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Ato de apoio a 
Bolsonaro leva
 25 mil às ruas 
de Rio Preto, 
afirma PM
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Nesta quarta-feira (8), a Se-
cretaria de Saúde de Rio Pre-
to informou que recebeu um 
lote (J20210632) com 25.220 
doses que faz parte dos lo-
tes analisados pela Anvisa.
Segundo a Saúde, todas as do-
ses foram aplicadas em julho. O 
Estado recomendou que os muni-
cípios que aplicaram as doses da 
CoronaVac monitorem por 30 dias 
todas pessoas vacinadas, o que 
a Saúde está fazendo.    Pág.A5

MP rejeita ação 
de acúmulo 
de cargos na 

prefeitura
O MP entendeu que o exer-

cício concomitante do cargo 
de Subprefeito da Prefeitura de 
Talhado e de membro da Jari 
não revela desconformidade. 
“Não se verifica a arguida acu-
mulação indevida de cargos, 
não restando demonstrado 
qualquer prejuízo ao erário”, 
afirma o promotor Carlos Ro-
mani na ação.           Pág.A3

Procon recebe 
viatura para 
fiscalização 

em Rio Preto

Relatório 
confirma queda 

de casos e 
mortes por Covid

Os casos de Covid-19 se-
guem diminuindo em Rio Preto. 
A Secretaria de Saúde confir-
mou nesta quarta-feira (8) mais 
10 casos no município, todos 
diagnosticados por exame PCR. 
Também foi contabilizado mais 
um óbito, tendo sido notificado 
na terça-feira (7).        Pág.A5

BR 153 termina 
feriado sem 

mortes e casos 
de embriaguez
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DEVASTAÇÃO Estação Ecológica é mais uma vez vítima de incêndios com danos incalculáveis 
ao meio ambiente; fogo começou ontem a tarde e se estendeu até a noite.      Pág.A4

GR Group anuncia 
R$ 970 mi em 
investimentos 

para resorts em 
Olímpia e Barretos

Pág. B2

Times da região abrem 2º turno do Paulista Sub-20 hoje
Pág. B1
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Balcão de 
Empregos tem 
557 ofertas 
de trabalho
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Humildade ante 
a Sabedoria

Heráclito de Éfeso, nascido 
no sexto século a.C., foi um 
filósofo pré-socrático grego, 
considerado o “pai da dialéti-
ca” e membro da aristocracia 
de sua cidade — na qual, 
segundo a tradição, morreu 
João, Evangelista e Profeta, 
quase centenário. O pensador 
helênico assim preconizava: 
“Tudo flui, nada permanece. 
Não podemos entrar duas vezes 
no mesmo rio, pois suas águas 
não são mais as mesmas e nós 
não somos mais os mesmos”.

Realmente, assim o é, por-
que as águas do saber não distinguem fronteiras e transfor-
mam todos aqueles que têm coragem de beber de sua fonte. 
Contudo, quem a ela recorre jamais poderá prescindir da 
Ética para que não a torne em antissaber, isto é, o emprego 
criminoso da informação e do conhecimento, que ainda tanto 
se pratica na Terra.

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

ARTIGO 

MEDICINA
Faceres promove simpósio 

de ensino e extensão

A faculdade de medicina 
Faceres em Rio Preto pro-
move entre os dias 9 e 11 de 
setembro o 1º Simpósio de 
Ensino e Extensão, totalmen-
te gratuito e 100% online.

O professor Gilberto Garcia 
Gonçalves, relator da Resolu-
ção nº. 7, de 18 de dezembro 
de 2018, que estabelece as 
Diretrizes para a Extensão na 
Educação Superior Brasileira 
é o palestrante da Conferên-
cia Magna do I Simpósio de 
Ensino e Extensão, no dia 09 
de setembro, às 20h.

O conferencista é Reitor 
da Universidade São Francis-
co – USF e participa em con-
selhos e comissões de educa-
ção superior em associações 
brasileiras de educação.

Atuou como Conselheiro 
da Câmara de Educação Su-
perior do Conselho Nacional 
de Educação - CNE de 2010 
a 2018. Exerceu a presidên-
cia da Câmara de Educação 
Superior do Conselho Nacio-
nal de Educação (CNE) de 
2012 a 2014 e presidência 
do Conselho Nacional de 
Educação (CNE), de 2014 
a 2016.

Com o tema: “Curricula-
rização da Extensão: como 
fazer?”, durante três dias, 
diretores, coordenadores 
de curso, coordenadores 
de extensão, professores e 

estudantes poderão debater, 
trocar experiências e informa-
ções a respeito da inserção 
dos 10% da Extensão nas 
matrizes curriculares dos 
cursos de graduação, com 
base na Resolução nº. 7, de 
18 de dezembro de 2018, 
que estabelece as Diretrizes 
para a Extensão na Educação 
Superior Brasileira

Para o presidente do Sim-
pósio, Dr. Toufic Anbar Neto, 
o processo de inclusão de 
atividades de extensão no cur-
rículo do curso de medicina é 
fundamental para a formação 
médica.

“A extensão universitária, 
integrada com o ensino e a 
pesquisa, é um dos pilares 
constitucionais do ensino 
superior. É fundamental para 
a formação médica que o fu-
turo profissional tenha plena 
consciência das transforma-
ções que sua atividade pode 
provocar na comunidade em 
que vive. Temos atualmente 
um dos processos mais avan-
çados de curricularização da 
extensão no Brasil e temos 
auxiliado muitas faculdades 
a implantar este processo. 
Estamos na vanguarda deste 
sistema” explicou.

A programação do sim-
pósio está distribuída entre 
oficinas, mesas redondas, 
conferências magnas e apre-
sentações de trabalhos cien-
tíficos.

Da REDAÇÃO

Divulgação

Procon recebe viatura 
para fiscalização

O Vice-Governador Rodrigo 
Garcia participou, nesta quar-
ta-feira (8), às 15h, da entrega 
de viaturas oficiais para os 
Procons em cerimônia no Me-
morial da América Latina. Esta 
é a primeira vez que o Procon 
fornece veículos para os órgãos 
municipais conveniados, que 
antes utilizavam veículos cedi-
dos pelas prefeituras.

Dentre os municípios con-
templados está Rio Preto. “A 
Fundação Procon cedeu este 
veículo e ele será utilizado 
especialmente nas ações de 
fiscalização da equipe munici-
pal composta por dois agentes 
fiscais que ainda estão em 
treinamento”, explica Jean 
Dornelas, diretor do Procon de 
Rio Preto.

Jean foi até a capital para 
receber o carro durante a ceri-
mônia e retornou ainda nesta 
quarta-feira (8). O diretor exe-
cutivo do Procon SP, Fernando 
Capez, também esteve presen-
te na cerimônia.

Andressa ZAFALON 
redacao@dhoje.com.br

EDUCAÇÃO

Senac inicia matrículas com novo 
curso na área de multimídia

O Senac Rio Preto iniciou 
as matrículas para o Ensino 
Médio Técnico nesta quar-
ta-feira (8). Além do Ensino 
Médio Técnico em Informática, 
que já é oferecido pela unida-
de, o Senac também contará 
com o Ensino Médio Técnico 
em Multimídia. Os dois títulos 
têm início de aulas previsto 
para janeiro de 2022.

O curso é voltado para 
quem já completou o ensino 
fundamental ou vai completar 
até dezembro de 2021 e pro-
porciona que os estudantes 
concluam o ensino médio com 
uma profissão e com um pro-
jeto de vida, além de preparar 
os estudantes para o Exame 
Nacional do Ensino Médio 
(Enem) e demais exames de 
admissão das universidades 
brasileiras.

“O plano de curso e a pro-
posta pedagógica estão ali-
nhados às novas diretrizes do 
Ensino Médio, à Base Nacional 
Comum Curricular (BNCC) e à 
formação integral dos nossos 
alunos. É um curso conectado 
ao universo jovem, às compe-
tências do profissional do futuro 
e ao mundo do trabalho. Além 
disso, a infraestrutura do Senac 
é um diferencial, com salas e 
laboratórios que possibilitam 
um estudo de qualidade e uma 
formação técnica”, explicou 
Juliane Estela Pierobon, coor-
denadora do Ensino Médio no 
Senac.

A partir de 2022, os alunos 
do Ensino Médio Técnico do 
Senac São José do Rio Preto 
poderão optar por um dos dois 
títulos: Informática ou Multi-
mídia.

No Ensino Médio Técnico 
em Informática, além da Base 

Da REDAÇÃO

Balcão de Empregos tem 557 vagas; 25 são para atendente

O Balcão de Empregos de 
Rio Preto desta quarta-feira 
(8) está oferecendo 557 
oportunidades de trabalho. 
As principais delas são para 
atendente (25), motorista 
de transporte escolar (15), 
auxiliar de produção (14), 
consultor de vendas (10), 
entre outros.

Há também oportunida-
des de estágio. As vagas 
são para as seguintes áreas: 
atendimento (61), vendas 
(15), mecatrônica (15), en-
sino médio (8), pedagogia 
(3),ciências contábeis (3), 
direito (1), jornalismo (3), 
auxiliar de cobrança (1), au-
xiliar de escritório (1), desen-
volvimento de software (1).

Os interessados em al-
guma das vagas podem se 
cadastrar no Balcão de Em-
pregos através do site da Pre-
feitura www.riopreto.sp.gov.

trabalhadores interessados 
em oferecer, ou que já exer-
cem, prestação de serviços 
de entrega. A expectativa 
da Secretaria de Desenvol-
vimento 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 
– 02092021alcaoempre-
gos/, a empresa pode fazer o 
cadastro e encaminhar uma 
busca por palavra chave “tipo 
entregador”. Em seguida, 
aparecem todas as pessoas 
interessadas, com experiên-
cia e perfil para o cargo. 

(Colaborou Maria Paula 
ANDRADE)

Da REDAÇÃO

br/balcaoempregos e se can-
didatar às vagas oferecidas 
enviando os currículos.

O Balcão de Empregos 
também está cadastrando 

Divulgação 

TRABALHO

CONSUMIDOR

Balcão tem 557 vagas de trabalho

Nacional Comum Curricular, os 
alunos aprenderão a montar e 
fazer a manutenção de micro-
computadores, instalar e confi-
gurar redes e desenvolver apps.

Já no Ensino Médio Técnico 
em Multimídia, o currículo in-
clui competências como criar 
sites e projetos gráficos para 
marketing digital, produzir e 
editar vídeos e imagens, fazer 
animações e webgames 2D.

Gratuidade - Para se 
candidatar a uma vaga gratuita 

Dentre os municípios contemplados está Rio Preto

Divulgação

para o Ensino Médio Técnico, 
o interessado deve ter renda 
familiar per capita de até dois 
salários mínimos federais. Alu-
nos matriculados no Senac 
podem solicitar uma bolsa de 
estudos desde que o pedido 
não seja para um curso igual 
ou no mesmo período da turma 
em andamento. As inscrições 
podem ser realizadas no site 
do Senac: https://www.sp.se-
nac.br/ensino-medio-tecnico, 
a partir de 8 de setembro, às 
12 horas.

Divulgação
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Rodrigo Garcia assina 
liberação de recursos 

a hospital hoje

O vice-governador do Es-
tado, Rodrigo Garcia, vem a 
Rio Preto nesta quinta-feira 
(9) para assinar a autorização 
de recursos par ao Hospital 
Regional Norte, além de recur-
sos para a reforma do Centro 
Regional de Eventos, convênio 
de cessão de área parcial do 
Centro do Pescado do Nordeste 
Paulista para a Prefeitura e 
Associação Peixe SP.

