido em 2º Leilão Extrajudicial, no dia 
31 de Agosto de 2021, às 11:00 horas, no mesmo local, pelo maior lance ofertado (§ 2º do Art. 27), desde que 
igual ou superior ao valor da dívida, das despesas, dos prêmios de seguro, dos encargos legais, inclusive tributos, das 
contribuições condominiais e honorários advocatícios.  Para a participação online o Arrematante deverá se 
habilitar no site www.biasileiloes.com.br , até uma hora antes do leilão. Obs: Eventuais débitos de IPTU, condomínio, 
custas do leilão e quaisquer outros débitos que o imóvel possuir, estes serão por conta exclusiva do arrematante. O 
pagamento, em qualquer dos leilões, será à vista e em favor da Credora Fiduciária, no valor integral do lance vencedor. 
Não será aceito pagamento mediante cheque. Correrão por conta do comprador todas as despesas relativas à aquisição 
do imóvel no leilão, como: pagamento de 5% (cinco por cento) a título de comissão do Leiloeiro sobre o valor de 
arrematação e no ato da arrematação, Escritura Pública, Imposto de Transmissão, Foro, débitos de luz e água, débitos 
de IPTU, taxas, alvarás, certidões, emolumentos cartorários, registros, averbações, etc. A escritura pública caso seja 
necessária será realizada em até 90 (noventa) dias. O imóvel objeto do leilão será alienado em caráter “Ad 
Corpus” e no estado em que se encontra inclusive no tocante a eventuais ações, ocupantes, locatários e posseiros. A 
vendedora não se responsabiliza por quaisquer irregularidades que porventura possam existir, seja por divergência de 
áreas, mudança no compartimento interno, averbação de benfeitoria, estado de conservação, localização, situação 
fiscal e ocupação do imóvel arrematado. Caso necessite de regularização da área construída, esta será por conta do 
arrematante. Conforme alteração da Lei 9514/97, artigo 27, pela lei 13.465/17 § 2-B, fica assegurado ao devedor 
fiduciante o direito de preferência para adquirir o imóvel por preço correspondente ao valor da dívida acrescido de 5% 
(cinco por cento) de comissão do leiloeiro, conforme esse edital. A vendedora não se responsabiliza por eventuais 
questionamentos que possam ser feitos judicialmente pelo(a) anterior proprietário(a). Na hipótese do imóvel 
arrematado estar ocupado ou locado, o arrematante assume total responsabilidade no tocante à sua desocupação, 
assim como suas respectivas despesas. O arrematante também exime a vendedora de quaisquer responsabilidades por 
eventuais ações judiciais impetradas pelos proprietários anteriores ou terceiros, com referência ao imóvel e ao 
procedimento ora realizado, bem como de danos morais, materiais, lucros cessantes, etc.

Mais informações: (11) 4083-2575/www.biasileiloes.com.br 
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São José do Rio Preto, 20 de Agosto de 2021 
 
 

CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA  
ASSOCIAÇÃO ECO VILLAGE I  

 CNPJ 08.218.781/0001-05 
 

 
Prezado (a) Associado (a) 
 
Convocamos V.Sa. para Assembleia Geral Extraordinária da  
Associação Eco Village I, situada à Av. Juscelino K. de Oliveira, 
4.000, Bairro Residencial Eco Village I - CEP 15.093-270, nesta cidade 
de São José do Rio Preto, que será realizada em primeira chamada 
no dia 31 de Agosto de 2021 (Terça-feira) às 18h30min, no Quiosque 
do Condomínio Eco Village I, e não havendo quórum para instalação 
da assembleia, em segunda convocação às 19h00hs com qualquer 
número de associados presentes para discutir a seguinte:  
 
