
Decreto transforma Olímpia no 
primeiro distrito turístico do estado

REGIÃO METROPOLITANA

Sérgio SAMPAIOSérgio SAMPAIO/ Divulgação Prefeitura de OLÍMPIA O governador João Do-
ria esteve em um evento, 
nesta quinta-feira (2), de 
inauguração do Solar das 
Águas Park Resort, em 
Olímpia, o maior resort 
multipropriedade do Brasil.
Junto com a inauguração, 
Doria assinou o decreto 
que oficializa Olímpia como 
o 1º Distrito Turístico do 
Estado. A mudança no 
status de Olímpia cria me-
lhores condições para a 
cidade receber investimen-
tos no setor pela iniciativa 
privada.   
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Governador diz que ataque 
a Araçatuba será elucidado

Doria disse durante cole-
tiva que o ataque aconteci-
do em Araçatuba será elu-
cidado pela Polícia devido à 
superioridade no trabalho e 

armamento da corporação.
As investigações, segundo o 
governador, prosseguem com a 
polícia federal e polícias civil e 
militar do Estado.      Pág.A3Autoridades estiveram em Olímpia durante inauguração de resort; cidade vira distrito turístico

PRF e concessionárias reforçam 
efetivos em estradas da região

Acidentes com picadas de 
escorpião caem 14% este ano

A Vigilância Ambiental de Rio 
Preto registrou de janeiro até 
19 de agosto 467 de aciden-
tes com escorpiões. Compa-
rado com 2020, o número de 
acidentes sofreu redução. De 

janeiro a julho, apenas o sétimo 
mês deste ano teve um índice su-
perior ao do ano passado. Foram 
525 acidentes contabilizados em 
2020 contra 448 em 2021, uma 
diminuição de 14,6%.   Pág.A5

58 famílias 
recebem 

cartões com 
crédito do 

Fundo Social
Pág. A43

Balcão de 
emrpegos 

oferece 593 
vagas para 

trabalhadores
Pág. A2

Falso anúncio de 
carro na internet  
termina em golpe 

de R$ 150 mil
Dois homens viajaram de 

São Paulo a Rio Preto para 
comprar carro anunciado em 
rede social da internet e aca-
baram perdendo cerca de R$ 
150 mil no golpe.  Pág.A4

CVV recebe 
média de 160 
ligações por 

dia em 
Rio Preto

Pág. A2
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Idosa de 88 anos é 
encontrada morta 
na piscina de casa

Pág. A4

TRÁFICO 
Polícia pren-
deu pai e filho 
em flagrantes 
durante abor-
dagem em ro-
dovia próximo 
a Monte Apra-
zível; dupla tra-
zia 40 quilos 
de cocaína do 
Mato Grosso 
para a região. 
Pág.A4

LIMPEZA
Prefeitura 

está fazendo 
a limpeza e 

manutenção 
de alguns 

trechos da 
calha do rio 

Preto.
Pág.A3

Doria, governador
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Mudanças climáticas vão 
impactar a vida do brasileiro, 

muito mais do que se imagina!
Recentemente foi divulgado 

novo relatório pelo Painel Intergo-
vernamental sobre Mudança do 
Clima (IPCC) informando que a 
mudança do clima já está acon-
tecendo e de forma mais rápida 
e intensa do que se imaginava, 
como resultado da ação huma-
na (antrópica). O IPCC também 
lançou um Atlas Interativo em 
que se pode visualizar a projeção 
do clima futuro com relação às 
temperaturas e à precipitação, 
a partir dos cenários de aque-
cimento de aumento da tempe-
ratura média global em 1,5oC, 
2oC e 4oC.

O relatório indica que as ondas de calor e ciclones tropicais 
das categorias três a cinco (os mais intensos) estão se tornando 
mais frequentes, e adverte a ocorrência de eventos extremos 
associados, como a sobreposição de ondas de calor e de seca 
ou de chuvas intensas que podem resultar em desastres.

Para exemplificar, a temperatura do oceano tem aumentado 
constantemente desde 1970 e o aumento do nível do mar foi 
de cerca de 20 cm no período entre 1901 e 2018. Por ano, o 
aumento médio foi de 1,3 mm entre 1901 e 2018, 1,9 mm entre 
1971 e 2006, e 3,7 mm entre 2006 e 2018.

Muito se discute internacionalmente: Protocolo de Kyoto, 
Acordo de Paris e agora a preparação para a COP-26.

O fato é que os países não conseguem cumprir as metas 
acordadas. Nesse sentido, observamos algumas posições inter-
nacionais contrárias, inclusive, como a da China, que tem priori-
zado a sua retomada econômica em detrimento da preservação 
ambiental, com a utilização do carvão mineral como sua principal 
fonte energética.

De fato, se as previsões se concretizarem, teremos o colapso 
de alguns ecossistemas com a consequente extinção de espécies 
e mudança em todo o equilíbrio planetário; o aumento do nível 
e aquecimento de oceanos; seca e calor extremo em algumas 
regiões como temos percebido recentemente, provocando o 
aumento da fome e disseminação de doenças, inclusive com 
maiores chances de novas epidemias.

No Brasil, considerando um aumento da temperatura maior do 
que o limite estabelecido pelo Acordo de Paris, poderemos ter a 
redução de área agricultável e de pastagens com impacto direto 
no preço que nós, consumidores, pagamos pelos alimentos. Isso 
ocorrerá para a carne, milho, soja, algodão, arroz, feijão, açúcar e 
etanol. A carne bovina, por exemplo, pode ficar até 25% mais cara.

Entre 2002 e 20126, eventos climáticos extremos causaram 
uma perda econômica média de 0,68% no PIB (R$ 278 bilhões 
no período). Até 2050, se o aquecimento global superar 1,4 °C, o 
PIB pode diminuir até 2,3% a cada ano, totalizando R$ 3,6 trilhões 
até lá. Além da questão da perda do PIB, cidades como Rio de 
janeiro e Santos seriam um risco para vários empreendimentos 
industriais e de atividades químicas.

O Brasil se tornaria um lugar ainda mais propício para disse-
minação do Aedes aegypti - mosquito vetor de doenças como 
dengue, chikungunya e zika. Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e 
São Paulo passariam a ter ambientes favoráveis para a proliferação 
de um dos mosquitos transmissores da leishmaniose.

Sob o ponto de vista jurídico, as consequências dessa alte-
ração no clima e dos resultados desse relatório poderão trazer 
reflexos práticos imediatos nas demandas ambientais e climáticas. 
Um princípio que hoje já é muito utilizado (e combatido) no direito 
ambiental é a aplicação da precaução e da prevenção pelos juízes.

Esse princípio certamente será fortalecido, principalmente em 
virtude das evidências científicas trazidas, em especial, os riscos 
iminentes de catástrofes e de desastres nos próximos anos.

Além disso, esses resultados podem tornar tangível a verifi-
cação do nexo de causalidade jurídica nas demandas, deixando 
mais claras as relações de causa (emissões) e efeitos (danos) 
nos eventos climáticos extremos, justificando demandas como 
perda de produtividade, descumprimento de contrato, etc., por 
questões relacionadas ao clima, por exemplo. Ainda, reforça 
a discussão já existente de um direito fundamental e humano 
ao clima estável, defendido pelo jurista Ingo Wolfgang Sarlet e 
até mesmo a questão dos refugiados do clima diante de temas 
como aumento do nível dos oceanos e desastres ocasionados por 
eventos extremos. Outras discussões que devemos ver com maior 
frequência é sobre a cobertura de seguros diante desses eventos.

Embora os dados do relatório do IPCC demonstrem que as 
consequências pelo aumento da temperatura serão muito maiores 
e mais sérios do que imaginamos, o tema não deve se resumir a 
discussão entre diplomatas, políticos e cientistas. Na verdade, ele 
deve servir como um norte nos processos de tomada de decisão. 
Assim, o envolvimento de toda a sociedade é imprescindível, além 
da adoção de uma política nacional ambientalmente adequada e 
que proporcione a redução necessária para o controle dos GEE, 
com mecanismos de incentivo econômico e fiscais, inclusive. 
Além disso, práticas de ESG e compliance devem incorporar as 
questões de GEE e aquecimento global.

A Dra. Renata Franco integra, como representante da 
OAB-Campinas, o Conselho Gestor da Área de Proteção 
Ambiental de Campinas (CONGEAPA), que discute questões 
referentes aos distritos campineiros de Sousas e Joaquim 
Egídio.

ARTIGO 
CVV recebe média de 
160 ligações por dia

Durante o mês de setembro 
é realizada a campanha Setem-
bro Amarelo de prevenção ao 
suicídio. Um serviço que atua 
nessa frente durante todo o 
ano é o CVV (Centro de Valori-
zação da Vida), uma associação 
sem fins lucrativos que presta 
serviços voluntário e gratuito 
de apoio emocional a todas as 
pessoas por meio de ligações 
telefônicas, sob total sigilo e 
anonimato.

O CVV possui uma sede 
em Rio Preto na rua Tiraden-
tes. Segundo o coordenador 
Francisco Garcia, o número 
de ligações tem aumentado 
nos últimos meses. De acordo 
com ele, o CVV do município 
registrou 4.300 ligações em 
julho e 4.800 em agosto, uma 
média de quase 160 chamadas 
por dia. Com a campanha do 
Setembro Amarelo neste mês, 
a expectativa é que o número 
supere as 5 mil ligações durante 
o período.

“Com a campanha sobre 
prevenção contra o suicídio 

em evidência, mais pessoas 
conhecem o serviço, por isso 
esperamos um aumento. A pan-
demia, de fato, tem impactado 
bastante na saúde mental das 
pessoas. De cada 10 ligações 
que recebemos hoje, em oito as 
pessoas citam problemas com a 
pandemia, sejam financeiros ou 
o luto de perder alguém próxi-
mo”, comentou Garcia.

Atualmente o CVV de Rio 
Preto conta com 31 voluntários 
e atende ligações de todo o 
Brasil. Antes de começarem ir 
para os telefones, os voluntários 
passam por um treinamento 
para lidar com as pessoas. “Em 
casos em que a pessoa liga cho-
rando, por exemplo, o voluntário 
jamais deve mandar que essa 
pessoa pare. Esse treinamento 
prepara ela para essa e outras 
situações”, explicou Francisco.

Vinicius LIMA   
redacao@dhoje.com.br

SETEMBRO AMARELO

Divulgação

Interessados em se volunta-
riar ao CVV podem mandar um 
e-mail para riopreto@cvv.org.
br ou enviar mensagem pelo 
WhatsApp (17) 99278-6981. O 

número do CVV é 188 e funcio-
na em todo território nacional, 
24 horas. Também é possível 
falar através de um chat pelo 
site www.cvv.org.br.

4.800
ligações em agosto

ASSISTÊNCIA

Famílias atendidas no Duas Vendas 
recebem cartão de alimentação 

O cartão de alimentação 
da Campanha Doação Super 
Essencial chegou nesta quin-
ta-feira (2/9) a 58 famílias do 
bairro Duas Vendas. Este foi 
o quinto evento de entrega 
do benefício, feito pelo Fundo 
Social de Solidariedade, presi-
dido pela primeira-dama Maria 
Elza Araújo.

O cartão vem carregado 
com um crédito de R$ 100, 
que pode ser usado na com-
pra de gêneros alimentícios e 
itens de primeira necessidade. 
O benefício foi entregue a fa-
mílias cadastradas no Centro 
de Referência de Assistência 
Social (Cras) e atendidas pela 
Associação de Amigos e Mora-
dores do Conjunto Habitacional 

Duas Vendas G, onde fazem a 
retirada semanal de um kit de 
verduras e legumes provenien-
te do Banco de Alimentos.

A primeira-dama estava 
acompanhada da vice-presi-
dente do Fundo Social, Vanda 
Bolçone. Elas fizeram a entrega 
dos cartões aos beneficiários, 
entre eles Ionara Cristiane 
Petrovina Ferreira Reis, que 
estava acompanhada de duas 
das três filhas. “Esse auxílio vai 
ser extremamente importante, 
vai ajudar a complementar a 

alimentação das crianças. A 
gente fica muito grato”, diz.

O Fundo Social de Solida-
riedade coordena a distribui-
ção dos cartões, provenien-
tes da Campanha Doação 
Super Essencial, organizada 
nacionalmente pelo setor su-
permercadista por meio da 
Abras (Associação Brasileira 
de Supermercados) e de as-
sociações estaduais como a 
APAS (Associação Paulista de 
Supermercados). A iniciativa 
conta com doações de pessoas 

físicas ou jurídicas, feitas por 
meio do site doacaosuperes-
sencial.com.br, para compor 
o saldo dos cartões. O crédito 
não pode ser usado para a 
compra de bebidas alcoólicas 
ou cigarros.

Desde o início de agosto, 
quase 300 famílias já recebe-
ram o benefício por meio do 
Fundo Social, com entregas 
realizadas na Favela Vila Itália 
e nos bairros Residencial da 
Amizade, Jardim Maria Lúcia e 
São Deocleciano.