Rodrigo também vai entre-
gar vouchers de cestas básicas 
do programa Alimento Solidário 
e cartões do Bolsa do Povo 
para o município de Nipoã. O 
popupatempo de Neves Paulis-
ta e a Praça da Matriz de Nipoã 

terão suas placas descerradas 
pelo vice-governador.

A cerimônia com Rodrigo 
Garcia está marcada para acon-
tecer no bairro Jardim Atlântica, 
em Rio Preto.

Andressa ZAFALON

REGIÃO NORTE

AÇÃO POPULAR

Câmara e Prefeitura discutem solução 
para inadimplência de lojistas

O presidente da Câmara, 
Pedro Roberto (Patriota), vai 
se reunir, nesta quinta-feira 
(9), às 9h, com o secretá-
rio de Governo, Jair Moreti, 
para discutir a situação dos 
permissionários do Shopping 
Azul.

Na última semana, duran-
te reunião com o presidente 
e os vereadores João Paulo 
Rillo (Psol) e Jean Charles 
(MDB), os comerciantes 
solicitaram prorrogação de 
prazo para pagamento da 
dívida referente a taxa de 
funcionamento no valor de 
R$ 124 por mês. A reunião 
com o Executivo havia sido 
deliberada pelos parlamen-
tares presentes no encontro.

“Estamos tentando junto 
ao Governo encontrar solução 
aos permissionários que fo-
ram muito prejudicados com 
a queda nas vendas, pan-
demia e incêndio. É preciso 

presente na primeira reunião 
feita com os vereadores e 
que foram somente alguns 
permissionários que estão 
insatisfeitos com as modifi-
cações que chegaram.

“Tem os dois lados da 
moeda, que são de inadim-
plências recentes e antigas. 
Os permissionários que estão 
bastante incomodados são 
os que têm dívidas antigas. 
Porém, tem dois meses que 
foram cobrados taxas e a 
gente entende que foram in-
devidos. Estão nos cobrando 
os meses de maio e de junho, 
sendo que a gente inaugurou 
no final de junho. Esses dois 
meses a Associação con-
corda que é uma cobrança 
indevida, o restante não”, 
explica João.

Andressa ZAFALON

entender e dar uma chance 
a todos de recuperação”, 
comentou Pedro Roberto.

João Willian, que é presi-
dente da Associação, disse 
ao DHoje que não estava 

Divulgação SMCS

SHOPPING AZUL

BOLSONARO
Fotos: Guilherme BATISTA

A manifestação aconteceu 
a partir das 9h, com concen-
tração inicial no Centro Regio-
nal de Eventos, em Rio Preto.

Segundo a Polícia Militar, 
pelo menos 25 mil pessoas 
e 10 mil veículos, contando 
carros, motos e caminhões, 
participaram do ato contra a 
corrupção e a favor do Pre-
sidente Jair Bolsonaro neste 
7 de setembro. “A conta é 
feita por metro quadrado, 

Ato a favor do presidente leva 25 mil 
às ruas de Rio Preto, calcula PM

chegando a estes números”, 
explica o Tenente Ziroldo, do 
17° Batalhão.

Apesar da alta adesão dos 
manifestantes, nenhuma rua 
do entorno por onde a carrea-
ta passou, foi interditada. Na 
nota, enviada pela Polícia à im-
prensa, ressalta-se que não foi 
registrada nenhuma conduta 
incompatível que fosse preciso 
intervenção policial.

Após a concentração no 
Centro Regional de Eventos, 
a carreata percorreu parte da 

Avenida José Munia e toda a 
Avenida Alberto Andaló, nos 
dois sentidos, com ápice em 
frente à Prefeitura. Na frente 
vieram as motos, depois o 
Agro, o trio elétrico e os carros.

Antes mesmo da partida do 
Centro Regional de Eventos, a 
Avenida José Munia já estava 
toda tomada por carros e con-
gestionada. Os organizadores 
discursaram no trio elétrico, 
rezaram um pai nosso e en-
toaram, a todo tempo, o hino 
nacional.

O B38, que significa Bol-
sonaro 38° presidente e é um 
grupo com organização militar 
fundado pelo Coronel Koury 
das Forças Aéreas, ficou res-
ponsável pela organização em 
Rio Preto. A representando 
do grupo, Neuza Damasce-
no, explicou que a pauta da 
manifestação é pelo voto im-
presso auditável, dentre outras 
coisas.

“A nossa pauta é pela con-
tagem pública total dos votos 
e pela liberdade de expressão. 

Abrimos pelo menos nove gru-
pos de whatsapp pela região 
convidando as pessoas das 
cidades vizinhas”, explicou 
Neuza.

A nota da PM ainda es-
clarece que “após um pla-
nejamento prévio deslocou 
o efetivo administrativo para 
que não ocorresse nenhum 
imprevisto durante as mani-
festações, dessa forma não 
houve prejuízo no policiamento 
de rotina no município”.

A Guarda Civil Municipal 

(GCM) estava de prontidão 
em frente à Prefeitura de Rio 
Preto, a fim de assegurar o 
patrimônio público, bem como 
já havia um grupo de manifes-
tantes aguardando a chegada 
da carreata.

A carreata chegou em fren-
te à Prefeitura por volta das 
11h e tomou os dois lados da 
avenida. Nenhuma intercor-
rência também foi registrada 
pela GCM, de acordo com as 
informações do diretor, Vitor 
Cornacchioni.

Andressa ZAFALON
redacao@dhoje.com.br
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a hospital hoje

O vice-governador do Es-
tado, Rodrigo Garcia, vem a 
Rio Preto nesta quinta-feira 
(9) para assinar a autorização 
de recursos par ao Hospital 
Regional Norte, além de recur-
sos para a reforma do Centro 
Regional de Eventos, convênio 
de cessão de área parcial do 
Centro do Pescado do Nordeste 
Paulista para a Prefeitura e 

Rodrigo também vai entre-

Divulgação

MP dá parecer contrário à acusação de 
dupla função em cargos da prefeitura

O advogado rio-pretense, 
Rogério Vinícius, entrou na 
justiça, no início de 2020, 
contra o ex-subprefeito de Ta-
lhado, Pedro Nimer, e contra o 
Prefeito de Rio Preto, Edinho 
Araújo, alegando que Pedro 
estaria acumulando funções 
remuneradas.

Segundo a Ação Popular, 
Pedro Nimer teve nomeações 
efetivadas pelo Prefeito Edinho, 
que configurariam inconsti-
tucionalidade, acumulando o 
cargo de subprefeito de Talha-
do e de presidente da 2ª Junta 
Administrativa de Recursos de 
Infrações (Jari).

Tais nomeações teriam 
acumulado R$572.940,81 de 
prejuízos ao erário, além disso, 
Rogério ressalta que há uma 
afronta ao artigo 320 do Códi-
go de Trânsito Brasileiro (CTB), 
onde o município de Rio Preto 
utilizaria receita proveniente 
da aplicação de multas para 
o custeio da remuneração dos 
integrantes das Jari’s.

O advogado pede na ação 
uma liminar para suspender 
todos os pagamentos feitos a 
Pedro Nimer pelo exercício de 
função na Jari; a declaração de 
inconstitucionalidade destes 
pagamentos; a condenação 
solidária de Pedro e Edinho 
para restituírem o valor aos 

cofres públicos, devidamente 
corrigidos, além de intimação 
do Ministério Público (MP) 
para a propositura de ação de 
improbidade administrativa.

Pedro Nimer se manifestou 
na Ação e disse que não ilega-
lidade na sua atuação junto a 
Jari e inocorrência de dano ao 
erário. “Pedi pela improcedên-
cia dos pedidos e condenação 
do autor (Rogério) ao paga-
mento do décuplo das custas”.

Já Edinho Araújo contestou 
dizendo que a petição inicial é 
inepta e também pugnou pela 
improcedência dos pedidos. 
Edinho pediu, inclusive, a in-
versão do ônus da prova.

O MP então entendeu que 

o exercício concomitante do 
cargo de Subprefeito da Prefei-
tura de Talhado e de membro 
da Jari não revela desconfor-
midade com o ordenamento 
jurídico. “Não se verifica a 
arguida acumulação indevida 
de cargos, não restando de-
monstrado qualquer prejuízo 
ao erário, vale dizer, ônus esse 
que competia ao autor. Logo, 
salvo melhor juízo, a pretensão 
inicial não prospera. A propó-
sito, igualmente improcede a 
alegada ilegalidade na utiliza-
ção de recursos provenientes 
da aplicação de multas de 
trânsito para o custeio dos 
jetons”, escreveu o promotor 
Carlos Romani.

Andressa ZAFALON

indevida, o restante não”, 
explica João.

dente da Associação, disse 
ao DHoje que não estava 

Promotor Carlos 
Romani - 
Ministério
Público
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PREJUÍZO DUPLO
Vítima paga resgate por carro 

furtado e cai em golpe

Após ter sido vítima de furto 
e extorsão na manhã da última 
terça-feira (7) um homem de 
53 anos procurou a Central de 
Flagrantes para registrar um 
boletim de ocorrência.

Para os policiais o homem 
informou que durante a manhã 
estacionou o carro em frente 
a sua residência no bairro 
Jardim Caparroz  e o veículo 
foi furtado. Foi realizada uma 
publicação nas redes sociais 
informado sobre o furto.

Momentos depois um ho-
mem entrou em contato in-
formando que devolveria o 
automóvel nas proximidades 
de um shopping a zona norte 
depois que a vítima realizasse 
um PIX no valor de R$500.
Acreditando na negociação da 

pessoa a vítima fez a transa-
ção e em seguida se dirigiu ao 
local combinado, percebendo 
neste momento que caiu em 
um golpe.

Em seguida ele procurou a 
Central de Flagrantes e regis-

Da REDAÇÃO

VIOLÊNCIA
Briga de casal em avenida tem 

carro danificado e homem preso

Na tarde da última terça-
-feira (7) um homem de 32 
anos foi preso pela Polícia 
Militar após ter agredido sua 
companheira de 32 anos e da-
nificado o carro da mulher por 
volta das 15h10 na Avenida 
Bady Bassitt.

De acordo com o boletim de 
ocorrência, os policiais foram 
acionados para atender uma 
ocorrência de possível violência 
doméstica no qual um casal 
discutia na rua.

Ao chegarem ao local os 
militares encontraram o casal  
com o filho de três anos e em 
conversa com a mulher foram 
informados de que o homem 
começou a ofendê-la verbal-
mente enquanto eles trafega-
vam de carro na avenida e por 

isso ela parou o automóvel e 
deu dois tapas.

Após ser agredido o homem 
então desceu do veículo, chu-
tou a vítima duas vezes e em 
seguida começou a jogar obje-
tos no carro, sendo que mais 
tarde ele quebrou o para-brisa 
com socos.
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trou um boletim de ocorrência 
com natureza de roubo e es-
telionato que posteriormente 
foi encaminhado ao 3º Distrito 
Policial. 

(Colaborou – Bruna 
MARQUES)

Os policiais conversaram 
com o agressor que confessou 
ter agredido sua companheira 
e danificado o carro. Ele foi 
preso e o caso que foi registra-
do como violência doméstica, 
injúria e dano foi encaminhado 
para o 2º Distrito Policial. (Co-
laborou – Bruna MARQUES)
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DROGAS
Mulher passa mal e 

morre em casa

A Polícia Civil de Rio 
Preto irá investigar a morte 
de uma mulher de 40 anos 
que faleceu na madrugada 
desta quarta-feira (8) em 
sua residência no bairro 
Nova Esperança.