ORDEM DO DIA 

1. Deliberar e votar orçamento para melhoria da segurança da 
associação Eco Village I. 
2. Deliberar e votar a ratificação do espaço PET ou sua retirada e 
seu horário de funcionamento. 
3. Deliberar e votar alteração no valor para locação do quiosque e 
no horário permitido para uso. 
4. Deliberar e votar melhorias para quadra de tênis, campo de 
futebol e pista de caminhada. 
5. Outros assuntos de interesse dos associados 

 
 

ORIENTAÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NA ASSEMBLEIA 
PRESENCIAL 

 Somente será permitida a participação de 1(um) Associado por 
unidade, devendo obrigatoriamente estar de máscara; 



B-4 Jornal
São José do Rio Preto, terça-feira
24 de agosto de 2021

Prefeitura Municipal de
MONTE APRAZÍVEL

Editais de
PROCLAMAS

   

 

  

 

 

 Deverá ser mantido o distanciamento de pelo menos 1,5m entre 
os participantes, portanto, não poderá haver modificação do local 
dos assentos; 

 Ao ingressar no local da reunião o Associado ou seu procurador 
constituído terá a sua disposição álcool em gel 70% para uso; 

 Os Associados impossibilitados de comparecer pessoalmente 
poderão se fazer representar por procurador com poderes 
específicos para o ato; 

 Os Associados em débitos, com suas obrigações estarão 
legalmente impedidos de voto (Código Civil Brasileiro 
Art.1.335,III,CC). 

 O resultado das resoluções tomadas pela maioria presente 
obriga os ausentes, razão pela qual é importante a presença 
de todos (lei 10.406/02, Artigo 1072, § 5º). 

 
 

 
RODRIGO DOS SANTOS PAULA BRCondos Administradora de 
Condomínios 
Presidente da Associação  (17) 4009 1719 
                                                                 E-mail: 
operacionalsjrp3@brcondos.com 

SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ES-
COLAR DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO-SAAE

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 

Pelo presente edital, fi cam convocados todos os Auxiliares 
de Administração Escolar, sindicalizados, empregados em 
instituições da rede privada de ensino, nos municípios de 
Adolfo, Bady Bassitt, Bálsamo, Cedral, Guapiaçu, Icém, 
Ipiguá, Jaci, José Bonifácio, Mendonça, Mirassol, Miras-
solândia, Monte Aprazível, Neves Paulista, Nipõa, Nova 
Aliança, Nova Granada, Olímpia, Onda Verde, Poloni, 
Potirendaba, São José do Rio Preto, Tanabi, Ubarana, 
Uchoa e União Paulista, base territorial do Sindicato dos 
Auxiliares de Administração Escolar de São José do Rio 
Preto, inscrito no CNPJ sob o nº 02.032.866/0001-00, de-
vidamente registrado no CNES do M.T.E, Registro Sindical 
nº    6000.011545/2007-27     , com sede à Rua José do 
Carmo Lisboa n° 197 - Vila dos Bancários em São José do 
Rio Preto, para a Assembleia Geral Extraordinária que se 
realizará no dia 01 de setembro de 2021, às 15:00 horas, em 
primeira convocação com o quórum estatutário de presentes, 
ou às 16:00 horas, em segunda convocação, com qualquer 
número de trabalhadores presentes, na Rua José do Carmo 
Lisboa n° 197 - Vila dos Bancários.  A assembleia convocada 
nos termos e condições estabelecidas no presente edital tem 
a fi nalidade de discutir e deliberar sobre a seguinte ordem do 
dia:
A) Eleição dos delegados(as) e suplentes para o X Congres-
so da
Federação dos Professores do Estado de São Paulo – FE-
PESP.