Da REDAÇÃO

FERIADO

Por conta do feriado na-
cional da Independência, os 
postos do Poupatempo em todo 
estado de São Paulo estarão fe-
chados na segunda-feira (06) e 
terça-feira (07). Na quarta-feira 
(08), as unidades voltarão a 
funcionar normalmente, no 
horário habitual e mediante 
agendamento. Nas cidades de 
Itaquaquecetuba, Pindamo-
nhangaba, Salto e Santos, o 
atendimento será retomado na 
quinta-feira (09), após feriados 
municipais. Os canais digitais 
do programa estarão à dispo-
sição dos cidadãos mesmo 
durante o feriado prolongado.

Os atendimentos nos postos 
do Poupatempo são realizados 
apenas para serviços que de-
pendem da presença do cidadão 
para serem concluídos, como os 

tante: o agendamento, pessoal 
e intransferível é obrigatório e 
deve ser feito pelo portal – www.
poupatempo.sp.gov.br - , apli-
cativo Poupatempo Digital ou 
ainda nos totens de autoaten-
dimento. O Poupatempo man-
tém o reforço nos protocolos 
sanitários para a segurança de 
todos, como o uso de máscaras 
e distanciamento social.

Pelos canais digitais estão 
disponíveis, com conforto, se-
gurança e autonomia mais de 
140 opções de serviços online, 
como a renovação da CNH, 
Carteira de Trabalho, seguro-
-desemprego, licenciamento de 
veículos, carteira de vacinação 
da Covid-19, entre outros.

Da REDAÇÃO

de RG (primeira via e renova-
ção com alteração de dados), 
transferência interestadual e 
mudança nas características de 
veículos, por exemplo. Impor-

Poupatempo fecha na segunda e terça

RIO PRETO
Balcão oferece 593 oportunidades de emprego

O Balcão de Empregos de 
Rio Preto desta quinta-feira (2) 
está oferecendo 593 oportuni-
dades de trabalho. As principais 
delas são para atendente (16), 
motorista de transporte escolar 
(15), auxiliar de produção (14), 
consultor de vendas (10), entre 
outros.

Há também oportunidades 
de estágio. As vagas são para 

as seguintes áreas: atendimen-
to (61), vendas (13), ensino 
médio (10), pedagogia (3), 
ciências contábeis (3),  direito 
(1), jornalismo (3), auxiliar de 
cobrança (1), auxiliar de escri-
tório (1), desenvolvimento de 
software (1), mecatrônica (1).

Os interessados em alguma 
das vagas podem se cadas-
trar no Balcão de Empregos 
através do site da Prefeitura 
www.riopreto.sp.gov.br/balcao-

empregos e se candidatar às 
vagas oferecidas enviando os 
currículos.

O Balcão de Empregos tam-
bém está cadastrando trabalha-
dores interessados em oferecer, 
ou que já exercem, prestação 
de serviços de entrega. A ex-
pectativa da Secretaria de De-
senvolvimento Econômico é que 
a demanda por novos postos 
de trabalho no setor continue 
crescendo.

Ao acessar o site https://
www.riopreto.sp.gov.br/bRe-
latório de vagas por período - 
02092021alcaoempregos/, a 
empresa pode fazer o cadastro 
e encaminhar uma busca por 
palavra chave “tipo entregador”. 
Em seguida, aparecem todas as 
pessoas interessadas, com ex-
periência e perfil para o cargo.

 (Colaborou Maria Paula 
ANDRADE)
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CÂMARA

Governador fala sobre 
ataque em Araçatuba

João Doria, governador do 
Estado, disse durante uma co-
letiva que o ataque acontecido 
na madrugada de terça-feira 
(30) em Araçatuba será elu-
cidado pela Polícia devido à 
superioridade no trabalho e 
armamento da corporação.

“Ontem tivemos a reunião 
do Conselho de Segurança 
Pública do Estado e o tema 
central foi o ataque à cidade 
de Araçatuba que envolveu 
todo o comando das polícias 
militar, civil e cientifica. A re-
ação da polícia foi inesperada 
pelos bandidos, o que, inclusi-
ve, os levou à fuga”, comenta 
o governador.

Foram identificados, até 
o momento, três bandidos 
que participaram do ataque, 
sendo que um foi morto, outro 
está hospitalizado em estado 
crítico e o terceiro está pre-
so. “É possível a elucidação 
do crime, porque o Baep de 
Araçatuba recebeu deste go-
verno um nível de armamento 
de altíssima qualidade, todos 
os equipamentos importados: 
espingardas, metralhadoras, 
pistolas e equipamentos de 
inteligência de inteligente”, 
ressalta Doria.

As investigações, segundo 

o governador, prosseguem 
com a polícia federal e polícias 
civil e militar do Estado de SP.

A presidente do Sindicato 
dos Delegados de Polícia do 
Estado de São Paulo e diretora 
da Associação dos Delegados 
de Polícia do Brasil, Raquel 
Kibashi Gallinati, contraria a 
fala do governador. “Grandes 
ações criminosas como a re-
alizada em Araçatuba não são 
novidade, porque já ocorreram 
em outras cidades, como 
Santos e Bragança Paulista. 
Para evitar esse tipo de crime, 
o Governo precisa investir na 
Polícia Civil, que por meio de 
ações preventivas de inteli-
gência pode evitar o assalto e 
prender os criminosos antes 
do plano ser colocado em 
prática”, diz a delegada.

Ainda segundo o posi-
cionamento da Associação, 
representado por Raquel, atu-
almente o Estado não investe 
em Segurança Pública. “O 
governo não investe em equi-
pamentos, salários e nem na 
contratação de policiais. A Po-
lícia Civil tem o conhecimento 
técnico para atuar contra o 
crime organizado, mas sem 
policiais e estrutura, não tem 
como oferecer um trabalho de 
excelência para a população”, 
conclui.

Andressa ZAFALON

NA COLETIVA

A Prefeitura de Rio Preto, 
por meio da Secretaria de 
Serviços Gerais, está fazendo  
a limpeza da calha no canal 
do rio Preto, no trecho da 
avenida Philadelpho Gou-
vea Neto. De acordo com o 
secretário Ulisses Ramalho, 
o trabalho é feito todos os 
anos no período de estia-
gem. “Retiramos todos os 
resíduos de pedras, areia, 
terra depositados no fundo 
da calha e assim, quando 
a chuvas chegarem a calha 
limpa ajuda no escoamento 
das águas do rio”, explica 
Ramalho. O rio Preto é his-
tórico: é ele que dá nome 
ao município de São José do 
Rio Preto.

Os resíduos naturais vin-
dos pela água das chuvas 
das ruas, avenidas e bairros, 
caem nas bocas de lobos e 
deságuam no canal. Os de-
tritos acabam sedimentados 
no fundo, nascendo todo tipo 
de vegetação e provocan-
do assim, a diminuição da 
capacidade de escoamento 
da calha”, explica o coor-
denador da limpeza Marcos 
Rogério de Castro.

“O ideal é limpar a calha 
no fundo do canal do Rio 
Preto periodicamente para 
evitar acúmulo de detritos, o 
que diminui a capacidade de 
escoamento das águas de 
chuva pelos canais. E assim, 
no período chuvoso muitas 
enchentes podem ser evita-
das na avenida Philadelpho 
Gouvea Neto”, completa o 
coordenador da limpeza.

da própria secretaria. “Todo 
maquinário, caminhões e fun-
cionários são da Prefeitura. 
São duas pás-carregadeiras, 
uma retroescavadeira hidráu-
lica, além de seis caminhões 
que estamos utilizando no 
serviço de limpeza da calha. 
Até o momento, em sete dias 
de limpeza, foram retirados 
ao todo 45 caminhões carre-
gados de resíduos”,  conclui.

Da REDAÇÃO

A Secretaria de Serviços 
Gerais começou o trabalho 
na sexta-feira (27) e deverá 
concluir ainda esta semana 
toda a limpeza no fundo do 
canal que têm extensão de 
2.850 metros.

O secretário Ramalho dis-
se que o serviço de limpeza e 
manutenção da calha do rio 
Preto é periódico e está sen-
do realizado por funcionários 

Divulgação SMCS

SERVIÇO

DECRETO ASSINADO

Prefeitura faz limpeza da calha do rio Preto 

Doria transforma 
Olímpia no 1º Distrito 
Turístico do Estado

O governador João Doria 
esteve em um evento, nesta 
quinta-feira (2), de inauguração 
do Solar das Águas Park Resort, 
em Olímpia, o maior resort mul-
tipropriedade do Brasil.

Junto com a inauguração, 
Doria assinou o decreto que 
oficializa Olímpia como o 1º 
Distrito Turístico do Estado de 
SP. O Prefeito Fernando Cunha 
destacou a importância dos 
investimentos na cidade em 
junção com a oficialização do 
Distrito.

“A inauguração deste em-
preendimento vem para con-
solidar cada vez mais a rede 
hoteleira da Estância Turística 
de Olímpia como a 2ª maior 
do Estado de São Paulo, fican-
do atrás somente da Capital. 
Agora, temos o maior resort 
em número de leitos do Brasil 
e, juntamente com outros in-
vestimentos do poder público 
e da iniciativa privada, vamos 
fortalecendo Olímpia como um 

dos principais destinos do País”, 
comenta o Prefeito.

A mudança no status de 
Olímpia cria melhores condi-
ções para a cidade receber 
investimentos no setor pela 
iniciativa privada. Além disso, 
a cidade também foi incluída 
na Região Metropolitana de Rio 
Preto e já possui outorga para 
a construção de um aeroporto 
internacional.

“A condição de Distrito Tu-
rístico que nos foi concedida 
também reforça este potencial, 
elevando o município a uma 
categoria mais ampla, em um 
modelo já bem sucedido em 
destinos internacionais, com 
maior representatividade na 
tomada de decisões e mais 
investimentos dedicados à 
evolução do turismo em Olímpia 

e região”, destaca o prefeito 
Fernando Cunha.

João Doria afirmou que 
Olímpia terá o maior movi-
mento da história da cidade 
no turismo durante o verão. 
“Não é uma expectativa, é 
uma afirmação. Se preparem 
operacionalmente. O volume 
de turistas será o maior da 
história. Este é um setor que eu 
conheço”, disse o governador.

O Prefeito de Rio Preto, 
Edinho Araújo, também estava 
presente no evento e comen-
tou sobre a região metropolita-
na de Rio Preto e a importância 
de Olímpia fazer parte. “Nós 
temos a junção de realidades. 
Olímpia, além das águas do-
ces, tem também o folclore 
e Rio Preto tem o turismo de 
negócios e a saúde. Então, nós 

Andressa ZAFALON
redacao@dhoje.com.br

temos que somar todos estes 
aspectos, mais o governo for-
necendo a infraestrutura, que é 
fundamental, para que a gente 
possa continuar crescendo”.

O secretário de agricultura 
e abastecimento do estado de 
SP, Itamar Borges, enalteceu a 
posição que Olímpia ocupa no 
Brasil. “É um exemplo para o 
Brasil e para o mundo. Se des-
taca, com certeza, no turismo, 
para assumir a liderança nacio-
nal merecidamente. A parceria 
público-privada, com o apoio 
do Estado, favorece o interior 
como um todo”.

Nova entrada -  O 
governador também anunciou, 
em primeira mão, a concessão 
da rodovia Assis Chateaubriand 
para o ano que vem, com uma 
entrada principal modificada 
e em desnível. Esta foi uma 
cobrança do deputado federal 
Geninho Zuliani e que, segundo 
Doria, foi acatada e já está nos 
planos para ser feita a modela-
gem, que deverá ser finalizada 
entre maio e junho de 2022.

      Se preparem operacionalmente. O 
volume de turistas será o maior da história. 

Este é um setor que eu conheço

“
”

Dois projetos pedem 
mudanças em horários 

e dias de sessões

O vereador Bruno Moura 
protocolou nesta quarta-feira 
(1) um Projeto de Resolução 
(PR) que prevê duas ses-
sões ordinárias por semana, 
sendo às terças e quintas. 
No entanto, a assessoria do 
vereador João Paulo Rillo co-
municou à imprensa que tal 
projeto já existe na Câmara, 
protocolado no dia 26 de fe-
vereiro deste ano e que está 
em tramitação. Portanto, o 
PR de Moura será arquivado 
pelo Legislativo.

Com o assunto em alta, 
haja vista que dois vereado-
res fizeram Projetos com o 
mesmo teor, Rillo resolveu 
convocar uma audiência pú-
blica para debater o assunto 
e ouvir a opinião de interes-
sados. “Ampliar o número de 

sessões tem como objetivo 
de proporcionar debates e 
celeridade nas discussões. 
Tendo em vista a importância 
da matéria, solicito ao presi-
dente da Casa, que avalie a 
possibilidade de realização de 
uma audiência pública para 
debater o tema”, explicou Rillo 
no pedido.