Os policiais conversa-
ram com a mãe da vítima 
que mora em um imóvel 
nos fundos da residência. 
Ela informou que durante 
a madrugada ouviu o com-
panheiro da vítima gritando 
que a mulher estava pas-
sando mal e ao entrar no 

local observou que o homem 
tentava reanimá-la.

Uma viatura do SAMU foi 
acionada, mas a vítima já 
estava sem vida.

A idosa relatou que sua 
filha é usuária de drogas há 
muito tempo e que ouviu o 
companheiro dizer que mo-
mentos antes de passar mal 
a vítima usou crack.

Após as informações os 
policiais registraram o caso 
como morte suspeita e o 
encaminharam para o 4º 
Distrito Policial. 

(Colaborou – Bruna 
MARQUES)
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BR 153 termina feriado sem 
registro de acidentes fatais

A Polícia Rodoviária Fe-
deral (PRF) de Rio Preto re-
gistrou cinco acidentes com 
cinco feridos e nenhuma 
morte nas rodovias federais 
da região, durante a Operação 
Independência 2021. Houve 
duas autuações por falta do 
uso do cinto de segurança no 
passageiro e 16 autuações 
para condutores sem cinto.

Além disso, foram registra-
das 37 autuações por ultra-
passagem indevidas e duas 
por uso do celular. Nenhuma 
por embriaguez na região.

A Operação começou no 
sábado (3) e terminou na 
terça-feira (7), em todas as 
rodovias federais do Brasil.

Estado - No Estado de 
São Paulo foram registrados 
78 acidentes, sendo 10 de 
natureza grave, 74 feridos e 
quatro óbitos. A PRF fiscalizou 

1.801 veículos, destes, 54 
motoristas foram flagrados 
dirigindo embriagados. Com-
parando com 2020, que foram 
34, o aumento é de 59% neste 
tipo de infração.

As autuações por falta do 
uso do cinto de segurança 
também aumentou. Em 2020, 
90 passageiros foram multa-
dos por estarem sem cinto; em 
2021 foram 153, um aumento 
de 70%.

Além disso, durante a Ope-
ração a PRF também apreen-
deu, no Estado, 388 quilos de 
maconha, sendo 177 quilos 
na Rodovia Presidente Du-
tra, São José dos Campos e 
231 quilos na BR 116, em 
Registro.

Andressa ZAFALON    
redacao@dhoje.com.br
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SUSPEITO
Empresa registra 

queixa após motorista  
ter carga roubada

No final da tarde da úl-
tima segunda-feira (6) o 
representante de uma em-
presa de logística de trans-
porte procurou a Central 
de Flagrantes por volta das 
17h30 para relatar que 
contratou um motorista de 
33 anos para a entrega de 
uma carga de 37 toneladas 
de farelo de soja no dia 12 
de agosto, porém a carga 
não chegou ao destinatário. 

Segundo as informações 
do boletim de ocorrência, a 
empresa foi informada pelo 
cliente no dia 19 de agosto 
que a carga, que deveria 
ser entregue no dia 13 em 
Bebedouro/SP, não chegou, 
assim a empresa entrou em 
contato com o motorista 
que informou não ter entre-
gado a carga pois foi vítima 
de um roubo em Lins/SP. 

Em seguida o homem 
forneceu um boletim de 
ocorrência com supostas 
inconsistências de informa-
ções o que levantou suspei-
to do representante. 

Na segunda-feira o re-
presentante entrou em con-

tato com policiais civis que 
constataram que realmente 
o boletim de ocorrência 
possuía inconsistências no 
formato e nas informações 
e por isso entraram em 
contato com o motorista 
que voltou a afirmar que foi 
roubado em Lins. 

Por fim o representante 
registrou um Boletim de 
Ocorrência de apropriação 
indébita, falsificação de do-
cumento público e uso de 
documento falso que poste-
riormente foi encaminhado 
para o 1º Distrito Policial.  

(Colaborou – Bruna 
MARQUES)
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BR 153 termina feriado 
sem registro de acidentes 
fatais; também não houve 
casos de embriaguez ao 
volante

ANDERSON HENRIQUE SOARES 
ALVES, natural de São José do Rio 
Preto/SP, faleceu aos 40 anos de ida-
de. Era solteiro e deixou seu fi lho Alis-
son. Foi sepultado no dia 07/09/2021 
às 17:00, saindo seu féretro do velório 
de Engenheiro Schmidt para o cemi-
tério de Engenheiro Schmidt.

INEZ PADOVEZI DE MESQUITA, 
natural de Monte Aprazível/SP, faleceu 
aos 84 anos de idade. Era viúva e 
deixou seus fi lhos Marilza Aparecida, 
Maria Ines, Edgar, Raquel Cristina 
e Pollyanna Katia. Foi sepultada no 
dia 07/09/2021 às 14:30, saindo 
seu féretro do velório Capelas Prever 
Rio Preto para o cemitério São João 
Batista.

  FALECIMENTOS
ANIZIO DA COSTA, natural de 

Paraioso/SP, faleceu aos 80 anos de 
idade. Era viúvo e deixou seus fi lhos 
Eriton e Elaine Cristina. Foi sepultado 
no dia 07/09/2021 às 11:00, saindo 
seu féretro do velório Municipal de 
Paraiso para o cemitério Municipal 
de Paraiso.

LOURDEVINA ALVES PEREIRA 
DE SOUZA, natural de Balsamo/
SP, faleceu aos 67 anos de idade. 
Era divorciada e deixou seus fi lhos 
Janete, Andreia e Hirai. Foi sepultada 
no dia 07/09/2021 às 16:00, saindo 
seu féretro do velório Capelas Prever 
Rio Preto para o cemitério Municipal 
de Balsamo.
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MEIO AMBIENTE
Incêndio devasta Estação Ecológica e 

combate ao fogo dura à noite toda
A Estação Ecológica de 

Rio Preto, que fica entre Rio 
Preto e Mirassol, está em 
chamas desde à tarde desta 
quarta-feira (8). De acordo 
com informações do Tenente 

Leme, da Polícia Ambiental, 
ainda há muito fogo no local 
e os trabalhos de combate ás 
chamas devem durar a noite 
inteira.

“Está tudo pegando fogo 
aqui, não consigo passar mais 
detalhes. Do jeito que está, 

deve pegar fogo a noite intei-
ra”, relatou o tenente durante 
contato com a reportagem no 
final da tarde, por volta das 
18h40.

Estão no local Polícia Am-
biental, o Águia da Polícia 
Militar e os Bombeiros. Pelos 

vídeos que circulam na internet 
é possível ver o helicóptero do 
Águia pegando água em uma 
represa que tem ao lado para 
combater as chamas.

“Tem muitos caminhões 
dos bombeiros, não sei dizer 
quantos”, enfatizou o tenente.

Andressa ZAFALON 

INTENCIONAL
Polícia registra dois casos de incêndio em veículos

Um homem de 37 anos 
foi preso às 14h20 desta se-
gunda-feira (6) após policiais 
militares localizarem no bairro 
Anchieta o carro da Prefeitura 
de Rio Preto,  que havia sido 
furtado no Mini Distrito. 

Após serem informados 
sobre o furto os policiais re-
alizaram patrulhamento e no 
bairro Anchieta visualizaram 
o automóvel sendo conduzido 
pela Rua Guaxupé, momento 
em que o suspeito ao notar a 
presença da viatura abandonou 
o carro e passou a fugir a pé. 

Os policiais localizaram o 
suspeito tentando entrar em 
uma casa, momento em que 
ele derrubou uma chave mixa. 
O homem foi abordado e em 
revista pessoal ainda foi locali-
zada mais três chaves de metal. 

Após a abordagem os po-
liciais levaram o homem para 

o UPA Tangará, devido aos 
ferimentos causados durante 
a fuga. Depois ele foi enca-
minhado para a Central de 
Flagrantes e acabou preso em 
flagrante por furto qualificado. 
O caso foi enviado para o 7º 
Distrito Policial.  (Colaborou 
– Bruna MARQUES)
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FLAGRANTE
PM prende traficante com crack, esctasy e revólver

Na madrugada desta quar-
ta-feira (8) uma equipe da Po-
lícia Militar prendeu um homem 
de 34 anos que estava na posse 
de drogas e uma arma de fogo 
por volta da 0h50.

De acordo com as informa-
ções do boletim de ocorrência 
os policiais estavam realizando 
um patrulhamento no bairro 
João Paulo II, quando observa-
ram o suspeito segurando algo 
em frente a uma casa localizada 
em um ponto já conhecido por 
comercialização de drogas.

Na revista pessoal, localiza-

ram uma pedra de crack em sua 
mão. O suspeito foi questionado 
e confessou que estava no local 
para traficar e que a casa, no 
qual ele estava em frente, era 
de sua responsabilidade.

Os militares fizeram uma 
vistoria no imóvel e localizaram 
em uma mesa da sala dois in-
vólucros com sete porções de 
ecstasy e uma pedra de crack.

O homem informou não re-
sidir na casa, mas que em sua 
residência teriam mais drogas 
e uma arma de fogo. Então no 
bairro Jardim Nazareth os poli-
ciais apreenderam um revólver 
calibre 32, sete cartuchos do 

mesmo calibre e uma balança 
de precisão.

Em seguida o homem foi le-
vado pra a Central de Flagrantes 
e preso. Sendo encaminhado 
para a carceragem local. Já o 

caso foi registrado como dro-
gas sem autorização e posse 
de arma ilegal, e mais tarde 
foi encaminhado ao 3º Distrito 
Policial. (Colaborou – Bruna 
MARQUES)
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Com a correria do dia a dia e as exigências do mercado 
de trabalho, é esperado que as pessoas, de um modo geral, 
não priorizem o cuidado com a sua saúde e não valorizem 
alguns sintomas usuais, porém relevantes, como dores nas 
pernas, inchaço, formigamento nos pés e endurecimento 
das panturrilhas.

Durante a pandemia e a restrição domiciliar houve uma 
piora relacionada a presença de fatores de risco para as 
doenças circulatórias. Em outras palavras, aumentou a 
incidência de pacientes hipertensos, diabéticos, obesos, 
sedentários e estressados. Este contexto é prejudicial ao 
sistema circulatório, uma vez que estes fatores de risco 
aumentam a probabilidade de uma pessoa desenvolver ao 
longo dos anos doenças vasculares graves, como derrame 
cerebral, infarto do miocárdio, má circulação, trombose 
venosa profunda e embolia pulmonar. 

Além disso, o caráter silencioso das doenças circulatórias 
constitui a maior preocupação quando nos referimos ao risco 
de uma pessoa desenvolver uma doença vascular. O cérebro 
não avisa que teremos um derrame, o coração não exprime 
sinais de que ocorrerá em breve um infarto e a circulação 
das pernas não comunica nosso corpo de que haverá um 
entupimento arterial extenso, com chances reais de perda 
do membro acometido.

Portanto, temos dois caminhos a seguir. Podemos aguar-
dar a manifestação de algum sintoma e correr para o atendi-
mento médico na tentativa de remediar o evento circulatório 
ou podemos manter o acompanhamento periódico da nossa 
circulação, efetuando avaliações seriadas que permitirão o 
diagnóstico das possíveis alterações vasculares, antecipan-
do os eventos cerebrovasculares e cardiovasculares e suas 
respectivas complicações.

No mundo moderno em que vivemos, com tamanha 
evolução tecnológica na área médica, o check-up vascular 
representa a maior conquista da medicina preventiva. Ele 
pode ser realizado dentro ou fora do ambiente hospitalar, na 
maior parte das vezes no próprio consultório médico. Além 
disso, não há limite de faixa etária e nem restrições físicas 
que impeçam o adequado acompanhamento do sistema 
circulatório.