São José do Rio Preto-SP, 23 de Agosto de 2021
Valdecir Zampolla Caetano
Presidente

CONVITE PARA ASSEMBLEIA DE CRIAÇÃO
INSTITUTO QUASAR BR

Pela presente e na melhor forma de direito, fi cam todos 
os interessados convidados a participar da ASSEMBLEIA 
VIRTUAL de criação do INSTITUTO QUASAR BR, asso-
ciação sem fi ns lucrativos a ser constituída para, nacional 
e internacionalmente, criar projetos para mobilizar, sensi-
bilizar e auxiliar pessoas em seu desenvolvimento pessoal 
e profi ssional com propósito de obter autonomia e geração 
de renda, incentivar iniciativas de responsabilidade social, 
fomentar pesquisas, bem como incorporar a inovação e a 
criação de startups como eixo central de atuação,  formar 
empreendedores e intraempreendedores de alto impacto 
positivo na sociedade, dentre outros.

Na assembleia serão tratados os seguintes assuntos:

a) - Discussão e aprovação do Estatuto Social;
b) - Eleição da diretoria e do Conselho Fiscal;
c) - Outros assuntos de interesse da entidade.

A assembleia será realizada virtualmente no dia 01 de 
setembro de 2021, às 7:30 horas, por meio da inscrição na 
Plataforma Sympla no seguinte link: https://bit.ly/assem-
bleia_institutoquasarbr

São José do Rio Preto/SP, 20 de agosto de 2021.
_____________________________________________
Luiz Fernando Garcia

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 42/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 63/2021

OBJETO: Aquisição de câmara de vacinas, medicamentos, 
oncológicos, termolábeis e afi ns.
Face ao constante dos autos do Processo Administrativo 
nº 63/2021, referente ao Pregão Presencial nº 42/2021, 
haja vista a adjudicação do objeto ao vencedor pelo se-
nhor Pregoeiro na sessão pública para a empresa  BIO-
TECNO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA no CNPJ sob 
nº 04.470.103/0001-76, localizada na Rua Pirapo, nº613, 
Timbauva, na cidade de Santa Rosa-RS, CEP 98781-204, 
venceu o item 01 CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE 
VACINAS, MEDICAMENTOS, ONCOLÓGICOS E TER-
MOLÁBEIS) no valor unitário de R$12.600,00 (doze mil e 
seiscentos reais) e valor total R$12.600,00 (doze mil e seis-
centos reais). Perfazendo o valor global desta licitação de 
R$12.600,00 (doze mil e seiscentos reais) e HOMOLOGO o 
procedimento.

Monte Aprazível, 23 de agosto de 2021.
MARCIO LUIZ MIGUEL – Prefeito Municipal 
Diego Santos Rossini – Pregoeiro Ofi cial 
Marcio Eduardo Rodrigues – Equipe de Apoio 
Moacir Cavalero Junior – Equipe de Apoio 
(Portaria 966/2020)