Na justificativa do PR de 
João Paulo Rillo, ele alega ser 
quase unânime a insatisfa-
ção com a falta de tempo e 
impossibilidade de debates 
sobre temas importantes para 
a cidade e para a população. 
O PR de Bruno Moura, além 
da obrigatoriedade da sessão 
acontecer às terças e quintas, 
como prevê o projeto de Rillo, 
também pede o adiantamen-
to dos horários das sessões, 
sendo a partir das 13h30 nas 
terças e 9h nas quintas.

Andressa ZAFALON

Prefeitura faz limpeza da 
calha do rio Preto 

Divulgação Prefeitura de OLÍMPIA

Divulgação Prefeitura de OLÍMPIA
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OPERAÇÃO FERIADO PRF e concessionárias reforçam efetivos 
a partir de hoje na estradas da região

A partir desta sexta-feira (3) 
a Polícia Rodoviária Federal, 
concessionária Triunfo Trans-
brasiliana e concessionária AB 
Triângulo do Sol darão inicio 
a Operação Independência do 
Brasil nas rodovias federais do 
Estado de São Paulo.

O intuito da ação é propor-
cionar a segurança nas rodovias 
durante o período da sexta-feira 
(3) até a terça-feira (7), por isso 
a PRF e as concessionárias es-
tarão reforçando seus efetivos.

Em notas enviadas para a 
imprensa as concessionárias 
que administram as rodovias 
que cortam a região de Rio Preto 

informaram estarem aguardan-
do uma intensa movimentação 
de veículo durante o período do 
feriado nacional.

Para a AB Triângulo do Sol, 
que administra as rodovias 
Washington Luis, Brigadeiro 
Faria Lima e Mario Gentil, a 
expectativa é que cerca de 322 
mil veículos percorreram as três 
rodovias. Para melhor fluidez a 
concessionária ainda trabalhará 
de maneira diferenciada nas 
praças de pedágio.

Já a Triunfo Transbrasiliana 
estima que 154.900 mil veí-
culos percorram a BR-153/SP, 
sendo que para o Centro de 
Controle e Operação (CCO) o 
maior tráfego ocorrerá na saída 

Da REDAÇÃO

Arquivo DHOJE

para o feriado na sexta-feira, 
com 36.700 mil veículos.

Por esta razão a concessio-
nária irá contar com restrições 
de obras para não prejudicar a 
circulação de veículos: sexta-fei-
ra (3) a partir das 14h, sábado 
(4) até as 14h, domingo (5) 
sem restrições, segunda-feira 
(6) sem restrições e terça-feira 
(7) restrições o dia inteiro.

As empresas também aler-
tam sobre a proibição de ingerir 
bebidas alcoólicas durante a 
condução de veículo, manuten-
ção e verificação do automóvel 
e seguir as regras e leis de 
trânsito.

 (Colaborou – Bruna 
MARQUES)
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Pai e filho são presos com 
40 kg de cocaína na rodovia

Na última terça-feira (31) 
às 10h30 policiais militares 
da equipe Tático Ostensivo 
Rodoviário (TOR) prende-
ram pai e filho que estavam 
conduzindo um carro, com 
placa de Campo Grande/MS, 
na Rodovia Feliciano Salles 
Cunha em Monte Aprazível/
SP com mais de 40 quilos 
de cocaína.

De acordo com as in-
formações fornecidas, os 
policiais suspeitaram das 
atitudes da dupla e por isso 
os abordaram, sendo que 
em vistoria veicular foram 
encontrados 45 tijolos de 
cocaína que estavam nos 
compartilhamentos ocultos, 
painel e porta-malas.

Segundo as informações 

da Polícia Militar as drogas 
apreendidas equivalem a 
45,5 quilos e fora as substân-
cias ainda foram localizados 
celulares e notebook.

Ambos os suspeitos são 
moradores de Campo Gran-
de e após a vistoria foram 
levados para a Central de 
Flagrantes de Monte Apra-
zível, onde permanecem à 
disposição da justiça. 

(Colaborou – Bruna 
MARQUES)
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Em vistoria veicular 
foram encontrados 
45 tijolos de cocaína

88 ANOS

Idosa é achada morta 
na piscina de casa

Uma idosa de 88 anos foi 
encontrada morta na piscina 
de sua residência, localizada 
na Avenida Presidente Jusce-
lino Kubitscheck, às 9h20 da 
última quarta-feira (1).

De acordo com as infor-
mações do boletim de ocor-
rência, a vítima foi encontra-
da por uma funcionária da 
casa que estava procurando 
a idosa para lhe entregar 
um remédio. Na casa ainda 
estava à sobrinha da vítima.

Após encontrar o corpo a 
funcionária ligou para o irmão 
da idosa que ao chegar ao 
imóvel a retirou da piscina 
e constatou que ela já não 
tinha sinais vitais.

Posteriormente uma viatu-

ra do SAMU foi acionada para 
constatar o óbito da vítima, 
que mais tarde foi levada para 
o Instituto Médico Legista 
com causa da morte suspeita 
de asfixia ou afogamento.

Ainda no local, em con-
versa com o irmão da vítima, 
os policiais foram informados 
de que a idosa estava em seu 
quarto quando ele saiu para 
o trabalho.

Por fim, após o aciona-
mento da pericia técnica, os 
policiais compareceram na 
Central de Flagrantes para 
registrar um boletim de ocor-
rência com natureza de morte 
suspeita que foi encaminhado 
ao 5º Distrito Policial. 

(Colaborou – Bruna 
MARQUES)

Da REDAÇÃO

FLAGRANTE

Baep prende traficante 
com maconha 

escondida em casa

Na noite da última quarta-
-feira (1) policiais militares da 
equipe do BAEP prenderam 
um homem de 23 anos por 
tráfico de drogas. Em sua 
residência os policiais encon-
traram pedaços de maconha.

Segundo as informações 
fornecidas, os policiais esta-
vam em patrulhamento pelo 
bairro Vila Anchieta, quando 
observaram que um homem, 
que conduzia um carro mo-
delo Palio, demonstrou ner-
vosismo com a aproximação 
da viatura e por isso foi abor-
dado.

Foi realizada revista pes-
soal e vistoria veicular, porém 
nada de ilícito foi encontrado. 
Assim os policiais pediram a 
documentação do suspeito 
para pesquisa, momento 
em que o homem informou 
que não estava carregando 
documentos e que os papéis 
estariam em sua casa.

Durante a abordagem ele 
acabou confessando que 

estaria guardando drogas na 
sua casa. No endereço os 
policiais apreenderam dentro 
de uma mochila em cima do 
guarda-roupa quatro pedaços 
compactados de maconha, 
duas balanças, uma faca, 
um rolo de plástico filme, 
R$950 e um caderno com 
anotações.

Em seguida o suspeito 
confessou que há três meses 
esta traficando porções de 
maconha por estar passando 
por dificuldades, sendo que 
os pedaços apreendidos são 
as sobras de um quilo de 
maconha que ele comprou no 
bairro Santo Antônio.

Ele foi levado para a Cen-
tral de Flagrantes, preso e 
encaminhado para a carcera-
gem da DEIC para permane-
cer à disposição da justiça. O 
caso registrado como drogas 
seu autorização mais tarde 
foi encaminhado para o 3º 
Distrito Policial. 

(Colaborou – Bruna 
MARQUES)
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BRIGA DE GANGUES
Vila Toninho tem mais duas tentativas

 de homicídio; polícia investiga

Entre a noite de quarta-feira 
(1) e madrugada desta quinta-
-feira (2) a Polícia Militar de Rio 
Preto foi acionada para atender 
duas tentativas de homicídio 
com arma branca no bairro Vila 
Toninho.

Segundo o delegado respon-
sável pelos dois casos, Renato 
Pupo, existe a possibilidade dos 
casos estarem interligados.

“Ainda é muito cedo para 
termos uma certeza, mas existe 
a possibilidade de ser apenas 
coincidência como também 

existe a possibilidade de os 
casos estarem ligados, até 
porque ultimamente devido as 
brigas entre gangues muitos 
casos parecidos já ocorreram”, 
explicou o delegado.

O primeiro caso ocorreu às 
20h25 da quarta-feira, quando 
uma equipe da PM compareceu 
à UPA Vila Toninho onde um 
adolescente de 15 anos deu 
entrada na unidade com per-
furação de faca no abdômen.

Os policiais conversaram 
com a vítima, que disse que es-
tava na Rua Maria Onófre Lopes 
Santos quando um homem de 

roupas escuras se aproximou 
e o golpeou. O jovem ainda 
acrescentou que não conhece 
o agressor.

Ele foi socorrido por popu-
lares até a UPA e posterior-
mente foi encaminhado para o 
Hospital de Base para receber 
atendimento médico.

Já por volta da 1h10, início 
da madrugada desta quinta-
-feira, uma equipe da PM foi 
acionada para atender outra 
ocorrência na Rua Izolina Pa-
ganuci da Costa, também na 
Vila Toninho, sendo que no 
local eles encontraram a vítima 

já sendo socorrida por uma 
viatura do SAMU.

Devido à falta de documen-
tação pessoal a vítima não foi 
identificada e foi encaminhada 
para o Hospital de Base. Os po-
liciais ainda conversaram com 
populares que não souberam 
informar quem poderia ter sido 
o autor do crime.

De acordo com as infor-
mações fornecidas, a pessoa 
apresentou perfurações de 
arma branca no pescoço e no 
rosto. 

(Colaborou – Bruna 
MARQUES)

Da REDAÇÃO

ESTELIONATO ONLINENO CPP

Falso anúncio de carro 
na internet provoca 

R$ 150 mil em prejuízo
Na noite da última quarta-

-feira (1) dois homens de 30 
anos procuraram a Central de 
Flagrantes para relatar que 
foram vítimas de um golpe de 
estelionato online, por causa 
de  um falso anúncio de carro 
numa rede social.

Para os policiais, eles 
informaram que após se 
interessarem pelos carros 
anunciados entraram em 
contato com o vendedor para 
negociar o valor, sendo que a 
pessoa se identificou como 
um proprietário de uma em-
presa de segurança e que o 
carro era de seu primo.

Mas pelo fato de que o 
primeiro lhe devia dinheiro a 
negociação seria feita pelo 
proprietário.

Assim as vítimas viajaram 
de São Paulo para Rio Preto 

no intuito de fechar o negó-
cio. Eles conversaram com 
o proprietário do carro e em 
seguida realizaram três trans-
ferências por PIX no valor de 
R$50 mil cada, totalizando 
R$150 mil.

Porém, após encaminha-
rem o comprovante de paga-
mento para o anunciante as 
vítimas receberam uma liga-
ção do proprietário do carro 
que disse que o anunciante 
estaria fornecendo compro-
vantes falsos e desconfiava 
que os dois homens teriam 
caído em um golpe.

Pelo fato de que o carro 
não foi entregue e de que 
eles já entregaram o dinheiro 
ao golpista os dois homens 
procuraram a polícia, e o 
caso será investigado pelo 4º 
Distrito Policial. (Colaborou – 
Bruna MARQUES) 
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Agente encontra drogas 
celulares e carregadores

Na tarde desta quarta-feira 
(1) um agente do Centro de 
Progressão Penitenciária de 
Rio Preto procurou a Central 
de Flagrantes para apresentar 
drogas, celulares e carregadores 
apreendidos por volta das 7h30.

De acordo com as informa-
ções fornecidas os objetos e 
as drogas foram encontrados 
durante a revista de rotina nos 
alojamentos C e M do centro, 
sendo que o primeiro celular foi 
localizado na cabeceira da cama 
de um detento de 29 anos.

Em seguida os agentes apre-

enderam 17 celulares, oito 
carregadores de celular, uma 
porção grande e 68 porções pe-
quenas de cocaína, 272 invólu-
cros de maconha e 72 porções 
de cocaína “batizada”. Para 
os policiais civis o agente não 
soube informar precisamente 
onde cada apreensão ocorreu.

Após as informações os 
policiais registraram um boletim 
de ocorrência de localização e 
apreensão de objetos e drogas 
sem autorização, que posterior-
mente foi encaminhado para o 
3º Distrito Policial. 

(Colaborou – Bruna MAR-
QUES) 
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Hidrossalpinge e 
fertilidade

saude@dhoje.com.brMAIS FÉRTIL

saude@dhoje.com.brMAIS FÉRTIL

A hidrossalpinge é uma condição onde as Trompas de Falópio 
estão bloqueadas pela presença de um líquido. Esta patologia 
surge como consequência de uma infecção nas trompas que 
pode ter sido provocada por diferentes razões, uma delas e a 
mais comum é a Clamídia uma doença sexualmente transmissível 
que normalmente não produz sintomas, mas pode levar a uma 
doença inflamatória pélvica.