Qual seria o melhor momento para realizar o seu check-up 
vascular? Quando houver a compreensão de que você preci-
sa se cuidar e de que não existe outra maneira de prevenir 
doenças circulatórias, exceto realizando o check-up vascular. 
Embolia pulmonar, trombose venosa profunda, trombose 
arterial, pé diabético, hipertensão refratária, aneurismas de 
aorta, obstrução das artérias carótidas e insuficiência venosa 
constituem algumas doenças circulatórias que podem ser 
prevenidas, diagnosticas e tratadas com o check-up vascular. 
Nunca é tarde para cuidar da nossa circulação.

Para quem testou positivo para Covid-19 ou precisou 
ser internado para tratamento respiratório, a incidência de 
complicações vasculares é ainda maior. Doenças circulató-
rias, como trombose venosa profunda, embolia pulmonar, 
trombose arterial e alterações renais, podem ser diagnosti-
cadas em até aproximadamente três a quatro meses após 
a infecção viral pelo Coronavírus, fato que nos alerta sobre 
a importância de manter o acompanhamento periódico do 
sistema circulatório através do check-up vascular.

Para maiores informações sobre a saúde vascular e as 
principais doenças que acometem o nosso circulatório, 
acesse o site www.drsthefanovascular.com.br.

  
Prof. Dr. Sthefano Atique Gabriel – Doutor em Pes-

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

Nunca é tarde para 
cuidar da sua circulação

saude@dhoje.com.brSAÚDE VASCULAR
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Rio Preto aplicou 25 mil doses 
de lote analisado pela Anvisa

No início desta semana, o 
Ministério da Saúde interditou 
25 lotes da vacina CoronaVac 
que foram suspensos pela 
Anvisa. Os lotes estão interdita-
dos até que a agência termine 
a apuração sobre a situação 
dos imunizantes. Nesta quar-
ta-feira (8), a Secretaria de 
Saúde de Rio Preto informou 
que recebeu um lote com 
25.220 doses em 15/07 que 
faz parte dos lotes analisados 
pela Anvisa.

Segundo a Saúde, todas 
as doses foram aplicadas no 
município ainda no próprio 
mês de julho. A Secretaria de 
Saúde do Estado de São Paulo 
fez uma recomendação para 
que os municípios que aplica-
ram as doses da CoronaVac 
monitorem por 30 dias todas 
pessoas vacinadas, sendo que 
todo e qualquer evento adverso 
deve ser registrado no VaciVi-
da. Apesar de já ter passado o 
prazo de 30 dias em Rio Preto, 
a Saúde informou que seguirá 
atenta a possíveis eventos 
adversos.

Em coletiva nesta quarta-
-feira (8), o governador João 
Doria afirmou que nenhum in-
tercorrência foi registrada com 
os lotes suspensos pela Anvisa.  
“Temos confiança quanto à 
qualidade, segurança e eficácia 
da Coronavac. O imunizante 
passou por rigoroso controle 
de qualidade e todas as doses 
distribuídas para a rede de 
saúde passaram por testes de 
avaliação e foram certificadas 

Vinicius LIMA   
redacao@dhoje.com.br

CORONAVAC
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para o uso”, destacou Regiane 
de Paula, coordenadora do 
Plano Estadual de Imunização.

Em nota, o Instituto Butan-
tan informou que a medida não 
deve causar alarmismo. “Foi o 
próprio instituto que, por com-
promisso com a transparência 
e por extrema precaução, co-
municou o fato à agência, após 
atestar a qualidade das doses 
recebidas. Isso garante que os 
imunizantes são seguros para a 

população”, explicou.
A interdição cautelar tem o 

prazo de 90 dias. A Anvisa infor-
mou que, durante esse período, 
“trabalhará na avaliação das 
condições de boas práticas de 
fabricação da planta fabril não 
aprovada, no potencial impacto 
dessa alteração de local nos 
requisitos de qualidade, segu-
rança e eficácia, e do eventual 
impacto para as pessoas que 
foram vacinadas com esse lote”.

VEÍCULOS
Saúde recebe novas viaturas 
para atendimento e remoção

Rio Preto recebeu nesta 
quarta-feira (8) duas viaturas 
novas para compor a frota 
para o serviço de atendimento 
de urgência e emergência pré-
-hospitalar.

Uma das viaturas é um 
Veículo de Intervenção Rápida 
(VIR), que será destinado para 
o transporte da equipe, enquan-
to o outro é uma ambulância 
com duas macas retráteis, que 
será utilizada pela Central de 
Regulação para o transporte 
de pacientes acamados de 
atendimentos eletivos.

Com o VIR - veículo mais 
compacto e potente - há fa-
cilidade de locomoção e, por 
consequência, o tempo para 
deslocamento ao ponto do 
chamado deve ser mais rápi-
do. Já a ambulância permitirá 

o transporte de dois pacientes 
simultaneamente.

A viatura VIR foi adquirida 
com recurso federal no valor de 
R$ 371.890, enquanto a ambu-
lância custou R$ 191 mil, sendo 
R$ 150 mil provenientes de 
emenda parlamentar do deputa-
do estadual Reinaldo Alguz e R$ 
41 mil de recursos municipais.

O secretário de saúde Aldenis 
Borim acompanhou o prefeito 
Edinho Araújo junto do coorde-
nador do SAMU Regional André 
Baitello; do diretor técnico de 
serviço Clemente Pezarini Junior; 
além da gerente do SAMU 192 
Janaína Daniella de Andrade; e 
da gerente da Central de Remo-
ção Aline Barbosa.

“Nosso SAMU é um dos 
maiores do Estado de São Paulo 
em extensão territorial. Portanto, 
é um serviço fundamental para a 
região”, afirmou Baitello.

SAMU 192 - O SAMU 
192 de Rio Preto foi habili-
tado em 2004, regionalizado 
em 2012 e em 2021 teve 
sua qualificação renovada ao 
atender todas as exigências 
de qualidade do Ministério da 
Saúde.

O serviço é composto pela 
Central de Regulação de Ur-
gência e 11 ambulâncias, 
sendo 3 Unidades de Suporte 
Avançado (USA), tripuladas por 
condutor socorrista, médico e 
enfermeiro e 8 Unidades de 
Suporte Básico (USB), tripula-
das por condutor socorrista e 
técnico de enfermagem.

A Central de Regulação 
de Urgência do SAMU 192 é 
regional e atende a população 
de 31 municípios da microrre-
gião (colegiados de Rio Preto 
e José Bonifácio), sendo Rio 
Preto o município sede e mais 

13 bases descentralizadas em 
municípios da região.

Central -  A Central 
de Remoção é um serviço de 
transporte sanitário municipal 
(incluindo os distritos de Ta-
lhado e Engenheiro Schmitt), 
que atende a necessidade de 
pacientes eletivos, portadores 
de doenças crônicas  em trata-
mentos prolongados, altas hos-
pitalares e consultas, quando o 
munícipe não tem condições de 
realizar o transporte por meios 
próprios, seja por impossibili-
dade de se movimentar ou por 
condições socioeconômicas.

Atualmente o serviço conta 
com sete ambulâncias, quatro 
utilitários e uma van para ca-
deirante, cumprindo o serviço 
de transporte de usuários 24 
horas ininterruptas, com média 
diária de 140 atendimentos.
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OLÍMPIA
Prefeitura divulga 

cronograma de 
vacinação da semana

Com a iniciação de novos 
grupos na campanha de va-
cinação contra Covid-19, a 
Secretaria de Saúde divulgou 
o cronograma de imunização a 
fim de evitar um grande fluxo 
de pessoas, já que haverá apli-
cação para primeira, segunda e 
terceira dose.

Nesta quarta-feira (8), teve 
início a vacinação do público 
de 15 a 17 anos. Na quinta 
(9), será a vez de quem tem de 
14 a 17 anos. Na sexta (10), a 
imunização será ampliada para 
quem tem de 13 a 17 anos e, 
no sábado (11), todo o grupo 
de 12 a 17 anos poderá ser 
vacinado.

Para receber a dose, é ne-
cessária apresentação do Termo 
de Autorização dos pais ou 
responsáveis e demais docu-
mentos já informados.

Para pessoas acima de 18 
anos, ainda não há previsão de 
envio de novas doses pelo Go-
verno do Estado e o município 
segue com o cadastro aberto 
para xepa. Todas as informa-
ções e documentos necessários 
estão disponíveis no link https://
bit.ly/VacinaCovidOlimpia.

Já a 2ª dose, será dividida 
por tipo de imunizante. Com 
isso, quem tomou D1 de As-

traZeneca ou Coronavac pode 
procurar o Salão da Fenossa. 
Por outro lado, os profissionais 
de Educação imunizados com 
D1 de Pfizer devem comparecer 
somente ao Recinto do Folclo-
re. A vacinação será até 11 de 
setembro, das 8h às 16h, de 
acordo com a data marcada 
no cartão.

3ª dose - Conforme 
anunciado pelo Governo do 
Estado, será ministrada ainda 
a 3ª dose para reforço da imu-
nização. Inicialmente, o público 
contemplado é o de idosos com 
90 anos ou mais que já tenham 
completado 6 meses de inter-
valo da aplicação da 2ª dose. 
Entre os dias 08 e 10 de setem-
bro, a vacinação será no Centro 
de Referência do Idoso (CRI) e, 
no sábado, dia 11, no Salão da 
Fenossa, ambos funcionando 
das 8h às 16h. Para se vacinar 
é necessário levar o cartão de 
vacinação para conferência do 
esquema vacinal completo e do 
intervalo de aplicação.

A equipe de Saúde fará tam-
bém contato com as famílias 
para imunização de 3ª dose dos 
acamados, no sábado (11). Em 
caso de dúvidas sobre a vacina-
ção, o morador pode procurar 
a Vigilância Epidemiológica pelo 
telefone (17) 3279-1400.
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Casos continuam em 
queda; relatório traz 

dez e uma morte

Os casos de Covid-19 se-
guem diminuindo em Rio Pre-
to. A Secretaria de Saúde con-
firmou nesta quarta-feira (8) 
mais 10 casos no município, 
todos diagnosticados por exa-
me PCR. Com isso, a cidade 
chega a 96.437 casos registra-
dos, com uma média móvel 58 
casos leves e dois casos graves 
por dia, ficando bem próximo 
de zerar a quantidade casos 
graves no município.

Também foi contabilizado 
mais um óbito, tendo sido 
notificado na terça-feira (7). 
Desde o início da pandemia 
são 2.757 mortes, com uma 
taxa de letalidade de 2,8%. 
Considerando apenas os dados 
de 2021 são 61.674 casos e 

1.835 óbitos.
O número de pacientes 

curados chegou a 91.859, o 
equivalente a 95,2% dos ca-
sos. A cidade soma 318.597 
notificações de pacientes com 
sintomas gripais e 286.282 
testes realizados. O coeficiente 
de incidência é de 20.739 ca-
sos a cada 100 mil habitantes.

Atualmente, Rio Preto con-
ta com 288 pacientes interna-
dos com síndrome respiratória 
aguda grave (SRAG), com 143 
na UTI e 145 na enfermaria, 
sendo 138 residentes de Rio 
Preto e 150 de outros municí-
pios da região. Dentre os casos 
já confirmados com Covid-19 
são 162 internações, com 89 
na UTI e 73 na enfermaria. A 
taxa de ocupação dos leitos 
de UTI na região é de 34,4%.

Vinicius LIMA 

COVID 
Divulgação
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SE FOR DIFICIL EU FAÇO, SE FOR IMPOSSÍVEL ME DA MAIS 5 
MINUTOS. Sorria, beba muita água e seja felizO MÉDICO e professor Dr. 