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:
GUILHERME CARVALHO CRUZ e BRUNA DE SOUSA 
PINATI. Ele, de nacionalidade brasileira, engenheiro civil, 
solteiro, nascido em São José do Rio Preto, SP, no dia 12 
de março de 1993, fi lho de CARLOS EDUARDO PEREIRA e 
de ADRIANA DE CARVALHO CRUZ. Ela, de nacionalidade 
brasileira, biomédica, solteira, nascida em São José do Rio 
Preto, SP, no dia 27 de dezembro de 1992, fi lha de RUBENS 
DE SOUSA PINATI e de VIVIANA MALTA FAVERO. 
CLAUDEMIR VALENTIM DA SILVA e CECÍLIA MARIA 
SOUZA DA SILVA. Ele, de nacionalidade brasileira, reposi-
tor, divorciado, nascido em João Pessoa, PB, no dia 29 de 
julho de 1982, fi lho de  e de LÚCIA HELENA VALENTIM DA 
SILVA. Ela, de nacionalidade brasileira, cuidadora, solteira, 
nascida em Belém, PA, no dia 20 de junho de 1980, fi lha de 
JOSÉ RIBAMAR DA SILVA e de MARIA DALVA FIRMINO DE 
SOUZA. 
CARLOS DA SILVA SANTOS e CLÉLIA CRISTINA SÔNE-
GO. Ele, de nacionalidade brasileira, marmorista, solteiro, 
nascido em Nova Granada, SP, no dia 05 de março de 1981, 
fi lho de JOSÉ COSTA DOS SANTOS e de MARIA APARE-
CIDA GALDINO DA SILVA SANTOS. Ela, de nacionalidade 
brasileira, do lar, divorciada, nascida em São Paulo, SP, no 
dia 05 de julho de 1985, fi lha de JOSÉ ROBERTO SÔNEGO 
e de CÉLIA MARIA DA SILVA SÔNEGO. 
VALDECIR BENEDITO NUNES e MARIA PIRES DA SIL-
VA. Ele, de nacionalidade brasileira, pedreiro aposentado, 
divorciado, nascido em Neves Paulista, SP, no dia 12 de 
novembro de 1967, fi lho de EUCLYDES NUNES e de MARIA 
NATIVIDADE RIBERTO NUNES. Ela, de nacionalidade 
brasileira, manicure, divorciada, nascida em Fernandópolis, 
SP, no dia 08 de julho de 1967, fi lha de JOÃO VICENTE DA 
SILVA e de APARECIDA PIRES DA SILVA. 
EZIR DÁQUILA INÁCIO e ZENAIDE CAMILHO. Ele, de 
nacionalidade brasileira, carreteiro, divorciado, nascido em 
ARIQUEMES, RO, no dia 25 de maio de 1981, fi lho de MA-
RIO BROLEZI INÁCIO e de FÁTIMA IRANI DÁQUILA INÁ-
CIO. Ela, de nacionalidade brasileira, doméstica, divorciada, 
nascida em Mendonça, SP, no dia 19 de junho de 1977, fi lha 
de JOSÉ MANOEL CAMILHO e de INES DE CAMARGO 
CAMILHO. 
LUÍS FERNANDO RIBEIRO e LUCÉLIA RODRIGUES DE 
SOUZA. Ele, de nacionalidade brasileira, operador de má-
quinas, divorciado, nascido em São José do Rio Preto, SP, 
no dia 14 de setembro de 1964, fi lho de JOSÉ ROBERTO 
RIBEIRO e de DALILA MARTINS RIBEIRO. Ela, de nacio-
nalidade brasileira, diarista, solteira, nascida em Francisco 
Alves, PR, no dia 13 de agosto de 1975, fi lha de ARLINDO 
GOMES DE SOUZA e de MARIA ANTONIA RODRIGUES DE 
SOUZA. 
JOAQUIM DE FREITAS COSTA e CLAUDIA TAIANA OLI-
VEIRA NUNES. Ele, de nacionalidade brasileira, pedreiro, 
solteiro, nascido em Belém, PA, no dia 04 de março de 1993, 
fi lho de JOSÉ RIBAMAR RODRIGUES DA COSTA e de MA-
RIA DE FREITAS COSTA. Ela, de nacionalidade brasileira, 
auxiliar de serviços, solteira, nascida em Belém, PA, no dia 
31 de maio de 1993, fi lha de CLAUDIO SANTOS OLIVEIRA 
e de AJENANE ATAIANA BARBOSA NUNES. 
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, 23 de agosto de 2021.
David Yamaji Valença, Ofi cial.

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

1. JOSÉ FERNANDO MARIANO e LUCINEIA TOPAN, 
sendo ELE fi lho de JOAQUIM MARIANO CORREA e de 
CONCEIÇÃO JUSTINA CORREA e ELA fi lha de IDUVILDO 
ANTONIO TOPAN e de ANTONIA FILOMENA MANCUSO 
TOPAN;
; brasileiros, residentes neste 3º subdistrito. Se alguém sou-
ber de algum impedimento, oponha-o em Cartório (R. São 
Paulo, 2200 – Tel: 3202-9090). 23/08/2021.