Como a hidrossalpinge afeta as Trompas de Falópio?
Antes de falar de hidrossalpinge é importante entender as 

Trompas de Falópio e como elas funcionam. As Trompas de Fa-
lópio são os dois canais responsáveis pela comunicação entre 
os ovários e útero. A cada ciclo, as trompas coletam os óvulos 
liberados pelos ovários e se responsabilizam por ser o canal de 
passagem do óvulo até o útero. É em uma das trompas que o 
espermatozoide irá encontrar o óvulo e realizar a fecundação.

As Trompas de Falópio são constituídas por um tecido muito 
fino e delicado que incha quando afetado por uma infecção que 
não é tratada adequadamente ou não é identificada devido à 
ausência de sintomas (como é o caso da clamídia). O inchaço 
é provocado pela presença de um líquido, que normalmente foi 
acumulado pela inflamação. Após atingir certo estágio, dificil-
mente as trompas conseguem retornar ao seu estágio inicial 
sadio, mesmo quando existe a hidrossalpinge, mas a infecção 
já não esta presente.

A dilatação e acúmulo de líquido que caracteriza a hidrossal-
pinge provoca a obstrução da trompa, o que impede o encontro 
entre o óvulo e espermatozoide. Por isso, portadoras de hidros-
salpinge têm um alto risco de infertilidade.

• Endometriose pode causar hidrossalpinge?
Sim, a endometriose pode ser uma possível causa da hidros-

salpinge. A endometriose é a presença do endométrio (tecido 
que reveste o útero por dentro) fora do seu local de origem. Este 
tecido provoca inflamações influenciadas pelos ciclos hormonais 
da mulher, que se presente na trompa, irá provocar sua dilatação.

• Posso engravidar se tenho hidrossalpinge?
Se a hidrossalpinge tiver afetado somente uma das trompas 

e a outra trompa encontra-se permeável e desobstruída existem 
chances de engravidar. No entanto, o líquido acumulado pela 
hidrossalpinge e expelido ao longo dos ciclos, passa pelo útero 
pode acabar expulsando um embrião que esteja tentando se 
fixar. Nestes casos, existem opções para engravidar, mas estas 
exigem um tratamento de reprodução humana assistida.

É preciso estudar cada caso de hidrossalpinge de forma 
personalizada, pois em determinados casos as chances de 
gravidez dependem da retirada das trompas, para evitar que o 
líquido expelido impeça a implantação do embrião. Este risco 
existe não apenas nos casos de gravidez natural, mas também 
está presente quando realizado o tratamento de Fertilização in 
vitro (FIV), onde a fecundação do óvulo é feita no laboratório de 
embriologia e transferido ao útero materno onde deverá fixar-se 
para que a gravidez seja possível.

• Com é feito o diagnóstico da hidrossalpinge?
Os primeiros sinais da hidrossalpinge podem ser detectados 

através da ultrassonografia e histórico da paciente, como por 
exemplo a presença de constante de um corrimento similar aos 
últimos dias de menstruação ou um caso anterior de gravidez 
ectópica. Com a suspeita, será indicado a realização de um 
exame para constatar a permeabilidade e estado das trompas 
como a videolaparoscopia.

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

O atendimento 
acontece em dois 
pontos do município

Acidentes com escorpião 
caem 14,6% neste ano

A Vigilância Ambiental de 
Rio Preto registrou do dia 1 
de janeiro até 19 de agosto 
467 ocorrências de acidentes 
com escorpiões na cidade, 
uma média de quase dois por 

para remover lixos em terrenos, 
que acabam atraindo os escor-
piões”, explicou Luiz.

Segundo o gerente, atual-
mente 99% dos escorpiões em 
Rio Preto são do tipo amarelo 
(tityus serrulatus), considerado 
venenoso. Caso a pessoa seja 
ferroada, ela deve procurar 
imediatamente uma unidade 
de saúde, não havendo ne-
cessidade de levar o escorpião 
junto.

Alguns cuidados ajudam 
na prevenção para que o es-
corpião não entre dentro de 
casa. “O escorpião tem o 
hábito noturno e o esgoto é o 
ambiente perfeito para ele, já 
que é um local úmido, cheio de 
baratas que servem de alimen-
to e não há predador natural. 
Por isso recomendamos que 
as pessoas deixem os ralos 
do banheiro fechados. Outra 
ação que recomendamos é 
vedar as entradas em frestas 
das portas e sempre olhar e 
balançar calçados antes de 
usar”, afirmou o gerente da 
vigilância ambiental.

Vinicius LIMA   
redacao@dhoje.com.br
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dia.  O mês com mais casos foi 
janeiro com 80 registros.

Comparado com 2020, 
o número de acidentes com 
escorpiões sofreu redução. 
De janeiro a julho, apenas o 
sétimo mês deste ano teve 
um índice superior ao do ano 
passado. Considerando ape-

nas este período, foram 525 
acidentes contabilizados em 
2020 contra 448 em 2021, 
uma diminuição de 14,6%. 
A tendência em meses de 
inverno como agosto é ocorrer 
a incidência de acidentes com 
o aracnídeo.

“Em todos os meses do 
primeiro semestre desse ano 
tivemos uma queda de ocor-
rências em relação ao ano de 
2020. Atualmente, a gente 
considera a quantidade de 
escorpiões estabilizada, sem 
um crescimento ou diminuição 
considerável. Acredito que 
essa diminuição de acidentes 
está relacionada ao fato de a 
população estar mais informa-
da e tomando mais cuidados”, 
afirmou o gerente da vigilância 
ambiental, Luiz Feboli Filho.

De acordo com ele, os 
bairros Santo Antônio e Solo 
Sagrado têm concentrado a 
maior parte dos acidentes. 
“Estamos estudando voltar 
com as palestras educacionais 
para conscientizar a população 
e também realizando mutirões 

3ª DOSE
Doria defende Coronavac para vacinação de reforço no Estado

“Ignorância mata e a ci-
ência salva”, diz Doria sobre 
ministério da saúde reco-
mendar Pfizer para 3ª dose

Durante a coletiva de 
João Doria, realizada nesta 
quinta-feira (2), em Olímpia, 
o governador foi questiona-
do sobre a eficácia da vacina 
Coronavac, enquanto o Mi-

nistério da Saúde recomen-
da, para a 3ª dose, a Pfizer. 

“Nós, aqui em São Paulo, 
seguimos a ciência, a me-
dicina e a vida e, por isso, 
acertamos ao trazer a pri-
meira vacina para o Brasil, a 
Coronavac. Uma vacina clas-
sificada como eficaz e segura, 
pela Anvisa e também pelas 
agências de vigilância sanitá-
ria internacionais. Confiamos 

na ciência e não na ignorân-
cia, porque ignorância mata 
e a ciência salva”, explica o 
governador. 

Em relação à dose adi-
cional – ou 3ª dose – Doria 
frisa que a decisão para SP 
contraria a decisão do Minis-
tério. “Tomamos a decisão 
de aplicar a dose adicional, 
incluindo pessoas de 60 a 69 
anos, contrariando o ministé-

rio da saúde, que recomenda 
a partir de 70 anos”. 

Atualmente, o Estado de 
SP está com 51% da po-
pulação vacinada com as 
duas doses (ou dose única) 
e 98,7% já tomou a primeira 
dose. “Até o final da semana 
que vem vamos cumprir o 
contrato de 100 milhões 
de doses com o Butantan”, 
conclui o governador. 

Andressa ZAFALON

RELATÓRIO

Saúde confirma mais 66 casos de Covid
A Secretaria de Saúde de 

Rio Preto confirmou nesta 
quinta-feira (2) mais 66 casos 
de Covid-19, sendo 59 diag-
nosticados por exame PCR, 
seis por TR sorológico e um 
TR sorológico. No total são 
96.181 casos, com uma mé-
dia de 64 casos leves e quatro 
casos graves por dia.

Também foram confirmados 
mais dois óbitos, sendo um 
notificado na terça-feira (31) 
e quarta-feira (1). Desde o 
início da pandemia são 2.748 
mortes, com uma taxa de leta-
lidade de 2,8%. Considerando 
apenas os dados de 2021 são 
61.418 casos e 1.826 óbitos.

Nas últimas 24 horas, 138 
pessoas foram consideradas 
recuperadas da Covid-19, 
totalizando 91.124 curados, 
o equivalente a 94,7% dos 
casos. A cidade soma 317.672 

notificações de pacientes com 
sintomas gripais e 285.405 
testes realizados. O coeficiente 
de incidência é de 20.684 ca-
sos a cada 100 mil habitantes.

Atualmente Rio Preto regis-

pios da região. Dentre os casos 
já confirmados com Covid-19, 
são 195 internações, com 108 
na UTI e 87 na enfermaria. A 
taxa de ocupação de leitos de 
UTI na região é de 37,9%.

Vinicius LIMA 

tra 326 pacientes internados 
com síndrome respiratória 
aguda grave (SRAG), com 159 
na UTI e 167 na enfermaria, 
sendo 149 residentes de Rio 
Preto e 177 de outros municí-

Divulgação

PANDEMIA

Mirassol vai antecipar vacinação segundo dose

A Prefeitura de Mirassol, 
por meio do Departamento 
Municipal de Saúde (DMS), 
convoca os grupos de pes-
soas que se receberam a 
primeira dose da Pfizer até 
o dia 16 de junho e da Co-
ronavac até 10 de agosto 
para receberem a segunda 
dose, de forma antecipada, 
na sexta-feira (3) ou sábado 
(4). Para quem recebeu a 
primeira dose da AstraZe-
neca até o dia 2 de julho 
pode receber a segunda 
dose antecipada nesta quin-
ta-feira (02).

O atendimento acontece 
em dois pontos do muni-
cípio: Centro de Saúde, 
também conhecido como 

Postão, das 8 às 19 horas, e 
na Unidade Básica de Saúde 
(UBS) do bairro Cohab II, das 
8 às 16 horas.

No sábado (4) e no fe-
riado do dia 08 (aniversário 
de Mirassol) o Postão vai 
atender das 8 às 13 horas. 
Na segunda-feira (6) e na 
terça-feira (7) não haverá 
atendimento.

“Importante levar cartão 
de vacina, documento com 
foto e CPF”, disse o diretor 
do DMS, Frank Hulder de 
Oliveira.

Da REDAÇÃO Divulgação
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São José do Rio Preto, sexta-feira
03 de setembro de 2021

DEPARTAMENTO DE PESSOAL 

EXTRATO DE PORTARIAS 

 

PORTARIA Nº 6751, 01 DE SETEMBRO DE 2021. 

Exonera a servidora DULCE THEREZA ORSI AMENDOLA – Assessor 
Político, Referência C-4, lotado no Gabinete do Vereador Jean Charles 
Oliveira Diniz Serbeto, a partir de 01 de setembro de 2021. 

 

VEREADOR PEDRO ROBERTO GOMES  
Presidente da Câmara Municipal 

 
 

SEDE: Rua XV de Novembro, 2939 - 7º andar – sala -72 - Centro - São José do Rio Preto - SP  Fone/Fax: 
(017) 234-3488 - CEP: 15015-110 

 

 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 
 

O Presidente do SINDICATO DE HOTEIS, RESTAURANTES, 
BARES E SIMILARES DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, no uso de 
suas atribuições legais e estatutárias, convoca os Associados em pleno 
gozo de seus direitos estatutários e a todas as empresas integrantes da 
categoria econômica, para participarem da Assembleia Geral 
Extraordinária (AGE) que será realizada virtualmente, em virtude da 
Pandemia do Covid. 19 (CoronaVírus) através da ferramenta Google 
Meet (link de acesso: meet.google.com/vbz-hrui-ptq), às 16h00 do dia 
10 de setembro de 2021, para deliberarem, sobre as novas propostas 
apresentadas pelo Sindicato dos Trabalhadores no Comércio Hoteleiro, 
Bares Restaurantes e Similares de São José do Rio Preto e Região, 
representante da Categoria Profissional, visando a celebração da 
Convenção Coletiva de Trabalho 2021/2022 para o período de 01 de 
julho de 2021 a 30 de junho de 2022. 

 
O SINHORES encaminhará até o dia 09/09/2021, no e-mail da empresa 
cadastrado junto ao sindicado, o link de acesso a sala virtual. Os 
interessados (associados ou não) que não receberem o link, e desejarem 
participar, deverão encaminhar até às 16h00 do dia 09/09/2020, no e-
mail sinhoressjrp@terra.com.br, os dados da empresa e endereço de e-
mail para recebimento do link de ingresso na assembleia virtual. 
 