Halim Atique Neto e a esposa 
Tábata, mais as fi lhas, Najla, 
Hadija e Latifa, passaram a 
semana e o feriado de 7 de 
setembro, em Floripa, hóspe-
des dos amigos médicos Dr. 
Renato de Freitas e Dra. Lucia-
na Secches Freitas. Retornam 
nesta quinta-feira.   

DR. HALIM ATIQUE Junior, 
aniversariante do último dia 7 
de setembro, resolveu deixar 
passar em brancas nuvens a 
data comemorativa.

ED MENDONÇA, professor, 
zarpa hoje com um grupo de 
amigos rio-pretenses para uns 
dias de relax total na Pousada 
do Sol curtindo a Praia Grande 
em Ubatuba.

RENATINHO  Zanovelo, 
comemorou seus 23 anos, 
muito bem vividos, ontem, ao 
lado dos pais, o pecuarista 
Renato Zanovelo e Sirlene e 
dos irmãos gêmeos Pedro e 
Rodrigo.   

QUER SE CUIDAR sem sair 
de casa? LUZK – leva o salão 
de beleza até você.   Tenha 
acesso a serviços de manicure, 
depilação, cabeleireiro, este-
ticista... Baixe o App LUZK e 
agenda o dia, hora e local que 
deseja ser atendida (o). Vale 
à pena conferir! Que tal fazer 
as unhas em casa no próximo 
sábado?

Detalhes
não tão pequenos...

Bernardino de Campos, 3145
Telefone: 3232-4822

Riopreto Shopping Center 
Telefone: 3227-3211

Kiberamarp

Secret Garden
Victor Miranda, Fabrício Assunção e Arthur Ribeiro recepcionam 
uma galera da imprensa local e amigos convidados na noite de 
amanhã, sexta-feira, na Secret Garden, Restaurante / Lounge 
Bar, que será inaugurada nos dias 11 e 12 (sábado e domingo), 
com reservas antecipadas, a Secret Garden, um espaço com 
uma beleza natural, cercada por um jardim deslumbrante. É mais 
que um local um espaço leve e alegre, que marcará o ritmo do 
interiorano. Ao ar livre e com boa música você irá apreciar bons 
driks, acompanhado de uma tradicional culinária. A experiência da 
Secret Garden, no ex-prédio do Buffet Manoel Carlos, adquirido 
pelo empresário Binho Neves, na entrada de Schmitt, é uma 
celebração de vida em sua forma mais verdadeira. 

Tel. (17) 3233-4888

Nau Vivendas 
A TARRAF vai ancorar um navio 
em plena zona sul de Rio Preto! 
Conhecida pela inovação de seus 
projetos e por “construir espaços 
que inspiram”, a incorporadora rio-
pretense surpreende mais uma vez 
com o NAU Vivendas. O meeting 
virtual para apresentação do mais 
novo empreendimento da empresa 
ocorreu na última sexta-feira, dia 03. 
Segundo o presidente da TARRAF, 
Olavo Tarraf, o NAU Vivendas nasce 
alinhado às necessidades reais das 
pessoas no mundo de hoje, em 
que a busca por qualidade de vida 
e bem-estar tem um peso cada vez 
maior na decisão das famílias.

DiáriodoBob
Aqui e na região. Está anunciada para sexta-feira, 10 de 

setembro, a vinda do vice governador Rodrigo Garcia, em Rio 
Preto, devendo aportar às 9 horas, para autorizar um punhado 
de recursos para o Hospital Municipal da Zona Norte, refor-
ma do Centro Regional de Eventos, assinaturas de convênios e 
entregas de Vouchers de cestas básicas, do programa “Alimento 
Solidário”, e Cartões Bolsa do Povo para municípios da região. 
O deputado federal da região Geninho Zuliani acompanhara Ro-
drigo nesta viagem para o interior. Recepção do prefeito Edinho 
Araújo e do Vice Orlando Bolçone. Fim da picada. O ritmo de 
vacinação está aumentando. Se permanecer assim, 100% da 
vacinação estará completa em 11/10. A hora é agora. A jorna-
lista Clenira Sarkis está de volta ao microfone, seu fiel escudeiro 
de tantos anos nos tempos exitosos da Hora Fantástica, o mais 
ouvido e destemperado programa de rádio, a maior audiência 
da Independência AM, em seu auge, apresentado por Rubens 
Celso (CRI), quando a comunicação falada se transformou num 
objeto de desejo do saudoso José Luiz Spotti. Com produção 
de Jerson Bardaró, que também flanou pelos microfones 
mais exigentes nos idos dos anos 90, “A Hora é Agora”, está 
disponível como PODCAST nas plataformas administradas por 
Haydee e Fred Tebar. Secreta ou aberta? Tem coisa que não 
da pra explicar. Se é institucional que a translucidez tem que ser 
o ninho da verdade e do bom senso, porque os vereadores não 
votam abertamente todos os projetos do Poder Legislativo? 
Na nova política a ordem é transparência em tudo pra não ficar 
dúvida. Como virou moda agora falar em garantia do Estado 
Democrático de Direito é bom também lembrar que “o pau 
que nasce torto morre torto! Acerto de contas. Pedro Roberto 
presidente da Câmara tem reunião marcada para às 9h de hoje, 
com o secretário de Governo Jair Moreti para discutir a situação 
dos permissionários do Shopping Azul. Em pauta a prorrogação 
de prazo para pagamento de dividas com o executivo. Fora do 
trilho. O vereador Celso Luiz de Oliveira, o Peixão, não aguenta 
mais ouvir o apito do trem. Dá a impressão que, quando o 
maquinista buzina para avisar que está chegando, na verdade,  
pela altura, é pra alertar também os moradores de Santa Fé 
do Sul pelo exagero do estrépito. Baú da Felicidade. O filme 
Silvio Santos Vem Aí, sobre a vida do apresentador, deve chegar 
aos cinemas mesmo sem ter tido aprovação para captar R$ 11 
milhões via PROMAC. Ponto e basta! 

Fazenda Amazonas
I tamar Borges, Secretário 
Estadual de Agricultura e 
Abastecimento do Estado de 
São Paulo, fez questão de 
conhecer, no final de semana 
prolongado, o vinhedo que o 
empresário Paulo Girardi, cultiva 
em sua cinematográfica Fazenda 
Amazonas, nos arredores de Rio 
Preto.  Itamar Borges, ficou 
impressionado com o lugar e 
com o vinho. Disse que é um 
dos melhores que ele já provou. 
Uma delíciaaa!

henriforne@gmail.com

SPOTlight

VENDA E MANUTENÇO DE ROÇADEIRAS, 
SOPRADORES, MOTOSSERRAS, MOTOPODAS E 
PULVERIZADORES, ALÉM DA VENDA DE EPIS

(EQUIPAMENTO DE PROTEÇO INDIVIDUAL,/
SINALIZAÇO E FERRAMENTAS

            Seguimentos industriais  -  construção civil  -   florestas e jardins 
Avenida Governador Adhemar Pereira de Barros, 1370/ Mançor Daud (fone 3238-3359)

Produtivo
José Serra fará falta no período de licença que 
tirou para tratar de Parkinson. É o mais produtivo 
senador da República. Nos seus seis anos e meio 
de mandato, aprovou 26 projetos de lei e outros 47 
aguardam votação. Também aprovou uma emenda 
à Constituição das cinco que submeteu ao plenário 
e ainda tramitam na casa.

Em Floripa
O requisitado cirurgião plástico 
Renato J. Freitas e esposa 
Dra. Luciana Secches Freitas, 
cirurgiã dentista na área de 
estética oral, da Clínica Ateliê 
da Imagem (Nova Redentora), 
levaram os f i lhos Heitor, 
Maria Teresa e Otávio, futuro 
médico, para semana relax 
total, aproveitando o feriado 
prolongado com direito praia 
Jurerê Internacional, curtindo 
um pouco de friozinho em sua 
bonita casa de veraneio em 
condomínio em Floripa.

C/ Luizinho BUENO 

O Secretário Estadual de Agricultura e 
Abastecimento do Estado de São Paulo, Itamar 
Borges e o empresário Paulo Girardi, brindam o 

encontro com vinho na Fazenda Amazonas

Sirlene Zanovelo com o fi lho Renatinho, 
aniversariante de ontem, em relax na fazenda da 

família. Parabéns!  

VICINAL DE SCHMITT
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SUB-20

Times da região abrem 2º turno hoje

A segunda metade do 
Campeonato Pau-
lista Sub-20 tem 
início nesta quin-

ta-feira (9) com as quatro 
equipes da região entrando 
em campo. Até o momento, o 
Mirassol lidera o grupo 1 com 
13 pontos, seguido pelo Tanabi 
com 11 pontos. O Olímpia está 
com quatro pontos na quinta 
posição e o América aparece 
na lanterna com um ponto.

Os três primeiros colocados 
avançam para próxima fase, 
além dos cinco melhores quar-
tos colocados.

Em Tanabi, o Índio da No-
roeste faz o clássico regional 
contra o Olímpia. O técnico do 
Galo Azul, Ednei Fernandes, 
acredita que Mirassol e Tanabi 
estão com a classificação bem 

encaminhada e que a disputa 
será pela terceira vaga.

“As atuações da nossa equi-
pe tem sido dentro do espe-
rado, mas esperávamos fazer 
pelo menos 50% dos pontos. 
Acredito que estamos no pá-
reo e o jogo contra o Tanabi é 
importante, pois é uma equipe 
que vem tirando pontos de to-
dos os outros times do grupo”, 
afirmou o treinador.

Ele também ressalta que a 
competição é importante para 
a formação de atletas para o 
Olímpia. “Hoje a negociação 
de jogadores jovens é o princi-
pal patrimônio de clubes com 
menor orçamento. O Mirassol é 
um exemplo de como a venda 
de jogadores para equipes de 
Série A muda o patamar finan-
ceiro. Além disso, esses atletas 
também poderão ser uteis ao 
Olímpia em uma disputa de 
Série A3, evitando que o clube 

Vinicius LIMA     
redacao@dhoje.com.br

tenha que fazer muitas contra-
tações”, comentou Fernandes.

Ainda nesta rodada, o líder 
o Mirassol encara o Fernan-
dópolis em casa depois de ter 
perdido o 100% de aproveita-
mento na última rodada. Já o 
América recebe o Monte Azul 
em busca da primeira vitória e 
com a esperança que o ataque 
desencante na competição, já 
que o time ainda não fez gols 
no campeonato.

Jogos:

09/09 – 15h – Mirassol x 
Fernandópolis – Estádio José 
Maria de Campos Maia (Mi-
rassol)

09/09 – 15h – Tanabi x 
Olímpia – Estádio Alberto Vic-
tolo (Tanabi)

09/09 – 15h – América x 
Monte Azul – Estádio Benedito 
Teixeira (São José do Rio Preto)

Times da região abrem 2º turno hoje

Ednei Fernandes, 
técnico do 
Olímpia

DEZ A ZERO
Realidade Jovem 

toma maior goleada 
da competição

O Realidade Jovem 
sofreu sua terceira 
derrota consecuti-

va no Campeonato Paulista 
feminino nesta quinta-feira 
(8). Jogando na capital, a 
equipe rio-pretense foi su-
perada pelo Corinthians pelo 
placar de dez a zero, a maior 
goleada da competição até 
o momento.

O jogo começou com o 
Corinthians pressionando 
e a goleira Carol fazendo 
boas defesas. Porém, aos 
18 minutos, a defesa do 
Realidade não resistiu e le-
vou o primeiro gol. Após co-
brança de escanteio, Pardal 
apareceu livre na área para 
marcar de cabeça. Pardal 
também marcou o segundo 
gol aos 23 minutos cobran-
do pênalti.