EDITAIS DE PROCLAMAS – Silvio Augusto Pellegrini de 
Oliveira, Ofi cial do 3º Cartório de Registro Civil Pessoas Na-
turais de São José Rio Preto, SP, faz saber que pretendem 
casar, apresentando os documentos exigidos pelo art. 1525 
do Cód. Civil, os pretendentes:
1. JÉFERSON SILVA ALVES e PÂMELA RIBEIRO, 
sendo ELE fi lho de JOÃO BATISTA ALVES e de MARIA DE 
LIMA SILVA ALVES e ELA fi lha de MARCELO DADAMO RI-
BEIRO e de NILCELAINE APARECIDA SOARES RIBEIRO;
2. OTAMIR FRANCISCO NASCIMENTO e LUCIMARA 
APARECIDA SUDÁRIO, sendo ELE fi lho de OTÁVIO FRAN-
CISCO NASCIMENTO e de ANA MARIA DE SANTI NASCI-
MENTO e ELA fi lha de JORGE SUDÁRIO e de MARIA DE 
LOURDES MEDEIROS SUDÁRIO;
3. FELIPE DOIMO DA SILVA e ELISAMA EVANGE-
LISTA GOMES, sendo ELE fi lho de JOSÉ APARECIDO DA 
SILVA e de NEIDE DOIMO e ELA fi lha de ELIZEU RIBEIRO 
GOMES e IVONETE EVANGELISTA DOS SANTOS GO-
MES;
4. WEVERTON HENRIQUE EUGÊNIO e MARIANE 
CHAIBUB DA SILVA, sendo ELE fi lho de SEBASTIÃO LUIZ 
EUGÊNIO e de ROSIMEIRE PERPETUA PAVANELLO EU-
GÊNIO e ELA fi lha de IVAN ROMÃO DA SILVA e de TÂNIA 
CRISTINA CHAIBUB;
; brasileiros, residentes neste 3º subdistrito. Se alguém sou-
ber de algum impedimento, oponha-o em Cartório (R. São 
Paulo, 2200 – Tel: 3202-9090). 21/08/2021.

Balcão de Empregos oferece 
680 vagas nesta segunda

O Balcão de Empregos de Rio Preto desta segunda-feira (23) 
oferece 680 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 20/08/2021. Apenas vagas ativas (novas e reativadas).