Não havendo, na hora marcada, número suficiente de associados e/ou 
integrantes da categoria econômica, a Assembleia Virtual será instalada, 
em segunda convocação, ás 16h30, no mesmo link/sala virtual, com 
qualquer número de presentes.  São José do Rio Preto, 03 de setembro 
de 2021. 
                                                    

-PAULO ROBERTO DA SILVA- 
PRESIDENTE 

 
Rua Dr.Lino Braile 355 - Jd. Fernandes - CEP 15090-240 - São José do Rio Preto - SP 

Fone 17 2137.0777                   www.amicc.com.br 
CNPJ - 01.336.570/0001-10 

Reconhecida Utilidade Pública Federal pela portaria n° 1131 de 27 de Dezembro de 2000 - DOU 28/12/2000 
Reconhecida de Utilidade Pública Estadual pelo Decreto n°46025 de 22 de agosto de 2001 - DOU 23/08/2001 

Reconhecida de utilidade Pública pela Lei Municipal n°7288 de 21 de outubro de 1998 
Registrada no Conselho Nacional de Assistência Social  - CNAS -  conforme resolução n°183/00 - DOU 24/08/2000 

Registrada no Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS - sob n°016 
Registrada no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente – CMDCA -  sob n°016 

Registrada no Conselho Entidade Beneficente de Assistência Social – CEBAS -  n° 44006000182/200171 iniciada em 26/12/2001 
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 

 

A presidente Doraci Sônia de Moraes Vinha, no exercício de suas atribuições previstas no art. 23 do 

Estatuto Social, convoca a Diretoria, o Conselho Fiscal, o Conselho Deliberativo, bem como todos os 

associados devidamente inscritos, em total atual de 350, na AMICC – Associação dos Amigos da 

Criança com Câncer ou Cardiopatia, desde que em dia com suas contribuições e demais exigências 

estatutárias, para a instauração de Assembleia Geral em caráter Extraordinário, a ser realizada no dia 

13 de setembro de 2021, às 17:00h horas em primeira convocação, com a presença da maioria 

absoluta dos associados, ou às 17:15h com qualquer número de associados. A assembleia será 

realizada virtualmente, através de link que será disponibilizado aos interessados que solicitarem à 

secretaria da instituição, por telefone ou através do e-mail administrativo1@amicc.com.br, em até 15 

minutos de antecedência do início da reunião, para deliberarem sobre a seguinte pauta: 

 

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA: 

I. Comunicação de falecimento do Conselheiro Fiscal, José Vitta Medina; 

II. Indicação ao cargo vago do Conselho Fiscal; 

III. Outros assuntos de interesse da instituição. 

 

Solicitamos a gentileza da presença pontual de todos, para colaborar com o bom andamento da 

reunião. 

 

Sua presença é de suma importância para que possamos dar continuidade a este digno trabalho.  

 

São José do Rio Preto, 03 de setembro de 2021. 

  
 

DORACI SÔNIA DE MORAES VINHA  
Presidente da AMICC 

 
**** afixado na sede da AMICC 

RODOBENS S.A. - CNPJ Nº 59.981.829/0001-65 - NIRE 35.300.005.007
EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Data: 10.08.2021. Horário: 17 horas. Local: Avenida Murchid Homsi, nº 1404, Bloco A, 3º Andar, Vila Diniz, CEP 15013-000, São 
José do Rio Preto-SP. Presença: reuniu-se a totalidade dos membros do Conselho de Administração. Deliberações: após análise e 
discussão, os conselheiros decidiram aprovar as demonstrações fi nanceiras e demais informações relativas ao segundo trimestre 
do exercício de 2021 e autorizaram a Diretoria da Companhia a tomar todas as medidas necessárias para a divulgação as 
demonstrações e demais informações trimestrais ora aprovadas.  Registro JUCESP nº 426.827/21-1, em sessão de 26.08.2021.

RODOBENS S.A.
CNPJ Nº 59.981.829/0001-65 - NIRE 35.300.005.007

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Data: 08.07.2021. Horário: 12 horas. Local: Avenida Murchid Homsi, nº 1404, Bloco A, 3º Andar, Vila Diniz, CEP 
15013-000, São José do Rio Preto-SP. Presença: reuniu-se a totalidade dos membros do Conselho de Administração. 
Deliberações: (1) a aprovação da Política de Gerenciamento de Risco de Mercado da Companhia; (2) a aprovação da 
Política de Gestão Integrada de Riscos da Companhia; e (3) a aprovação da Política de Compliance da Companhia. 
Registro JUCESP nº. 392.457/21-0, em sessão de 17.08.2021.

 

EXTRATO DE CONTRATO 

Contratante: CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE 
INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO 

Contratado: Astral Científica Comércio de Produtos e 
Equipamentos Ltda, CNPJ Nº 03.574.184/0001-91. 

Assinatura: 02/09/2021 

Objeto: Contratação de pessoa jurídica especializada em 
fornecimento de Kit completo de laboratório de ciências 
e matemática ensino fundamental (anos iniciais 1° ao 
5° ano e anos finais 6° ao 9° ano) com recursos 
tecnológicos e conteúdo de aprendizagem em formato 
digital com possibilidade de integração do usuário e uso 
de Tecnologia de Realidade Aumentada, Animação em 
2D e 3D, jogos educativos e vídeos. Recursos 
disponíveis para a utilização em dispositivos que 
acompanham o laboratório como tablets e ativados por 
QR Codes aplicados no material didático de instrução e 
equipamentos físicos do laboratório”. 

 

Lote 2 

Empresa: Astral Científica Comércio de Produtos e 
Equipamentos Ltda. 

Valor Global R$ 30.741.354,00 (Trinta Milhões Setecentos e 
Quarenta e Um Mil Trezentos e Cinquenta e Quatro Reais). 

 

Lote 3 

Empresa: Astral Científica Comércio de Produtos e 
Equipamentos Ltda. 

Valor Global R$ 18.656.746,00 (Dezoito Milhões Seiscentos e 
Cinquenta e Seis Mil Setecentos e quarenta e seis reais). 

 

Prazo: 12 Meses 

Processo nº: 011/2021 – Pregão Eletrônico nº: 006/2021 

 

EXTRATO DE CONTRATO 

Contratante: CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE 
INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO 

Contratado: LT Global Comércio e Serviços Eireli, CNPJ Nº 
08.191.340/0001-59. 

Assinatura: 02/09/2021 

Objeto: Contratação de pessoa jurídica especializada em 
fornecimento de Kit completo de laboratório de ciências 
e matemática ensino fundamental (anos iniciais 1° ao 
5° ano e anos finais 6° ao 9° ano) com recursos 
tecnológicos e conteúdo de aprendizagem em formato 
digital com possibilidade de integração do usuário e uso 
de Tecnologia de Realidade Aumentada, Animação em 
2D e 3D, jogos educativos e vídeos. Recursos 
disponíveis para a utilização em dispositivos que 
acompanham o laboratório como tablets e ativados por 
QR Codes aplicados no material didático de instrução e 
equipamentos físicos do laboratório”. 

 

Lote 1 

Empresa: LT Global Comércio e Serviços Eireli. 

Valor Global R$ 874.000,00 (Oitocentos e Setenta e Quatro Mil 
Reais). 

 

 

Prazo: 12 Meses 

Processo nº: 011/2021 – Pregão Eletrônico nº: 006/2021 

 

 

Prazo: 12 Meses 

Processo nº: 011/2021 – Pregão Eletrônico nº: 006/2021 

 

 

Prazo: 12 Meses 

Processo nº: 011/2021 – Pregão Eletrônico nº: 006/2021 

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
PREGÃO  Nº: 69/2021   PROCESSO Nº: 113/2021

O MUNICIPIO DE POTIRENDABA torna público, para 
conhecimento de quantos possa interessar a abertura de 
procedimento licitatório, na modalidade PREGÃO PRE-
SENCIAL, para registro de preço do tipo maior menor preço 
unitário.
OBJETO: a aquisição de gêneros alimentícios para o prepa-
ro da merenda escolar das Escolas Municipais, com entrega 
parcelado pelo período de 12 (doze) meses.
ENTREGA DOS ENVELOPES: até às 08h30min do dia 
20/09/2021. 
Edital completo poderá ser retirado na Prefeitura Municipal 
ou pelo e-mail licitacao@potirendaba. sp.gov.br. Outras 
informações (17) 3827-9206.
Potirendaba, 02 de setembro de 2021. Gislaine Montanari 
Franzotti – Prefeita Municipal

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
PREGÃO  Nº: 070/2021   PROCESSO Nº: 114/2021
O MUNICIPIO DE POTIRENDABA torna público, para 
conhecimento de quantos possa interessar a abertura de 
procedimento licitatório, na modalidade PREGÃO PRE-
SENCIAL, para registro de preço do tipo maior menor preço 
unitário.
OBJETO: aquisição de LEITES ESPECIAIS, para atendi-
mento de pacientes e ordens judiciais, pelo período de 12 
(doze) meses
ENTREGA DOS ENVELOPES: até às 14h00min do dia 
20/09/2021. 
Edital completo poderá ser retirado na Prefeitura Municipal 
ou pelo e-mail licitacao@potirendaba. sp.gov.br. Outras 
informações (17) 3827-9206.
Potirendaba, 02 de setembro de 2021. Gislaine Montanari 
Franzotti – Prefeita Municipal
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
PREGÃO  Nº: 048/2021   PROCESSO Nº: 087/2021
O MUNICIPIO DE POTIRENDABA torna público, para 
conhecimento de quantos possa interessar a abertura de 
procedimento licitatório, na modalidade PREGÃO PRE-
SENCIAL, para registro de preço do tipo maior menor preço 
unitário.
OBJETO: Registro de Preços para aquisição de kits escola-
res e itens de papelaria necessários para execução das ati-
vidades escolares, com entrega parcelada durante o período 
de 12 (doze) meses.
ENTREGA DOS ENVELOPES: até às 08h30min do dia 
21/09/2021. 
Edital completo poderá ser retirado na Prefeitura Municipal 



A-7 Jornal
São José do Rio Preto, sexta-feira
03 de setembro de 2021

Editais de
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ou pelo e-mail licitacao@potirendaba. sp.gov.br. Outras infor-
mações (17) 3827-9206.
Potirendaba, 02 de setembro de 2021. Gislaine Montanari 
Franzotti – Prefeita Municipal

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
PREGÃO  Nº: 057/2021   PROCESSO Nº: 097/2021
O MUNICIPIO DE POTIRENDABA torna público, para conhe-
cimento de quantos possa interessar a abertura de proce-
dimento licitatório, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, 
para registro de preço do tipo maior menor preço unitário.
OBJETO: aquisição de materiais de expediente para utiliza-
ção em diversos setores da Prefeitura Municipal, com entre-
ga parcelada durante o período de 12 (doze) meses.
ENTREGA DOS ENVELOPES: até às 14h00min do dia 
21/09/2021. 
Edital completo poderá ser retirado na Prefeitura Municipal 
ou pelo e-mail licitacao@potirendaba. sp.gov.br. Outras infor-
mações (17) 3827-9206.
Potirendaba, 02 de setembro de 2021. Gislaine Montanari 
Franzotti – Prefeita Municipal

OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS DO 
DISTRITO DE ENGº SCHMIDT, SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP

Renata Comunale Aleixo
Oficial

Rua São Sebastião, nº 526, Engº Schmidt, São José do Rio Preto-SP
Telefone: (17) 3808-1088 - Email: cartorioes@hotmail.com

__________________________________________________________________________________
EDITAL DE PROCLAMAS

Renata Comunale Aleixo, Oficial do Registro Civil das Pessoas Naturais do Distrito de Engenheiro 
Schmidt, Município e Comarca de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, República Federativa do Brasil. 
Faz saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos de habilitação exigidos pelo artigo 1525 do 
Código Civil.

LUCIANO HENRIQUE PINHA e GILSON VILLELA BATISTA. Ele, brasileiro, natural de 
Fernandópolis, Estado de São Paulo, nascido aos vinte e oito (28) de agosto de um mil novecentos e oitenta e dois 
(1982), com trinta  e nove (39) anos de idade, técnico de enfermagem, divorciado, filho de de dona ELIZABETE 
BENTA PINHA. Ela, brasileira, natural de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, nascida aos  doze (12) de 
março de um mil novecentos e oitenta e três (1983), com trinta  e oito (38) anos de idade, faturista, solteiro, filha 
de JOSÉ OLIMPIO BATISTA e de dona MARIA APARECIDA VILLELA BATISTA.

Pelo que lavro e publico o presente, para que se alguém souber de algum impedimento, oponha-o nos 
termos da lei e para fins de direito

São José do Rio Preto - SP, primeiro (01) de setembro de dois mil e vinte e um (2021).
Renata Comunale Aleixo
Oficial

OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS DO 
DISTRITO DE ENGº SCHMIDT, SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP

Renata Comunale Aleixo
Oficial

Rua São Sebastião, nº 526, Engº Schmidt, São José do Rio Preto-SP
Telefone: (17) 3808-1088 - Email: cartorioes@hotmail.com

__________________________________________________________________________________
EDITAL DE PROCLAMAS

Renata Comunale Aleixo, Oficial do Registro Civil das Pessoas Naturais do Distrito de Engenheiro 
Schmidt, Município e Comarca de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, República Federativa do Brasil. 
Faz saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos de habilitação exigidos pelo artigo 1525 do 
Código Civil.