A pressão da equipe alvi-
negra continuou, com Cacau 
recebendo um lançamento 
dentro da área e rolando 
para Jheniffer fazer o tercei-
ro. Aos 39 minutos, Miriã 
arrancou do meio-campo, 
venceu as zagueiras do Re-
alidade na corrida e tocou 
na saída da goleira para 
fazer mais um. O quinto gol 
saiu aos 43 minutos após 

uma saída de bola errada 
da goleira Carol, deixando 
Jheniffer com o gol vazio 
para marcar.

O Corinthians seguiu ata-
cando na segunda etapa e 
marcou o sexto logo aos oito 
minutos com Diany rece-
bendo um cruzamento ras-
teiro da direita e mandando 
para a rede. Quatro minutos 
depois, Poliana aproveitou a 
sobra de bola para mandar 
uma bomba para marcar o 
sétimo. Depois desse gol, 
as alvinegras diminuíram 
a intensidade, voltando a 
pressionar só nos minutos 
finais.

Aos 35 minutos, Poliana 
desviou de cabeça uma co-
brança de escanteio e fez o 
oitavo. Já aos 44 minutos, 
Miriã recebeu o lançamento 
e saiu na cara do gol para 
fazer mais um. O último gol 
foi nos acréscimos, com 
Miriã decretando a vitória 
por dez a zero.

O Paulistão feminino 
terá uma pausa na semana 
que vem. Sendo assim, o 
próximo jogo do Realidade 
Jovem vai ser no dia 21/09 
contra o São José em casa. 
Já o Corinthians faz o clás-
sico contra o Palmeiras no 
Allianz Parque no dia 22.

Vinicius LIMA 

BRASILEIRÃO

Fabio Carille é o novo técnico do Santos

Fábio Carille é o novo 
comandante da equi-
pe de futebol profis-

sional do Santos. O Peixe 
anunciou nesta quarta-feira 
(8) a contratação do treina-
dor, de 47 anos, com vínculo 
até o final do ano que vem. 
Ele assinará contrato na 
próxima quinta-feira (9), 
quando será apresentado 
oficialmente em entrevista 
coletiva que será concedida 
na Vila Belmiro, às 11h30 
(horário de Brasília).

Fabio Carille já estreia no 
próximo sábado (11). O ad-
versário será o Bahia, na Vila 
Belmiro, em partida válida 
pela 20ª rodada do Campe-
onato Brasileiro. Junto com 
o técnico chegam ao clube 

santista o auxiliar técnico 
Leandro Silva, o analista de 
desempenho Dênis Lupp e o 
preparador físico Walmir Cruz.

Carille chega para subs-
tituir Fernando Diniz, que foi 
demitido no último domingo 
(5) após o Santos perder 
para o Cuiabá por 2 a 1 na 
Arena Pantanal, em Cuiabá, 
pela 19ª rodada do Brasi-

Agência BRASIL

leirão.
Natural de São Paulo 

(SP), Fábio Carille teve o 
trabalho de maior destaque 
no Corinthians, clube no qual 
foi campeão Brasileiro em 
2017, além do tricampeona-
to paulista em 2017, 2018 
e 2019. O último trabalho 
do paulista foi no Al-Ittihad 
(Arábia Saudita).

Divulgação 

Fabio Carille é o novo técnico do Santos
Carille chega para substituir Fernando 
Diniz, que foi demitido no último do-
mingo (5) após o Santos perder para o 
Cuiabá por 2 a 1 na Arena Pantanal, em 
Cuiabá, pela 19ª rodada do Brasileirão

POTIRENDABA RETORNO

Campeonatos reúnem 
cerca de 400 atletas

A Prefeitura de Potirenda-
ba, através da Coordenadoria 
de Esportes, realizou no início 
desta semana, a abertura da 
1ª Copa Independência de 
Basquete e a 18ª Copa 21 de 
Março de Futebol de Salão, no 
Ginásio de Esportes “Francisco 
Martins Sanches”.

O evento que é gratuito e 
aberto ao público conta com 
atletas de seis cidades para o 
torneio de Basquete, cerca de 
400 crianças, jovens e adultos 
de Potirendaba para a copa de 
Futebol de Salão e tem data 
marcada para as finais em 
10/10 (Basquete) e 12/11 
(Futebol de Salão).

A cerimônia contou com 
a presença da Prefeita Gi, do 
Vice Prefeito Luiz Sérgio, Vere-
adores, Personalidades espor-
tivas do município e familiares 
que foram homenageados na 

galeria de fotos do Ginásio.

A programação:
BASQUETE
12/09 – Domingo
8:30h – Bady Bassit x Amé-

rica (S. J. Rio Preto)
10h – Potirendaba x Cedral
11:30h – Nova Aliança x 

Ibirá

FUTEBOL DE SALÃO
09/09 – Quinta-Feira 19h
1º Jogo – Velbras FS x São 

Francisco Clube
2º Jogo – Falcão FS x Li-

verpool FS
3º Jogo – Meninos da Vila 

FC x Boechart FS

13/09 – Segunda-Feira 19h
1º Jogo – Craques do Sport 

x Velbras FS
2º Jogo – Falcão FS x São 

Francisco Clube
3º Jogo – Juventus FC x 

Barsemlona FS

Da REDAÇÃO

Sesi Rio Preto vai disputar 
estadual de Badminton

Com a estabilização da 
pandemia da Covid-19 em vá-
rias regiões do estado de São 
Paulo, a equipe de Badminton 
do Sesi de Rio Preto se prepara 
para a 1ª Etapa Estadual de 
Badminton da Febasp (Fede-
ração de Badminton do Estado 
de São Paulo), que acontece 
nos dias 25 e 26 de setembro, 
na cidade de Mococa (SP).

Segundo o técnico Leandro 
Balbino de Jesus, essa será a 
primeira competição da equipe 
desde março de 2020, quan-
do houve a paralisação dos 
eventos esportivos. “Estamos 

intensificando os treinos e 
ansiosos para esse primeiro 
desafio após tanto tempo fora 
de um torneio”, contou.

Ao todo, foram convoca-
dos 12 atletas do Sesi Rio 
Preto com idades entre 9 e 
18 anos. Essa primeira fase 
faz parte do Circuito Estadual 
de Badminton. A próxima será 
em novembro em Itapetininga 
(SP).

Para Leandro, o objetivo da 
equipe é fazer um bom retorno 
nas competições estaduais e 
enfrenta-las como uma prepa-
ração para a Etapa Nacional, 
que também acontece em 
novembro em Sergipe.

Da REDAÇÃO

Divulgação 

Divulgação 
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OLÍMPIA E BARRETOS
Divulgação

O GR Group, que 
atua no setor 
imobiliário e de 
turismo, anun-

ciou que vai realizar dois 
investimentos, em Olímpia 
e em Barretos, que somados 
chegam a R$ 970 milhões.

Para Olímpia, o grupo 
apresentou seu novo empre-
endimento de incorporação 
hoteleira, o Royal Prime 
Thermas Resort & Spa, com 
600 apartamentos e VGV 

GR Group investe R$ 970 mi em resorts
de R$ 720 milhões. Já em 
Barretos, onde administra o 
Barretos Country Thermas 
Park, o grupo informa um 
investimento de R$ 250 
milhões dentro de três anos, 
que promete mais que do-
brar a capacidade do empre-
endimento.

O Royal Prime Thermas 
Resort & Spa teve sua pe-
dra fundamental lançada na 
última sexta-feira (3).

“Investimos toda nossa 
energia na concepção des-
te projeto, porque temos 
identificado cada vez mais 

a presença dos millennials 
no perfil das famílias que 
viajam. Essas pessoas são 
mais conectadas, têm pro-
pósitos, defendem causas, 
são preocupadas com as 

questões ambientais, e, 
muito mais do que comprar 
uma diária de resort, elas 
querem adquirir e somar 
experiências. O Prime foi 
pensado considerando to-

das essas características”, 
afirmou Gustavo Rezende, 
CEO do GR Group.

Um diferencial do empre-
endimento é que ele será o 
primeiro resort pet friendly 
de Olímpia, com hotel e área 
de convivência exclusivos e 
profissionais capacitados 
para o cuidado dos animais 
de estimação dos hóspe-
des durante toda a estadia. 
A estimativa é gerar 750 
empregos diretos e ter uma 
capacidade para hospedar 
2,2 mil pessoas.

No Barretos Country 
Thermas Park o objetivo 
é aumentar a capacidade 
hoteleira, saindo de 216 
apartamentos para 500 
até 2023. A expansão re-
presenta mais que o dobro 
do porte atual, ampliando 
a autonomia do complexo 
em receber para até 2 mil 
hóspedes e gerando mais 
de 700 empregos diretos. O 
projeto conta também com 
investimento em novos equi-
pamentos e atrações com a 
temática country.

Vinicius LIMA 
redacao@dhoje.com.br

Investimos toda nossa energia na concepção 
deste projeto, porque temos identificado cada 

vez mais a presença dos millennials no perfil das 
famílias que viajam

“

”

CONTO LITERÁRIO

Machado de Assis é espetáculo 
gratuito no Sesi Rio Preto 

O Sesi de Rio Pre-
to recebe nos dias 
10, 11, 17 e 18 de 

setembro, às 20h, o espetá-
culo Pai contra Mãe, da Cia. 
Fusion de Danças Urbanas. 
O espetáculo aborda temas 
importantes como racismo, 
escravidão e luta por sobre-
vivência. As apresentações 
são gratuitas e os ingressos 
devem ser reservados no 
Meu Sesi.

Inspirado pelo conto ho-
mônimo de Machado de 
Assis, Pai contra mãe é um 
diálogo entre a dança e a 
história, a ficção e o real. Oito 
corpos em constante movi-
mento retratam os desafios 
de ser negro e ser mulher 
numa sociedade desigual e 
opressora, na qual as feridas 
deixadas pela escravidão não 
cicatrizaram, mas multiplica-
ram-se.  Através das danças 
urbanas, abordam questões 
chave para a discussão das 
mazelas sociais: o racismo, 
a violência, o sexismo, a 
ânsia por poder e a vaidade 
humana.

A Cia. Fusion de Danças 
Urbanas surgiu em 2002 na 
periferia de Belo Horizonte, 
mas fez sua estreia oficial 

em 2009, com o espetáculo 
Som. O grupo é responsável 
por pesquisar e divulgar as-
pectos inexplorados da dança 
urbana. Entre suas diversas 
premiações, foram contem-

eventos culturais no dia 28 de 
agosto e vem seguindo rigoro-
sos protocolos de segurança, 
recebendo público com capa-
cidade reduzida, mantendo o 
distanciamento recomendado 
pelas autoridades sanitárias 
e aferindo a temperatura do 
público na entrada.

Os ingressos para o espe-
táculo Pai contra Mãe estarão 
disponíveis nas segundas-
-feiras que antecedem as 
apresentações no Meu Sesi. 
Para fazer a sua reserva, basta 
acessar a agenda que está 
disponível no site da unidade.

SERVIÇO

Pai contra Mãe
Cia. Fusion de Danças 

Urbanas 
10,11, 17 e 18 de setem-

bro, às 20h
Classificação 12 anos. 

Gratuito.
Reserva de ingressos no 

Meu Sesi através da agenda: 
riopreto.sesisp.org.br

Da REDAÇÃO

plados com o Prêmio Leda 
Maria Martins na categoria 
Direção, pelo espetáculo Pai 
contra Mãe.