Relatório de VagasBalcão de Empregos

CARGO QTDE. VAGAS SEXO TIPO
AÇOUGUEIRO PERMANENTEINDIFERENTE3
AGENTE DE CRÉDITO PERMANENTEINDIFERENTE10
AGENTE DE HIGIENE E LIMPEZA PERMANENTEFEMININO1
AGENTE DE LIMPEZA PERMANENTEMASCULINO3
AJUDANTE DE MARCENEIRO/ MEIO OFICIAL PERMANENTEMASCULINO1
AJUDANTE DE MARCENEIRO/ MEIO OFICIAL PERMANENTEMASCULINO1
AJUDANTE DE MECANICO, LINHA LEVE E PESADA PERMANENTEMASCULINO1
AJUDANTE DE PRODUÇÃO PERMANENTEMASCULINO6
AJUDANTE DE PRODUÇÃO PERMANENTEMASCULINO1
AJUDANTE DE PRODUÇÃO|FUNDIÇÃO PERMANENTEMASCULINO2
AJUDANTE ELETRICISTA PERMANENTEINDIFERENTE1
AJUDANTE GERAL PERMANENTEMASCULINO1
AJUDANTE GERAL PERMANENTEMASCULINO3
AJUDANTE GERAL (MECÂNICA/ELÉTRICA) PERMANENTEINDIFERENTE4
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
ANALISTA FISCAL JR PERMANENTEINDIFERENTE1
APLICADOR DE ADESIVOS PERMANENTEMASCULINO1
ART FINALISTA PERMANENTEINDIFERENTE1
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO PERMANENTEINDIFERENTE3
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO PERMANENTEINDIFERENTE1
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO FISCAL PERMANENTEMASCULINO1
ASSISTENTE DE COBRANÇAS PERMANENTEINDIFERENTE1
ASSISTENTE DE LOGISTICA - ALMOXARIFADO PERMANENTEMASCULINO1
ASSISTENTE DE LOGISTICA - ALMOXARIFADO PERMANENTEMASCULINO2
ASSISTENTE FATURAMENTO PERMANENTEMASCULINO1
ATENDENTE PERMANENTEINDIFERENTE8
ATENDENTE PERMANENTEFEMININO1
ATENDENTE PERMANENTEFEMININO10
ATENDENTE PERMANENTEINDIFERENTE1
ATENDENTE PERMANENTEFEMININO1
ATENDENTE DE DELIVERY PERMANENTEINDIFERENTE10
ATENDENTE DE DELIVERY PERMANENTEFEMININO1
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 PERMANENTEMASCULINO2
AUXILIAR ADMINISTRATIVO TEMPORÁRIAMASCULINO1
AUXILIAR ALMOXARIFE PERMANENTEMASCULINO1
AUXILIAR DE  CARGA E DESCARGA PERMANENTEMASCULINO8
AUXILIAR DE CONFEITEIRO PERMANENTEINDIFERENTE1
AUXILIAR DE COZINHA PERMANENTEINDIFERENTE1
AUXILIAR DE COZINHA PERMANENTEINDIFERENTE10
AUXILIAR DE COZINHA PERMANENTEFEMININO2
AUXILIAR DE ENFERMAGEM PERMANENTEFEMININO2
AUXILIAR DE ESTOQUISTA PERMANENTEMASCULINO1
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO PERMANENTEINDIFERENTE1
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO PERMANENTEINDIFERENTE1
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO- CARGA E DESCARGA PERMANENTEMASCULINO1
AUXILIAR DE FARMÁCIA - PCD PERMANENTEINDIFERENTE1
AUXILIAR DE FLORISTA PERMANENTEINDIFERENTE1
AUXILIAR DE INFORMÁTICA PERMANENTEMASCULINO1