GUSTAVO MARCHESAN LOPES DA COSTA e AMANDA CAROLINA CRETES MARTINS. 
Ele, brasileiro, natural de São Paulo, Estado de São Paulo, nascido aos doze (12) de janeiro de um mil novecentos 
e noventa e quatro (1994), com vinte  e sete (27) anos de idade, gerente comercial, solteiro, filho de JESUS 
APARECIDO LOPES DA COSTA e de dona MARIA ANGELICA MARCHESAN. Ela, brasileira, natural de 
Campinas, Estado de São Paulo, nascida aos  quatorze (14) de abril de um mil novecentos e noventa e cinco 
(1995), com vinte  e seis (26) anos de idade, auxiliar odontologico, solteira, filha de MARCELO MARTINS e de 
dona PATRICIA LAUREANA CRETES.

Pelo que lavro e publico o presente, para que se alguém souber de algum impedimento, oponha-o nos 
termos da lei e para fins de direito

São José do Rio Preto - SP, dois (02) de setembro de dois mil e vinte e um (2021).
Renata Comunale Aleixo
Oficial
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Renata Comunale Aleixo
Oficial

Rua São Sebastião, nº 526, Engº Schmidt, São José do Rio Preto-SP
Telefone: (17) 3808-1088 - Email: cartorioes@hotmail.com

__________________________________________________________________________________
EDITAL DE PROCLAMAS

Renata Comunale Aleixo, Oficial do Registro Civil das Pessoas Naturais do Distrito de Engenheiro 
Schmidt, Município e Comarca de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, República Federativa do Brasil. 
Faz saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos de habilitação exigidos pelo artigo 1525 do 
Código Civil.

LUIZ OSVALDO JUVENTINO XAVIER e JOCIARA APARECIDA DOS SANTOS. Ele, brasileiro, 
natural de Viradouro, Estado de São Paulo, nascido aos quatro (04) de julho de um mil novecentos e oitenta e 
quatro (1984), com trinta  e sete (37) anos de idade, operador de loja, divorciado, filho de LUIZ CARLOS 
XAVIER e de dona TERESINHA JUVENTINO XAVIER. Ela, brasileira, natural de Viradouro, Estado de São 
Paulo, nascida aos  quatorze (14) de junho de um mil novecentos e oitenta e oito (1988), com trinta  e três (33) 
anos de idade, do lar, divorciada, filha de ARMINDO DOS SANTOS e de dona MARIA APARECIDA 
DERALDO DOS SANTOS.

Pelo que lavro e publico o presente, para que se alguém souber de algum impedimento, oponha-o nos 
termos da lei e para fins de direito

São José do Rio Preto - SP, primeiro (01) de setembro de dois mil e vinte e um (2021).
Renata Comunale Aleixo
Oficial

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:

WILLIAN ACENCIO PEREIRA e ALEXANDRA MARTINS 
MOREIRA. Ele, de nacionalidade brasileira, engenheiro 
mecânico, solteiro, nascido em São Bernardo do Campo, SP, 
no dia 05 de dezembro de 1988, fi lho de CARLOS ALBERTO 
ALVES PEREIRA e de ROSANGELA ACENCIO PEREIRA. 
Ela, de nacionalidade brasileira, médica, solteira, nascida 
em São José do Rio Preto, SP, no dia 26 de janeiro de 1992, 
fi lha de CARMO ALEX ANDER MOREIRA e de LUCIMARA 
MARTINS MOREIRA. 

GABRIEL JOSÉ DOMINGUES DE ARAUJO e NYKOLLE 
MALONE. Ele, de nacionalidade brasileira, desenvolvedor 
de software, solteiro, nascido em São José do Rio Preto, SP, 
no dia 08 de fevereiro de 1992, fi lho de JOSÉ GOMES DE 
ARAUJO JUNIOR e de VERA MÁRCIA DOMINGUES DE 
ARAUJO. Ela, de nacionalidade brasileira, desenvolvedora 
de software, solteira, nascida em São José do Rio Preto, SP, 
no dia 06 de abril de 1993, fi lha de PEDRO REIS MALONE e 
de CÍNTIA MARIA RODRIGUES FIGUEREDO. 

NEMER PASCHOAL FIORAVANTE JUNIOR e JULIANA 
ZANCANELLA. Ele, de nacionalidade brasileira, economiá-
rio, divorciado, nascido em Andradina, SP, no dia 05 de mar-
ço de 1977, fi lho de NEMER PASCHOAL FIORAVANTE e de 
MARIA ANTONIA PELAES FIORAVANTE. Ela, de naciona-
lidade brasileira, fi sioterapeuta, divorciada, nascida em Ilha 
Solteira, SP, no dia 05 de abril de 1977, fi lha de JOSÉ ZAN-
CANELLA e de CRISTINA ETSUCA ODA ZANCANELLA. 

FERNANDA CRISTINA ZANETTI e HELAINE MENEZES 
MARICAUA. Ela, de nacionalidade brasileira, funcionária 
pública, solteira, nascida em Santa Maria da Vitória, BA, no 
dia 18 de fevereiro de 1988, fi lha de REYNALDO ANTO-
NIO ZANETTI e de CELIA MARISA DE CAMPOS TORRES 
ZANETTI. Ela, de nacionalidade brasileira, operadora de loja, 
solteira, nascida em Manaus, AM, no dia 20 de dezembro de 
1988, fi lha de JOÃO SEBASTIÃO MARICAUA e de ESME-
RALDA MENEZES DE FREITAS. 

ADENILSON SEVERO DA SILVA e AMANDA KÉSIA MA-
RINHO ALMEIDA. Ele, de nacionalidade brasileira, agente 
de bagagens, solteiro, nascido em Pacajá, PA, no dia 14 de 
março de 1994, fi lho de ROMARIO MOREIRA DA SILVA e de 
DEUSIRENE SEVERO DE SOUSA. Ela, de nacionalidade 
brasileira, auxiliar administrativo, solteira, nascida em São 
Luís, MA, no dia 22 de março de 1999, fi lha de CARLOS 
WALKYSON SILVA ALMEIDA e de KATIANE GUIMARÃES 
MARINHO. 

MURILO XAVIER CARNIELI e JULIANE PLAZA SILVA. 
Ele, de nacionalidade brasileira, açougueiro, solteiro, nas-
cido em São José do Rio Preto, SP, no dia 20 de agosto de 
1996, fi lho de JOSÉ MARCOS CARNIELI e de CLEIDINEIA 
TORRES XAVIER CARNIELI. Ela, de nacionalidade brasilei-
ra, empresária, solteira, nascida em São José do Rio Preto, 
SP, no dia 07 de maio de 1996, fi lha de ELTON FERREIRA 
DA SILVA e de ELIANDRA CRISTINA BARBERO PLAZA DA 
SILVA. 

VÍTOR HUGO NUNES LISBÔA e NAIARA LOVO LOBAN-
CO. Ele, de nacionalidade brasileira, engenheiro de software, 
solteiro, nascido em São José do Rio Preto, SP, no dia 16 de 

julho de 1992, fi lho de FRANCISCO CARLOS LISBÔA e de 
RITA NUNES DA SILVA LISBÔA. Ela, de nacionalidade bra-
sileira, funcionária pública, solteira, nascida em São José do 
Rio Preto, SP, no dia 22 de janeiro de 1993, fi lha de MAR-
COS VIEIRA LOBANCO e de LUCILENA LOVO LOBANCO. 

ALLAN HEBERT BENEDITO DOS SANTOS e YULLI SILVA 
DIAS. Ele, de nacionalidade brasileira, barbeiro, solteiro, 
nascido em Votuporanga, SP, no dia 23 de março de 1992, 
fi lho de JOSÉ BENEDITO DOS SANTOS e de MARIA APA-
RECIDA GONÇALVES DOS SANTOS. Ela, de nacionalidade 
brasileira, analista fi nanceiro, solteira, nascida em Campi-
nas, SP, no dia 16 de outubro de 1992, fi lha de CICERO 
DIONIZIO DIAS e de MARIA BENEDITA DA SILVA. 

MARCELO PEREIRA VERDI e MARIA BEATRIZ MARIA-
NI FLEURY. Ele, de nacionalidade brasileira, empresário, 
solteiro, nascido em São José do Rio Preto, SP, no dia 08 
de setembro de 1984, fi lho de WALMYR ANTONIO VERDI 
e de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA DA SILVA VERDI. Ela, 
de nacionalidade brasileira, supervisora, solteira, nascida 
em Três Lagoas, MS, no dia 24 de janeiro de 1994, fi lha de 
FABIO MARMO FLEURY e de FLAVIA MARZABAL MARIA-
NI FLEURY. 

Assim, lavra-se o presente edital de proclamas para que 
seja afi xado neste 1º Registro Civil em lugar de costume e 
publicado pela imprensa local.  
Se alguém souber de impedimento, oponha-o na forma da 
lei.
São José do Rio Preto, 01 de setembro de 2021.
David Yamaji Valença, Ofi cial.

Balcão de Empregos 
593 vagas nesta quinta

 
O Balcão de Empregos de Rio Preto desta quinta-feira (2) 
está oferecendo 593 oportunidades de trabalho. As prin-
cipais delas são para atendente (16), motorista de trans-
porte escolar (15), auxiliar de produção (14), consultor de 

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

as vagas oferecidas enviando os currículos.Filtros:  Relatório diário do dia 02/09/2021. Apenas vagas ativas (novas e reativadas).

Relatório de VagasBalcão de Empregos

CARGO QTDE. VAGAS SEXO TIPO
 PROFESSOR DE PILATES PERMANENTEINDIFERENTE2
ACABADOR DE MÁRMORES E GRANITOS PERMANENTEMASCULINO1
AÇOUGUEIRO PERMANENTEINDIFERENTE5
AGENTE DE HIGIENE E LIMPEZA PERMANENTEFEMININO1
AGENTE DE LIMPEZA PERMANENTEMASCULINO3
AGENTE DE LIMPEZA PERMANENTEFEMININO1
AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA PERMANENTEMASCULINO1
AJUDANTE DE MARCENEIRO/ MEIO OFICIAL PERMANENTEMASCULINO1
AJUDANTE DE MARCENEIRO/ MEIO OFICIAL PERMANENTEMASCULINO1
AJUDANTE DE MARCENEIRO/ MEIO OFICIAL PERMANENTEMASCULINO1
AJUDANTE DE MARCENEIRO/ MEIO OFICIAL PERMANENTEMASCULINO1
AJUDANTE DE MARCENEIRO/ MEIO OFICIAL PERMANENTEMASCULINO1
AJUDANTE DE PRODUÇÃO PERMANENTEMASCULINO6
AJUDANTE DE PRODUÇÃO PERMANENTEMASCULINO4
AJUDANTE DE PRODUÇÃO PERMANENTEMASCULINO3
AJUDANTE DE PRODUÇÃO PERMANENTEMASCULINO1
AJUDANTE DE PRODUÇÃO|FUNDIÇÃO PERMANENTEMASCULINO2
AJUDANTE GERAL PERMANENTEMASCULINO1
AJUDANTE GERAL (MECÂNICA/ELÉTRICA) PERMANENTEINDIFERENTE4
AJUDANTE GERAL PONTE ROLANTE E EMPILHADEIRA- MORA EM MIRASSOL PERMANENTEINDIFERENTE1
AJUDANTE TRANSPORTE PERMANENTEMASCULINO2
ALMOXARIFE PERMANENTEINDIFERENTE1
ANALISTA DE CRIAÇÃO PLENO PERMANENTEINDIFERENTE1
ANALISTA FISCAL JR PERMANENTEINDIFERENTE1
ANALISTA TRIBUTÁRIO PERMANENTEINDIFERENTE1
APRENDIZ PERMANENTEINDIFERENTE3
ASSISTENCIA TECNICA PERMANENTEMASCULINO1
ASSISTENTE DE COBRANÇAS PERMANENTEINDIFERENTE1
ASSISTENTE FATURAMENTO PERMANENTEMASCULINO1
ATENDENTE PERMANENTEINDIFERENTE15
ATENDENTE PERMANENTEFEMININO1
ATENDENTE - SETOR ALIMENTAÇÃO PERMANENTEINDIFERENTE3
ATENDENTE BAR E CAIXA PERMANENTEINDIFERENTE2
ATENDENTE DE E-COMMERCE PERMANENTEINDIFERENTE1
ATENDENTE DE PADARIA PERMANENTEFEMININO1
ATENDENTE DE SHOPPING/ÁREA ALIMENTAÇÃO PERMANENTEINDIFERENTE1
ATENDENTE (GARÇOM) PERMANENTEINDIFERENTE2
ATENDENTE (GARÇOM) PERMANENTEINDIFERENTE2
ATENDENTE PCD (PESSOA COM DEFICIÊNCIA) PERMANENTEINDIFERENTE1
AUDITOR JÚNIOR PERMANENTEINDIFERENTE1
AUX DE ESTOQUE PERMANENTEMASCULINO3
AUXILIAR ADMINISTRATIVO PERMANENTEINDIFERENTE1
AUXILIAR ADMINISTRATIVO PERMANENTEMASCULINO1
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO PERMANENTEINDIFERENTE1
AUXILIAR DE COBRANÇA. PERMANENTEINDIFERENTE1
AUXILIAR DE COZINHA PERMANENTEINDIFERENTE1
AUXILIAR DE COZINHA PERMANENTEINDIFERENTE1
AUXILIAR DE COZINHA PERMANENTEINDIFERENTE1
AUXILIAR DE COZINHA PERMANENTEFEMININO2
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO PERMANENTEINDIFERENTE3
AUXILIAR DE ESTOQUE PERMANENTEMASCULINO1
AUXILIAR DE ESTOQUE PERMANENTEINDIFERENTE1
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO PERMANENTEMASCULINO2
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO PERMANENTEINDIFERENTE1
AUXILIAR DE FARMÁCIA - PCD PERMANENTEINDIFERENTE1
AUXILIAR DE INFORMÁTICA PERMANENTEMASCULINO1
AUXILIAR DE INSTALAÇÃO PERMANENTEMASCULINO1
AUXILIAR DE LAVANDERIA PERMANENTEMASCULINO1
AUXILIAR DE LIMPEZA PERMANENTEMASCULINO1