O Teatro do Sesi São José 
do Rio Preto retomou os 

Divulgação
Inspirado pelo conto 
homônimo de Macha-
do de Assis, Pai con-
tra mãe é um diálogo 
entre a dança e a his-
tória, a ficção e o real

TELONA
Reação em Cadeia 

tem sua estreia 
nacional agendada

Com distribuição da Paris 
Filmes e Downtown Filmes, 
o longa de ação REAÇÃO EM 
CADEIA, terceira produção do 
ator e cineasta Márcio Garcia 
(“Amor por Acaso” e “Angie”), 
tem sua estreia prevista para 
o dia 16 de setembro exclusi-
vamente nos cinemas de todo 
o Brasil.

Recheado de cenas de 
ação e muita velocidade, 
o filme conta a história de 
Guilherme (Bruno Gissoni), 
um auditor que descobre 
um desfalque na empresa 
onde trabalha e se envolve 
numa rede de corrupção que 
abastece o sistema político 
brasileiro.

Ao se envolver emocional-

mente com Lara (Monique 
Alfradique), uma antiga na-
morada do colégio, ele acaba 
entrando em uma cilada ain-
da maior ao descobrir que a 
jovem namora o problemático 
Zulu (André Bankoff). Para 
tentar livrar-se da dívida do 
namorado, Lara envolve Gui-
lherme em um esquema cri-
minoso. Lavagem de dinheiro 
e tráfico de drogas são alguns 
dos problemas que Guilherme 
terá que se livrar, além do 
encalço da Polícia Federal.

O filme conta com a di-
reção de Márcio Garcia, que 
também assina o roteiro 
ao lado de Thiago Dottori e 
a supervisão do roteiro de 
Bráulio Mantovani (de suces-
sos como “Tropa de Elite” e 
“Cidade de Deus”).

Da REDAÇÃO



Editais de
NOTIFICAÇÃO

Câmara Municipal de
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

B-3Jornal
São José do Rio Preto, quinta-feira
09 de setembro de 2021

33ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO 
RIO PRETO 

09 DE SETEMBRO DE 2021 – QUINTA-FEIRA – 15:00 HORAS 
ORDEM DO DIA 

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR 
01 – 21/21 – VER.ª CLÁUDIA DE GIULI – 1ª DISC./VOT 
Acrescenta o §4° ao artigo 105 da Lei Complementar n° 650, de 05 de janeiro de 
2021, que institui Código que contém as Posturas Municipais e medidas do poder de 
polícia administrativa a cargo do Município. (QUÓRUM: MAIORIA 
ABSOLUTA)  
 
PROJETOS DE LEI 
02 – 241/21 – DO EXECUTIVO – 2ª DISC./VOT 
Dispõe sobre a outorga de uso, sob forma de concessão administrativa, de imóvel 
público municipal, em favor da FRATERNA – ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL 
DO ESPÍRITO PELA LIBERDADE, IGUALDADE E FRATERNIDADE. 
(QUÓRUM: DOIS TERÇOS)   
 
03 – 247/21 – DO EXECUTIVO – 1ª DISC./VOT 
Autoriza o Município, através do Poder Executivo, a contratar operação de crédito 
de financiamento com instituições financeiras nacionais e dá outras providências. 
(QUÓRUM: DOIS TERÇOS)  
 
04 – 72/21-  VER. JEAN CHARLES O.D. SERBETO – 2ª DISC./VOT  
Declara de utilidade pública a Casa do Cireneu Irmã Tereza na Providência de Deus.  
(QUÓRUM: MAIORIA SIMPLES)  
 
05 – 75/21-  VER. JEAN CHARLES O.D. SERBETO – 2ª DISC./VOT 
Declara de utilidade pública o Restaurante Popular Bom Prato na Providência de 
Deus.  
(QUÓRUM: MAIORIA SIMPLES)  
 
06 – 84/21 – VER. PEDRO ROBERTO GOMES – 2ª DISC./VOT 
Dispõe sobre a instalação de painéis solares para produção de energia fotovoltaica 
em prédios públicos destinados a repartições e serviços público municipais e dá 
outras providências.  
(QUÓRUM: MAIORIA SIMPLES)  
 

07 – 181/21 - VER.ª CLÁUDIA DE GIULI – 2ª 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) 
 
08 – 187/21 – VER. BRUNO MOURA – 2ª DISC./VOT 
Dispõe sobre a inclusão, no Calendário Oficial do Município, o dia do Atleta 
Paralímpico, a ser comemorado anualmente, em 21 (vinte e um) de setembro. 
(QUÓRUM: MAIORIA SIMPLES)   
 
09 – 66/21-  VER. JULIO DONIZETE – 1ª DISC./VOT 
Dispõe sobre a proibição da cobrança da taxa de religação de água no Município de 
São José do Rio Preto, e dá outras providências. (QUÓRUM: MAIORIA 
SIMPLES)  
 
10 – 86/21 - VER. ODÉLIO CHAVES – 1ª DISC./VOT 
Assegura ao cônjuge ou convivente do consumidor de serviços públicos o direito de 
solicitar a inclusão do seu nome na fatura mensal de consumo. (QUÓRUM: 
MAIORIA SIMPLES)   
 
11 – 180/21 – VER. ANDERSON BRANCO – 1ª DISC./VOT 
Dispõe sobre a sinalização vertical e horizontal de toda fiscalização eletrônica de 
velocidade efetuada por meio de lombada eletrônica e radar móvel ou fixo nas vias 
urbanas do município. 
(QUÓRUM: MAIORIA SIMPLES)  
III – EXPLICAÇÃO PESSOAL  
Ver. PEDRO ROBERTO GOMES – Presidente da Câmara – 03/09/21 

  

DEPARTAMENTO DE PESSOAL 

EXTRATO DE PORTARIAS 

 

PORTARIA Nº 6752 DE 02 DE SETEMBRO DE 2021. 
CONCEDE ao servidor EUDI AMAURI ARAUJO RUSSO, ocupante do 
cargo efetivo de Operador de Câmera, Ref. CM-2C, Nível Técnico 
Administrativo, 30h, o benefício da Licença Prêmio, opção do art. 4º, I, § 
1º, LC 147/02, vencida em 02 de agosto de 2020. 
 
PORTARIA Nº 6753 DE 02 DE SETEMBRO DE 2021. 
CONCEDE a servidora VIVIAN SILVA LIMA, ocupante do cargo efetivo de 
Jornalista, Ref. CM-2D, Nível Superior, o benefício da Licença Prêmio, 
opção do art. 4º, I, § 1º, LC 147/02, vencida em 02 de agosto de 2020 
 
PORTARIA Nº 6753 DE 02 DE SETEMBRO DE 2021. 
CONCEDE a servidora THAIS MACHADO RODRIGUES DE OLIVEIRA, 
ocupante do cargo efetivo de Jornalista, Ref. CM-2D, Nível Superior, o 
benefício da Licença Prêmio, opção do art. 4º, I, § 1º, LC 147/02, vencida 
em 28 de setembro de 2020 
 
VEREADOR PEDRO ROBERTO GOMES  
Presidente da Câmara Municipal 

CERTIDÃO DE URGÊNCIA ESPECIAL Nº 20/2021 
(33ª Sessão Ordinária –  09/09/2021) 

  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 33ª 
Sessão Ordinária, a realizar-se no dia 09/09/2021. 
 
Item/Reqtos.              Proponente                 Projeto – Nº -               
Autoria-Assunto  
01 – 1488/2021           11(onze)Ver           Projeto de Lei  nº 244/21            
EXECUTIVO,     
que 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. (VOTAÇÃO: MAIORIA ABSOLUTA) 
 
02 – 1489/2021           11(onze)Ver            Projeto de Lei  nº 245/21          
EXECUTIVO,     
que 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. 
(VOTAÇÃO: MAIORIA ABSOLUTA) 
 
03 – 1494/2021           09(nove)Ver           Projeto de Lei  nº 284/21            
EXECUTIVO,     
que dispõe sobre a outorga de uso, sob forma de concessão administrativa, 
de imóvel público municipal, em favor da ABEQ - Associação Beneficente 
do Evangelho Quadrangular Solo Sagrado. (VOTAÇÃO: DOIS TERÇOS) 
 
04 – 1495/2021           09(nove) Ver        Projeto de Resolução  nº 7/21           
JOÃO PAULO RILLO,  que suprime o § 1° do Artigo 108, da Resolução 
nº 712, de 13 de dezembro de 1990 – Regimento Interno, para que as 
Sessões Ordinárias ocorram às terças e às quintas-feiras. (VOTAÇÃO: 
MAIORIA ABSOLUTA) 

 
MARCOS CARDOSO DA SILVA – Diretor Legislativo – 03/09/21 
 
 

DEPARTAMENTO DE PESSOAL 

EXTRATO DE PORTARIAS 

 

PORTARIA Nº 6752 DE 02 DE SETEMBRO DE 2021. 
CONCEDE ao servidor EUDI AMAURI ARAUJO RUSSO, ocupante do 
cargo efetivo de Operador de Câmera, Ref. CM-2C, Nível Técnico 
Administrativo, 30h, o benefício da Licença Prêmio, opção do art. 4º, I, § 
1º, LC 147/02, vencida em 02 de agosto de 2020. 
 
PORTARIA Nº 6753 DE 02 DE SETEMBRO DE 2021. 
CONCEDE a servidora VIVIAN SILVA LIMA, ocupante do cargo efetivo de 
Jornalista, Ref. CM-2D, Nível Superior, o benefício da Licença Prêmio, 
opção do art. 4º, I, § 1º, LC 147/02, vencida em 02 de agosto de 2020 
 
PORTARIA Nº 6753 DE 02 DE SETEMBRO DE 2021. 
CONCEDE a servidora THAIS MACHADO RODRIGUES DE OLIVEIRA, 
ocupante do cargo efetivo de Jornalista, Ref. CM-2D, Nível Superior, o 
benefício da Licença Prêmio, opção do art. 4º, I, § 1º, LC 147/02, vencida 
em 28 de setembro de 2020 
 
VEREADOR PEDRO ROBERTO GOMES  
Presidente da Câmara Municipal 

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

CONVITE 
  

     A Câmara Municipal de São José do Rio Preto, CONVIDA 

Vossa Senhoria para participar da AUDIÊNCIA PÚBLICA, por 

solicitação do Vereador  João Paulo Rillo, para debater o Projeto de 

Resolução nº 07/21, que suprime o § 1° do Artigo 108, da Resolução nº 

712, de 13 de dezembro de 1990 – Regimento Interno, para que as 

Sessões Ordinárias ocorram às terças e às quintas. 

Contamos com a presença  de   Vossa  Senhoria nesta Audiência 

Pública, que em muito enriquecerá o nível dos debates, que ocorrerá em: 

Data: 09 de setembro de 2021 – (quinta-feira) 
Horário: 19:00 horas 
Local: Plenário da Câmara Municipal de São José do Rio 

Preto 
               Rua Silva Jardim, nº 3357 – Centro 

 
 

Ver. PEDRO ROBERTO GOMES 
Ver.  Presidente da Câmara 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEPARTAMENTO DE PESSOAL 

EXTRATO DE PORTARIAS 

 

PORTARIA Nº 6752 DE 02 DE SETEMBRO DE 2021. 
CONCEDE ao servidor EUDI AMAURI ARAUJO RUSSO, ocupante do 
cargo efetivo de Operador de Câmera, Ref. CM-2C, Nível Técnico 
Administrativo, 30h, o benefício da Licença Prêmio, opção do art. 4º, I, § 
1º, LC 147/02, vencida em 02 de agosto de 2020. 
 