Vagas Ativas
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CARGO QTDE. VAGAS SEXO TIPO
AUXILIAR DE LAVANDERIA PERMANENTEINDIFERENTE5
AUXILIAR DE LIMPEZA PERMANENTEFEMININO1
AUXILIAR DE LIMPEZA PERMANENTEINDIFERENTE10
AUXILIAR DE LIMPEZA TEMPORÁRIAFEMININO1
AUXILIAR DE LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO PERMANENTEMASCULINO1
AUXILIAR DE MONITORAMENTO PERMANENTEINDIFERENTE1
AUXILIAR DE MONITORAMENTO ELETRONICO JUNIOR PERMANENTEINDIFERENTE1
AUXILIAR DE OPERAÇÕES PERMANENTEMASCULINO1
AUXILIAR DE PINTURA PERMANENTEMASCULINO1
AUXILIAR DE PRODUÇÃO PERMANENTEMASCULINO1
AUXILIAR DE PRODUÇÃO PERMANENTEMASCULINO4
AUXILIAR DE PRODUÇÃO PERMANENTEMASCULINO1
AUXILIAR DE SALGADEIRA PERMANENTEFEMININO1
AUXILIAR DE SALGADEIRO PERMANENTEINDIFERENTE1
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PERMANENTEMASCULINO3
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (LIMPEZA) PERMANENTEMASCULINO1
AUXILIAR DE VENDAS INTERNO PERMANENTEINDIFERENTE2
AUXILIAR MECANICA INDUSTRIAL PERMANENTEMASCULINO1
AUXILIAR MECÂNICO PERMANENTEMASCULINO1
AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS - LIMPEZA PERMANENTEFEMININO2
BALCONISTA VENDEDOR PERMANENTEMASCULINO2
BORRACHEIRO PARA LINHA PESADA PERMANENTEINDIFERENTE2
CAMAREIRA   HOTEL PERMANENTEFEMININO1
CARTAZISTA PERMANENTEINDIFERENTE1
CONFEITEIRA(O) PERMANENTEINDIFERENTE1
CONSULTOR (A) EXTERNO PAP PERMANENTEINDIFERENTE1
CONSULTOR DE VENDAS INTERNO PERMANENTEINDIFERENTE1
CONSULTOR TÉCNICO PERMANENTEINDIFERENTE1
CONTROLADOR DE ACESSO PERMANENTEINDIFERENTE10
COPEIRO (AUXILIAR DE BAR) PERMANENTEINDIFERENTE10
CORRETOR DE IMÓVEIS PERMANENTEINDIFERENTE1
COSTUREIRA PERMANENTEINDIFERENTE1
COSTUREIRA PERMANENTEFEMININO2
CUIDADOR DE IDOSOS PERMANENTEINDIFERENTE3
CUIDADORA INFANTIL PERMANENTEFEMININO3
CUIDADORA INFANTIL - (BABÁ) PERMANENTEFEMININO1
CUMIM (AUXILIAR DE GARÇOM) PERMANENTEINDIFERENTE10
DEPARTAMENTO COMPRAS PERMANENTEINDIFERENTE1
DESIGNER GRÁFICO 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
ELETROMECÂNICO PERMANENTEMASCULINO1
ENCANADOR RESIDENCIAL E PREDIAL / CONSTRUÇÃO CIVIL PERMANENTEMASCULINO3
ENCANADOR RESIDENCIAL E PREDIAL / CONSTRUÇÃO CIVIL PERMANENTEMASCULINO3
ENTREGADOR EXTERNO PERMANENTEINDIFERENTE1
ENTREGADOR MOTORIZADO PERMANENTEMASCULINO1
ESTAGIARIA (NECESSÁRIO ESTAR CURSANDO ENSINO MÉDIO OU
ADMINISTRAÇÃO, PERÍODO NOTURNO)

TEMPORÁRIAINDIFERENTE10

ESTAGIARIO (A) DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS TEMPORÁRIAINDIFERENTE1
ESTAGIÁRIO EM ELETRICA TEMPORÁRIAMASCULINO1
ESTÁGIO - ENSINO MEDIO PERMANENTEFEMININO1
ESTAGIO  PCP PERMANENTEMASCULINO1
ESTÁGIO ADMINISTRATIVO PERMANENTEINDIFERENTE2
ESTÁGIO ADMINISTRATIVO PERMANENTEINDIFERENTE1
ESTÁGIO CIÊNCIAS CONTÁBEIS TEMPORÁRIAINDIFERENTE3
ESTAGIO EM ADMINISTRAÇÃO COMERCIAL PERMANENTEFEMININO1
ESTÁGIO EM ATENDIMENTO PERMANENTEFEMININO11
ESTÁGIO EM ATENDIMENTO PERMANENTEFEMININO5
ESTÁGIO EM ATENDIMENTO PERMANENTEFEMININO11
ESTÁGIO EM ATENDIMENTO PERMANENTEFEMININO5
ESTÁGIO EM DESENVOLVIMENTO WEB TEMPORÁRIAINDIFERENTE1
ESTÁGIO EM JORNALISMO PERMANENTEMASCULINO1
ESTÁGIO EM MECATRONICA TEMPORÁRIAMASCULINO1
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ESTÁGIO ENGENHARIA CIVIL E ELÉTRICA TEMPORÁRIAINDIFERENTE2
ESTÁGIO ENGENHARIA (SETOR PRODUÇÃO) TEMPORÁRIAINDIFERENTE1
ESTÁGIO ENGENHARIA (SETOR PROJETOS) TEMPORÁRIAINDIFERENTE1
ESTÁGIO ENGENHARIA\PROJETOS PERMANENTEINDIFERENTE1
ESTAGIO ENSINO MEDIO PERMANENTEINDIFERENTE7
ESTÁGIO PARA ATENDIMENTO COMERCIAL PERMANENTEINDIFERENTE1
ESTÁGIO PEDAGOGIA - INFANTIL TEMPORÁRIAINDIFERENTE2
ESTÁGIO PEDAGOGIA  (INFANTIL) TEMPORÁRIAINDIFERENTE1
ESTÁGIO SOCIAL MÍDIA PERMANENTEINDIFERENTE1
ESTÁGIO WEB DESIGNER PERMANENTEINDIFERENTE1
ESTOQUE/LOGISTICA PERMANENTEMASCULINO1
ESTOQUISTA PERMANENTEMASCULINO1
FEITOR DE MECÂNICA PESADA PERMANENTEINDIFERENTE2
FOTOGRAFO PERMANENTEINDIFERENTE1
GERENTE PERMANENTEINDIFERENTE1
GERENTE 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
MARCENEIRO PERMANENTEMASCULINO1
MARKETING DIGITAL PERMANENTEINDIFERENTE2
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
MEIO OFICIAL DE MARCENARIA PERMANENTEMASCULINO1
MERENDEIRA ESCOLAR PERMANENTEINDIFERENTE130
MESTRE DE OBRAS (QUE SAIBA LER PROJETOS) PERMANENTEMASCULINO1
MONTADOR EXTERNO PERMANENTEMASCULINO2
MOTORISTA PERMANENTEMASCULINO3
MOTORISTA AJUDANTE MORA EM MIRASSOL - PONTE ROLANTE E
EMPILHADEIRA