Vagas Ativas
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CARGO QTDE. VAGAS SEXO TIPO
AUXILIAR DE LIMPEZA PERMANENTEFEMININO1
AUXILIAR DE LIMPEZA (PCD) TEMPORÁRIAFEMININO2
AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PERMANENTEMASCULINO1
AUXILIAR DE MECÂNICO PERMANENTEMASCULINO1
AUXILIAR DE PADARIA PERMANENTEINDIFERENTE5
AUXILIAR DE PESQUISA DE MERCADORIAS PERMANENTEMASCULINO1
AUXILIAR DE PRODUÇÃO PERMANENTEMASCULINO3
AUXILIAR DE PRODUÇÃO PERMANENTEMASCULINO1
AUXILIAR DE PRODUÇÃO 1 PERMANENTEMASCULINO10
AUXILIAR DE PROJETOS METALURGICO PERMANENTEMASCULINO1
AUXILIAR DE RH - COM CONHECIMENTO EM E-SOCIAL PERMANENTEFEMININO1
AUXILIAR DE SERRALHEIRO PERMANENTEMASCULINO1
AUXILIAR DE SERRALHEIRO PERMANENTEMASCULINO2
AUXILIAR DE TRANSPORTE PERMANENTEMASCULINO1
AUXILIAR DE VENDAS PERMANENTEINDIFERENTE1
AUXILIAR GERAL/ ATENDENTE PERMANENTEINDIFERENTE2
AUXILIAR MECÂNICO PERMANENTEMASCULINO1
AUXILIAR MECANICO E INSTALADOR DE AR CONDICIONADO PERMANENTEMASCULINO2
AUXILIAR SERVICOS GERAIS PERMANENTEMASCULINO1
AUXILIAR TÉCNICO - TV A CABO E INTERNET PERMANENTEINDIFERENTE5
BALCONISTA VENDEDOR PERMANENTEMASCULINO2
BORRACHEIRO PARA LINHA PESADA PERMANENTEMASCULINO2
CAIXA PERMANENTEFEMININO2
CALL CENTER DE PRODUTOS AGROPECUARIOS. PERMANENTEINDIFERENTE6
CARPINTEIRO PERMANENTEMASCULINO2
CHAPEIRO PERMANENTEMASCULINO1
COMPRADOR PERMANENTEINDIFERENTE1
COMPRAS PERMANENTEINDIFERENTE1
CONFERENTE DE ESTOQUE PERMANENTEMASCULINO1
CONSULTOR COMERCIAL PERMANENTEINDIFERENTE1
CONSULTOR DE VENDAS PERMANENTEINDIFERENTE5
CONSULTOR DE VENDAS PERMANENTEINDIFERENTE4
CONSULTOR DE VENDAS PERMANENTEINDIFERENTE1
CONSULTOR DE VENDAS - RIO PRETO PERMANENTEINDIFERENTE5
CONSULTOR DE VENDAS INTERNO PERMANENTEINDIFERENTE1
CONTROLADORA DE ACESSO PERMANENTEFEMININO1
COORDENADORA DE EQUIPE PERMANENTEFEMININO1
CORRETOR DE IMÓVEIS PERMANENTEINDIFERENTE1
COSTUREIRA PERMANENTEINDIFERENTE1
COZINHEIRA PERMANENTEINDIFERENTE1
COZINHEIRA PERMANENTEFEMININO1
COZINHEIRA PERMANENTEFEMININO1
DESENHISTA CADISTA MORA EM MIRASSOL PERMANENTEMASCULINO1
DESENHISTA MECÂNICO PERMANENTEINDIFERENTE1
DOMÉSTICA PERMANENTEINDIFERENTE1
EDUCADOR FÍSICO PERMANENTEINDIFERENTE2
ELETRICISTA PERMANENTEMASCULINO3
ELETRICISTA INDUSTRIAL PERMANENTEMASCULINO1
ELETRICISTA RESIDENCIAL E PREDIAL / CONSTRUÇÃO CIVIL PERMANENTEMASCULINO3
ELETROMECÂNICO PERMANENTEMASCULINO1
ELETROTECNICO PERMANENTEMASCULINO1
EMPREGADA DOMESTICA PERMANENTEFEMININO1
EMPREGADA DOMESTRCA PERMANENTEFEMININO1
ENCANADOR RESIDENCIAL E PREDIAL / CONSTRUÇÃO CIVIL PERMANENTEMASCULINO3
ENTREGADOR PERMANENTEMASCULINO1
ESTAGIARIA (NECESSÁRIO ESTAR CURSANDO ENSINO MÉDIO OU
ADMINISTRAÇÃO, PERÍODO NOTURNO)

TEMPORÁRIAINDIFERENTE10

ESTÁGIÁRIO DE ARQUITETURA PERMANENTEFEMININO1
ESTAGIÁRIO EM ELETRICA TEMPORÁRIAMASCULINO1
ESTAGIÁRIO MECANICO TEMPORÁRIAMASCULINO1
ESTAGIÁRIO NA ÁREA DE ADMINISTRAÇÃO TEMPORÁRIAINDIFERENTE1
ESTÁGIO - CIÊNCIAS CONTÁBEIS TEMPORÁRIAFEMININO1
ESTÁGIO - FINANCEIRO TEMPORÁRIAINDIFERENTE1
ESTÁGIO ADMINISTRAÇÃO TEMPORÁRIAINDIFERENTE1
ESTÁGIO ADMINISTRATIVO PERMANENTEINDIFERENTE1
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CARGO QTDE. VAGAS SEXO TIPO
ESTÁGIO CIÊNCIAS CONTÁBEIS TEMPORÁRIAINDIFERENTE3
ESTAGIO DE AUXILIAR DE COBRANÇA. PERMANENTEINDIFERENTE1
ESTAGIO DE AUXILIAR DE ESCRITÓRIO. PERMANENTEINDIFERENTE1
ESTÁGIO DE CRIAÇÃO PERMANENTEINDIFERENTE1
ESTAGIO EM ADMINISTRAÇÃO COMERCIAL PERMANENTEFEMININO1
ESTÁGIO EM ATENDIMENTO PERMANENTEFEMININO9
ESTÁGIO EM ATENDIMENTO PERMANENTEFEMININO11
ESTÁGIO EM ATENDIMENTO PERMANENTEFEMININO5
ESTÁGIO EM ATENDIMENTO PERMANENTEFEMININO5
ESTÁGIO EM ATENDIMENTO PERMANENTEFEMININO9
ESTÁGIO EM ATENDIMENTO PERMANENTEFEMININO11
ESTÁGIO EM COMERCIAL TÉCNICO IMOBILIÁRIO PERMANENTEINDIFERENTE1
ESTÁGIO EM DESENVOLVIMENTO WEB TEMPORÁRIAINDIFERENTE1
ESTÁGIO EM DIREITO TEMPORÁRIAFEMININO1
ESTÁGIO EM JORNALISMO PERMANENTEINDIFERENTE1
ESTÁGIO EM MECATRONICA TEMPORÁRIAMASCULINO1
ESTAGIO EM TEC. DA INFORMAÇÃO PERMANENTEINDIFERENTE1
ESTAGIO EM VENDAS PERMANENTEINDIFERENTE13
ESTÁGIO EM VENDAS (R$800) PERMANENTEINDIFERENTE15
ESTÁGIO ENGENHARIA CIVIL E ELÉTRICA TEMPORÁRIAINDIFERENTE3
ESTÁGIO ENGENHARIA (SETOR PRODUÇÃO) TEMPORÁRIAINDIFERENTE1
ESTÁGIO ENGENHARIA (SETOR PROJETOS) TEMPORÁRIAINDIFERENTE1
ESTÁGIO ENGENHARIA\PROJETOS PERMANENTEINDIFERENTE1
ESTAGIO ENSINO MEDIO PERMANENTEINDIFERENTE7
ESTÁGIO ENSINO MÉDIO TEMPORÁRIAINDIFERENTE1
ESTÁGIO PARA ATENDIMENTO COMERCIAL PERMANENTEINDIFERENTE1
ESTÁGIO PEDAGOGIA - BERÇÁRIO TEMPORÁRIAINDIFERENTE1
ESTÁGIO PEDAGOGIA - INFANTIL TEMPORÁRIAINDIFERENTE2
ESTÁGIO PEDAGOGIA (FUNDAMENTAL) TEMPORÁRIAINDIFERENTE1
ESTÁGIO RECEPÇÃO TEMPORÁRIAINDIFERENTE1
ESTÁGIO SETOR DE SEGURANÇA DO TRABALHO PERMANENTEINDIFERENTE1
ESTÁGIO TÉCNICO ELETRÔNICA TEMPORÁRIAINDIFERENTE1
ESTÁGIO TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO TEMPORÁRIAINDIFERENTE1
ESTÁGIO WEB DESIGNER PERMANENTEINDIFERENTE1
EXECUTIVO COMERCIAL PERMANENTEINDIFERENTE7
FEITOR DE MECÂNICA PESADA PERMANENTEMASCULINO2
FISIOTERAPEUTA PERMANENTEINDIFERENTE1
FOTOGRAFO PERMANENTEINDIFERENTE1
GARÇOM PERMANENTEINDIFERENTE2
GERENTE ADMINISTRATIVO GERAL PERMANENTEINDIFERENTE1
GERENTE BIOMÉDICA PERMANENTEFEMININO1
GERENTE DE FAST FOOD PERMANENTEINDIFERENTE1
GERENTE DE PRODUCAO INDUSTRIA METALURGICA LAMINADORES PERMANENTEMASCULINO1
GERENTE FISIOTERAPEUTA PERMANENTEFEMININO1
GREIDISTA PERMANENTEMASCULINO1
IMPRESSOR FLEXO PERMANENTEINDIFERENTE1
(INDUSTRIA) - ELETRECISTA DE MANUTENÇÃO PERMANENTEMASCULINO1
JARDINEIRO PERMANENTEMASCULINO1
LIMPADOR DE VIDROS PERMANENTEMASCULINO1
MAGAREFE ( FAQUEIRO)  - FRIGORIFICO PERMANENTEINDIFERENTE4
MARCENEIRO PERMANENTEMASCULINO1
MECÂNICA LEVE AUTOS PERMANENTEINDIFERENTE1
MECÂNICO PERMANENTEMASCULINO1
MECÂNICO DE AR CONDICIONADO PERMANENTEINDIFERENTE2
MECÂNICO DE AR CONDICIONADO/REFRIGERAÇÃO PERMANENTEMASCULINO1
MECANICO DE DIREÇÃO HIDRAULICA PERMANENTEMASCULINO1
MECÂNICO DE LINHA LEVE PERMANENTEMASCULINO1
MECÂNICO DE MÁQUINAS PESADAS PERMANENTEMASCULINO3
MEIO OFICIAL DE MARCENARIA PERMANENTEMASCULINO1
MONTADOR DE AUTOMOVEIS PERMANENTEINDIFERENTE1
MONTADOR DE MÓVEIS/ MARCENARIA PERMANENTEMASCULINO2
MOTORISTA AJUDANTE MORA EM MIRASSOL - PONTE ROLANTE E
EMPILHADEIRA

PERMANENTEINDIFERENTE1

MOTORISTA DE CAMINHAO PERMANENTEMASCULINO1
MOTORISTA DE CAMINHÃO BASCULANTE PERMANENTEMASCULINO1
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SOCIAL Jornal

CASAMENTO I

O jovem empresário Marcelo Pereira Verdi, proprietário dos 
restaurantes japoneses Tantô, filho de Walmyr Antonio Verdi e 
Maria de Fátima Pereira Verdi e Maria Beatriz (Bia) Mariani Fleury, 
filha de Fábio Marmo Fleury e Flávia Marzabal Mariani Fleury, estão 
de casamento marcado, para o novembro, uma data já adiada por 
três vezes por causa do fechamento de fronteiras pela pandemia, 
e o pai, Fábio, que mora no Texas estava impossibilitado de vir 
ao Brasil.

ANIVERSÁRIOS 
Esses, os aniversariantes da semana: 3, sexta-feira: Dia do Guarda Civil, Dia do Biólogo, Dia 
da Polícia Militar, Adriano Gonzáles, Elza Ottoboni de Souza, Heliana Teixeira Leite Cury Atkinsons, 
Luciano Huck, Paulo Maluf, Dreison Carlos de Mattias, Wilson Carlos de Mattias, Caroline Rodrigues 
Cury Garetti. 4, sábado: Dia do Inventor, Betinho  Matarazzo Ribeiro Silva, Denise Menezes Homsi 
Pace, Maria da Graça Ceneviva, Rosana Canizza, Jorge Vasques, Marcel Ottoboni de Lucca, Luciana 
Elias. 5, domingo: Dia da Amazônia, Dia da Farmácia, Dia da Cultura, Dia do Cinema Brasileiro,Carlão 
Ravelli, Sinval Celico Neto,Carlos Corrêa Gomes, Eduardo Lollato Antônio, Ivan Rollemberg  Filho, 
José Carlos de Jorge, Moacir Franco, nasceu Tarcísio Meira, Marcelo Junqueira Franco, Thereza 
Scandiuzzi, Yuko Yamaguchi Dobbert, morre aos 71 anos, Luciano Pavarotti (2007), Leandro Rener 
Liso. 6, segunda-feira: Data do Hino Nacional, Dia do Alfaiate, Dia do Barbeiro, Dia do Farmacêutico, 
nasceu Di Cavalcanti,Marcelo Abelaira Vizotto, Patrícia Locatelli Garcia Ribeiro, José Celso Colturato 
Barbeiro, Sophia Lemes,ex-presidente do Brasil, Luis Inácio Lula da Silva; Guaracy Carvalho Filho.7, 
terça-feira: 1822 - Independência do Brasil, Halim Atique Júnior- reitor da Unirp, Alzirinha Marconi, 
Ana Maria Liedtke, Carlos Renato Cherubini Prates, Cecília Tonelli Volpon  Castejon, Ernesto Zeferino 
Dias, Idelva Gallo, João Armentano, Regina Celi Barbour, Rui de Oliveira Magrini, Patricia Marques 
Alves, Monica Baglioni de Jesus, Luis Alfredo Pupim, caricaturista e membro da ARLEC, Lezio Junior. 
8, quarta-feira: Dia Internacional da Alfabetização, aniversário de Mirassol, Iracel Zanini França, 
Fernanda Abreu, Luiz Fernando Schiavon, Marcelinho Pereira Verdi, Maria Aparecida Ismael Taufic, 
Marlene Pereira,Valter Negrelli Júnior, Eduardo Pimenta, Enzo Bassitt Silva, Mario Crealese. 9, 
quinta-feira: Dia da Velocidade, Dia do Médico Veterinário, Dia do Administrador de Empresas, 
Marcos Scott Zanovello, Procópio Ribeiro Neto, cantor Daniel, Daniel Mahfuz Vezzi, Hugh Grant, 
Margarida Chahestian, Michael Keaton, Roberto Acayaba de Toledo, Sérgio Parsekian, Juliana Cais, 
Paula Mazzoni, Patricia Bonadio, Junior Martins.

FLANELINHAS

Excelente a decisão da Prefeitura de Rio Preto em colocar a 
Guarda Municipal para fiscalizar guardadores de carro, depois 
da reportagem – oportuníssima por sinal, do Diário da Região. 
É assim que vão se estendendo os braços da contravenção e 
surgindo as milícias. E esse tipo de atuação tem que ser morta no 
ninho. Os flanelinhas estão insuportáveis: até  no estacionamento 
da Mercado Municipal, na área de restaurantes e consultórios, 
na Redentora. O pior e que precisou de uma reportagem para as 
autoridades tomarem providência. Até a Polícia fazia vista grossa e 
cara de paisagem. Vamos ver se agora, com a atuação da Guarda 
Municipal acaba-se com essa prática que muitas vezes, cobra 
antecipado do proprietário do veículo.

RESTAURANTE ITINERANTE I 

Nos últimos dias, as redes sociais foram invadidas por postagens 
sobre o “Secret Garden”, com direito a maquete e informações 
meio vagas. Explico para o leitor, o que é. Trata-se de um 
restaurante itinerante que será instalado nos jardins do Buffet 
Manoel Carlos, na entrada de Engenheiro Schmitt- apenas 
nos jardins- de propriedade de três jovens empresários com 
experiência no setor de eventos: Fabricio Assunção, o Fafá; Arthur 
Ribeiro- rio-pretense hoje radicado em Sampa- e Vitor Miranda.
Arthur, filho de Alceuzinho e Bijou Ribeiro,é sócio de uma empresa 
que ao longo do ano, realiza doze eventos e shows, além de sua 
participação na casa Bagatelle, restaurante de luxo com endereços 
em São Paulo, Rio e Buenos Aires. Os três alugaram o espaço 
por um período, com direito a extensão. 

* 

MERCADO AQUECIDO 

A diretor ia do HB Saúde 
anunciou terça o cancelamento 
d a  A s s e m b l e i a  G e r a l 
Extraordinária cuja realização 
estava prevista para ocorrer 
de forma semipresencial, em 
primeira convocação, em 2 
de setembro, na Sociedade 
de Medicina e Cirurgia de 
São José do Rio Preto - Clube 
dos Médicos.Na reunião, se 
deliberaria sobre a proposta de 
aquisição feita pela Hapvida. O  
cancelamento se dá no contexto 
em que a SulAmérica acaba de 
cobrir proposta financeira da 
HapVida e fazer uma oferta 
nesta segunda-feira (dia 30) de 
R$ 485 milhões pela totalidade 
de ações do grupo HB Saúde. 
Não será surpresa se o HB 
Saúde bater o martelo com a 
SulAmérica diante desses R$ 
35 milhões a mais de oferta.

VINTE ANOS     

A  G loboNews  te rá  uma 
programação especial com 
atrações em homenagem aos 
20 anos do 11 de setembro. O 
canal vai exibir pela primeira vez 
na TV brasileira o documentário 
“Geração 11 de setembro”. O 
filme acompanha a vida de sete 
órfãos da tragédia e vai ao ar 
no domingo, dia 5.

São José do Rio Preto, sexta-feira
03 de setembro de 2021

CINQUENTA ANOS

Os kox i xe i ros ,  como se 
autodenominam os integrantes 
do Clube Koxixo, iniciam 
amanhã, como anunciei aqui, 
uma série de almoços em 
comemoração aos 50 anos 
de seu clube, reunindo-se na 
chácara de Castor e Fátima 
Verdi.O Koxixo, que teve entre 
seus fundadores,Dorival Dutra, 
Jorginho Cury, Carlos Alberto 
Mazzotta, Pedrinho Cury, Pergio 
Bertollini, Oswaldo Pigini, 
Walter Goraieb e os saudosos 
Carlos Roberto Roquetti Lima 
Tatao Homsi e Walmyr Verdi, 
fará a sua tradicional festa de 
fim de ano dias 3,4 e 5 de 
dezembro, encerrando a série 
de comemorações do Jubileu 
de Ouro.

ELEIÇÕES 

O Harmonia Tênis Clube 
realiza no primeiro domingo 
de outubro, dia 3, as eleições 
para escolher o presidente e 
o vice da Diretoria Executiva 
e os 11 membros efetivos 
e 3 suplentes do Conselho 
Deliberativo, para o mandato de 
dois anos. Até agora, apoiado 
pela atual diretoria comandada 
por João Theodoro/ Maurício 
Neves, candidataram-se o 
atual presidente do Conselho, 
Eduardo (Toquinho) Lemos 
Prado de Carvalho para o cargo 
de presidente e o atual vice, 
Maurício Neves, que pretende 
continuar no cargo. Não há 
candidato de oposição.

* 
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Sábado, o Clube Koxixo deu o kick-off para a comemora-
ção de seu Jubileu de Ouro, reunindo-se em mesa enorme, 
no Bar Aperitivo do Automóvel Clube, entidade que teste-
munhou a gênese deste clube only for men há 50 anos. 

Com direito a uma foto nos jardins do clube, a reunião ini-
ciada ao meio-dia, só terminou ao anoitecer.

O jovem empresário Sinval Célico Neto, diretor da Levare, 
ganha idade nova domingo e será festejado, principalmen-

te pela mulher, Nathalia e pelos filhos Enrico e Otávio.

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

O cardápio trabalhará com alguns pratos previamente anunciados 
como feijoada, barbecue, comida de boteco hamburguers. E 
sempre aos domingos, a incensada pizza de Leo Carrazzone. Terá 
DJ e música ao vivo com samba, sertanejo, pagode e outros ritmos. 
Na próxima sexta-feira, a casa funcionara excepcionalmente para 
a abertura em soft openning, isto é sem convites, embora esteja 
recebendo naquela noite, convidados da imprensa.

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

CASAMENTO II 

A despedida de solteiro de Marcelo Verdi acontece neste 
finde. Ontem, saiu de Rio Preto um ônibus da Levare, lotado 
de amigos dele, vestindo camisetas-convite, para a despedida 
de solteiro que acontece na Ilha do Cardoso, em Cananeia. O 
noivo, aproveita para comemorar seu aniversário, que transcorre 
na quarta-feira, dia 8. Bia, convidou amigas para um finde em 
Riviera de São Lourenço, hospedadas no apartamento de Rosy 
Verdi. 

RESTAURANTE ITINERANTE II  

O Secret Garden, cujo nome pode ter sido inspirado na melodiosa 
trilha sonora do filme britânico que lhe empresta o nome, com 
belíssimo choro de violino britânico, ou no empolgante rock de 
Bruce Springsteen de 1995, terá 250 lugares sentados e o projeto 
é dos três proprietários que procuraram uma empresa para dar 
a forma arquitetônica para suas ideias. E pelo que se percebe, o 
target, ou o público alvo, são os mais jovens. A casa só funcionará 
aos sábados e domingos, durante  um mês- no período de 10 de 
setembro (sexta-feira vindoura) e 10 de outubro, com possibilidade 
de extensão para mais um período, dependendo do sucesso. 
Senão será montado em outra cidade. A casa funcionará sexta-
feira só na abertura. 

O médico Betinho Matarazzo Ribeiro, na foto com as 
filhas Eduarda, Manuella e Beatriz, ganha idade nova amanhã.

     O ex-presidente Luis Inácio 
Lula da Silva, aniversariante 
de segunda-feira, dia 6 de 
setembro, com as manifestações 
que deverão eclodir em todo o 
Brasil, não deve esperar um bom 
presente de aniversário.

     Estou aproveitando o feriado 
da Semana da Pátria para uma 
fugidinha ao Rio de Janeiro, 
para rever aquela cidade, ainda 
maravilhosa, porque ninguém é 
de ferro. Lá, serei hóspede do 
casal, Ajaury e Sheila Monteiro 
de Barros.  

     O Espaço Cultural Iguatemi, 
traz a partir de hoje, a 
exposição “A linha sensual”, da 
artista plástica Regina Cheida, 
com curadoria de Kedson 
Barbero.

     Com o tema “A linha 
sensual”, o Shopping Iguatemi 
abre a mostra que integra o ciclo 
“Arte em Foco”, desenvolvido 
em parceria com o Núcleo de 
Economia Criativa (NEC) da 
Acirp, e ocupa o Espaço Cultural 
do centro de compras.
   
      Maristela Sestini recebeu 
quarta-feira, um grupo de íntimos 
de oliveira, no Zahtar Garden, 
o jardim do restaurante Zahtar, 
para um jantar de despedida. 
Está partindo para um mês em 
Paris, onde se instala na casa de 
sua filha Denise.

     A unidade digital do Lance, 
principal jornal brasileiro 
especializado em esportes, líder 
de circulação por 25 anos, foi 
vendida hoje por R$ 25.010.000 
para o investidor Gustavo 
Agostini.

     Tem tanta notícia cabeluda 
emanando do Legislativo que, ao 
que se propala nos corredores 
do nosso Parlamento, é que o 
vereador Jorge Menezes foi fazer 
implante em Catanduva. O que 
tinha na cabeça não devia ser 
suficiente. 

      Aniversariantes deste 
sábado, os gêmeos Dreison 
e Wilson Mathias, dois dos 
comandantes da Euromotors, 
fazem festa dia 6 de setembro, 
segunda-feira, véspera do 
feriado, no Buffet Félix Petrolli, 
para comemorar seus 40 anos.
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