PERMANENTEINDIFERENTE1

MOTORISTA DE CAMINHAO PERMANENTEMASCULINO1
MOTORISTA DE CAMINHÃO BASCULANTE PERMANENTEMASCULINO1
MOTORISTA DE CAMINHÃO LEVE PERMANENTEINDIFERENTE2
MOTORISTA DE CARRETA PERMANENTEINDIFERENTE4
MOTORISTA DE ÔNIBUS PERMANENTEINDIFERENTE2
MOTORISTA DE PIPA PERMANENTEINDIFERENTE2
MOTORISTAS  ( TRUCK E CARRETA ) PERMANENTEINDIFERENTE2
NUTRICIONISTA PERMANENTEINDIFERENTE15
OFICIAL ELETRICISTA DE LINHA MORTA PERMANENTEINDIFERENTE1
OLEIRO PERMANENTEMASCULINO1
OPERADOR CORTE E DOBRA CHAPA GROSSA PERMANENTEINDIFERENTE1
OPERADOR DE CENTRO DE USINAGEM E TORNO CNC PERMANENTEMASCULINO1
OPERADOR DE EMPILHADEIRA PERMANENTEMASCULINO1
OPERADOR DE ESPARGIDOR PERMANENTEINDIFERENTE1
OPERADOR DE ESTACIONAMENTO PERMANENTEMASCULINO2
OPERADOR DE MAQUINA PERMANENTEMASCULINO1
OPERADOR DE MÁQUINAS PERMANENTEMASCULINO1
OPERADOR DE MAQUINAS - MOTONIVELADORA PERMANENTEMASCULINO1
OPERADOR DE MOTO SERRA PERMANENTEINDIFERENTE2
OPERADOR DE MOTONIVELADORA PERMANENTEINDIFERENTE1
OPERADOR DE PÁ MECÂNICA PERMANENTEINDIFERENTE3
OPERADOR DE PRODUÇÃO PERMANENTEINDIFERENTE3
OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA PERMANENTEINDIFERENTE3
OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA PERMANENTEMASCULINO1
OPERADOR DE TELEMARKETING PERMANENTEINDIFERENTE10
OPERADOR DE TRATOR ESTEIRA PERMANENTEINDIFERENTE1
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