PORTARIA Nº 6753 DE 02 DE SETEMBRO DE 2021. 
CONCEDE a servidora VIVIAN SILVA LIMA, ocupante do cargo efetivo de 
Jornalista, Ref. CM-2D, Nível Superior, o benefício da Licença Prêmio, 
opção do art. 4º, I, § 1º, LC 147/02, vencida em 02 de agosto de 2020 
 
PORTARIA Nº 6753 DE 02 DE SETEMBRO DE 2021. 
CONCEDE a servidora THAIS MACHADO RODRIGUES DE OLIVEIRA, 
ocupante do cargo efetivo de Jornalista, Ref. CM-2D, Nível Superior, o 
benefício da Licença Prêmio, opção do art. 4º, I, § 1º, LC 147/02, vencida 
em 28 de setembro de 2020 
 
VEREADOR PEDRO ROBERTO GOMES  
Presidente da Câmara Municipal 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO: 
 
SETPAR MIRASSOL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE 
LTDA, empresa privada inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 12.749.878/0001-03, 
estabelecida à Rua Penita, 3155, Sala A-8, Redentora, na cidade de São José do Rio 
Preto/SP, conforme faculta a Lei n.o 6.766 de 19 de Dezembro de 1979 e artigo 
62, da Lei 13.097 de 19 de Janeiro 2.015, resolve pelo presente Edital, 
NOTIFICAR os proprietários dos lotes, localizados no Empreendimento 
“SETLIFE II MIRASSOL”, abaixo relacionados, considerando que a 
tentativa de Notificação Extrajudicial promovida de forma pessoal restou 
infrutífera, estando os mesmos em local incerto e não sabido, para 
comparecer, no prazo impreterível de 15 (quinze) dias a contar da data de 
publicação deste edital, no endereço supracitado ou dentro do prazo nos 
contatar através do número 0800-878-0777, tendo em vista o 
descumprimento da obrigação pecuniária assumida originária. Assim pela 
presente, ficam NOTIFICADOS na forma da legislação vigente, para que 
ninguém possa alegar ignorância/desconhecimento, expede-se a presente 
com o prazo de 15 (quinze) dias. O não comparecimento e a consequente 
desconsideração a esta notificação ensejará a aplicação das sanções legais 
com a rescisão do contrato de compra e venda firmado entre as partes, 
ficando eventuais valores de reembolso a crédito dos Notificados, 
desobrigando a Notificante de qualquer comunicação futura. 

Nome do Cliente RG CPF/CNPJ Quadra Lote 

PEDRO CRUZ COSTA 238744048 
775.044.299-

53 06 14 

 
JAMIL PEDROZO NASSIF 

DIRETOR 
 
 
 
 d_ 

 

AVISO DE LICITAÇÃO 

                                             O CONSÓRCIO PÚBLICO 
INTERMUNICIPAL DE INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO 
ESTADO DE SÃO PAULO avisa que se encontra aberto o 
Procedimento Licitatório na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 
008/2.021, empreitada do Tipo Menor Preço, com critério de 
julgamento menor preço por lote, que objetiva realizar “Registro 
de Preço para Futura e Eventual Contratação de pessoa 
jurídica especializada em fornecimento de Conjunto de 
Montagem Educacional com Recursos Tecnológicos e 
Conteúdos de Aprendizagem em formato digital para o 
Ensino Fundamental – (Anos iniciais 1º ao 5º ano, Anos 
finais 6º ao 9º ano e Ensino Médio), com possibilidade de 
interação do usuário e uso de Tecnologias de realidade 
Aumentada, Animações 2D e 3D, jogos educativos e 
vídeos. As atividades orientadas deverão ser compatíveis 
com a BNCC. Recursos disponíveis para utilização em 
dispositivo que acompanha o laboratório através de Tablet 
com aplicativo próprio de reconhecimento de imagem para 
interação e ativados por QR Codes aplicados nos livros e 
fichário de montagem. Todos os itens deverão estar 
acomodados em uma unidade móvel apropriada para o 
armazenamento e deslocamento da unidade experimental 
com os livros, fichários de montagens e kits de robótica”. 

                                       Este certame tem sua abertura ocorrida 
no dia 22 de setembro de 2.021, às 09h00min pelo Portal de 

d_ 

 

Compras do Governo Federal – 
www.comprasgovernamentais.gov.br 

                                   Os licitantes interessados em participar 
desta licitação poderão obter maiores informações junto a Sede 
Administrativa do CINDESP, na Rua Bernardino de Campos, nº. 
4140, 8º Andar, Sala 86 – Centro, São José do Rio Preto, em 
horário normal de expediente, ou pelo telefone (0xx17) 3304-2291 
ou pelo e-mail cindesp@cindesp.sp.gov.br. A cópia do edital estará 
disponível no sítio oficial do CINDESP www.cindesp.sp.gov.br, no 
sítio www.comprasgovernamentais.gov.br, podendo ser retirado 
gratuitamente.                           

São José do Rio Preto - SP, 03 de Setembro de 2021. 

 

JOSÉ ADALTO BORINI 

PRESIDENTE DO CINDESP 

d_ 

 

Compras do Governo Federal – 
www.comprasgovernamentais.gov.br 

                                   Os licitantes interessados em participar 
desta licitação poderão obter maiores informações junto a Sede 
Administrativa do CINDESP, na Rua Bernardino de Campos, nº. 
4140, 8º Andar, Sala 86 – Centro, São José do Rio Preto, em 
horário normal de expediente, ou pelo telefone (0xx17) 3304-2291 
ou pelo e-mail cindesp@cindesp.sp.gov.br. A cópia do edital estará 
disponível no sítio oficial do CINDESP www.cindesp.sp.gov.br, no 
sítio www.comprasgovernamentais.gov.br, podendo ser retirado 
gratuitamente.                           

São José do Rio Preto - SP, 03 de Setembro de 2021. 

 

JOSÉ ADALTO BORINI 

PRESIDENTE DO CINDESP 

 

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO  

PREGÃO ELETRÔNICO N° 007/2021 

    O CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE 
INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTODO ESTADO DE SÃO PAULO 
– CINDESP, pessoa jurídica de direito público inscrita no CNPJ 
sob o nº 29.185.021/0001-00, com endereço situado à Rua 
Bernardino de Campos, nº 4140, Andar 8, Sala 86, Centro, CEP: 
15.015-300, São José do Rio Preto - SP, neste ato representado 
pelo seu Presidente, nos termos do inciso VI do art. 43 da Lei 
Federal nº 8.666/93 e inciso XXI e XXII do art. 4º da Lei 
Federal nº 10.520/2002, ADJUDICA o objeto do Pregão 
Eletrônico nº 007/2021 de acordo com a seguinte indicação: 
Lote n° 1 em favor da empresa WR CALÇADOS EIRELI pelo 
valor global R$ 82.366.512,00 (Oitenta e Dois Milhões, 
Trezentos e Sessenta e Seis Mil, Quinhentos e Doze Reais), 
tudo em conformidade com a Ata de Abertura, Habilitação e 
Julgamento lavrada pelo pregoeiro e Equipe de Apoio (Portarias 
nº 002/2021 e 003/2021 de 01/03/2021 e 004/2021 de 
28/04/2021) e Parecer Jurídico com data de 08/09/2021, 
HOMOLOGA o processo licitatório desenvolvido na modalidade 
Pregão Eletrônico nº 007/2021, do tipo menor preço global, 
cujo objeto é aquisições de materiais esportivos, visando 
atender a demanda dos municípios consorciados ao Cindesp. 

Encaminhe-se os autos para a celebração de contrato ou 
emissão de instrumento competente. Publique-se. Registre-se. 
Cumpra-se. 

 São José do Rio Preto - SP, 08 de Setembro de 2021.  

 

 

 

JOSÉ ADALTO BORINI 

Presidente CINDESP 

 

 

 

JOSÉ ADALTO BORINI 

Presidente CINDESP 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO: 
 
SETNORTE SETPAR LOTEADORA IMOBILIÁRIA SPE LTDA, empresa 
privada inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 29.402.855/0001-20, estabelecida à Rua 
Quinze de Novembro, nº 3758, Centro, na cidade de São José do Rio Preto/SP, 
conforme faculta a Lei n.o 6.766 de 19 de Dezembro de 1979 e artigo 62, da Lei 
13.097 de 19 de Janeiro 2.015, resolve pelo presente Edital, NOTIFICAR os 
proprietários dos lotes, localizados no Empreendimento “Setparque Horizonte 
(SJRP)”, abaixo relacionados, considerando que a tentativa de Notificação 
Extrajudicial promovida de forma pessoal restou infrutífera, estando os 
mesmos em local incerto e não sabido, para comparecer, no prazo 
impreterível de 15 (quinze) dias a contar da data de publicação deste 
edital, no endereço supracitado ou dentro do prazo nos contatar através do 
número 0800-878-0777, tendo em vista o descumprimento da obrigação 
pecuniária assumida originária. Assim pela presente, ficam NOTIFICADOS 
na forma da legislação vigente, para que ninguém possa alegar 
ignorância/desconhecimento, expede-se a presente com o prazo de 15 
(quinze) dias. O não comparecimento e a consequente desconsideração a 
esta notificação ensejará a aplicação das sanções legais com a rescisão do 
contrato de compra e venda firmado entre as partes, ficando eventuais 
valores de reembolso a crédito dos Notificados, desobrigando a Notificante 
de qualquer comunicação futura. 

Nome do Cliente RG CPF Quadra Lote 
ERICA COLINS CLOCLANE 

SANTOS 484543714 
319.048.638-

76 31 13 

 
JAMIL PEDROZO NASSIF 

DIRETOR 
 
 
 
 



B-4 Jornal
São José do Rio Preto, quinta-feira
09 de setembro de 2021

Prefeitura Municipal de
MONTE APRAZÍVEL 

Editais de
CONVOCAÇÃO

Editais de
PROCLAMAS

EXTRATO DE RATIFICAÇÃO

REF: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 21/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 78/2021
Acolhendo o Parecer Jurídico, RATIFICO a Dispensa de Lici-
tação nº 21/2021, com base no art. 24, II, da Lei nº 8.666/93, 
para Contratação de empresa especializada para presta-
ção de serviços de treinamento técnico e pedagógico aos 
professores da rede municipal de ensino para implantação 
de workspace for education, para a empresa KARLA PRIS-
CILLA FERREIRA, portadora do CNPJ nº 30.017.071/0001-
68, sediada à Rua Cons Cotegipe, 219, apto 42, Belenzinho, 
São Paulo – SP, CEP: 03.058-000, no VALOR GLOBAL R$ 
9.200,00 (nove mil e duzentos reais).
Monte Aprazível, 08 de setembro de 2021.
MARCIO LUIZ MIGUEL
Prefeito 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.

THIAGO FERNANDES CAETANO e GABRIELA APARECIDA DA SILVA. Ele, brasileiro, natural 
de São Paulo, Estado de São Paulo, nascido aos vinte e oito (28) de abril de um mil novecentos e noventa e três 
(1993), com vinte  e oito (28) anos de idade, auxiliar financeiro, solteiro, filho de BENEDITO CAETANO e de 
dona FATIMA FERNANDES MARTINS. Ela, brasileira, natural de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, 
nascida aos  vinte e cinco (25) de dezembro de um mil novecentos e noventa e dois (1992), com vinte  e oito (28) 
anos de idade, auxiliar administrativo, solteira, filha de NELSON ALVES DA SILVA e de dona ROSELI 
APARECIDA MARTINEZ DA SILVA.

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, oito (08) de setembro de dois mil e vinte e um (2021).
Renata Comunale Aleixo
Oficial

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. LUIZ FERNANDO TAKEO NAKAGAWA JÚNIOR e 
KEZIA CARMEN SIMABUKURO, sendo ELE fi lho de LUIZ 
FERNANDO TAKEO NAKAGAWA e de RAQUEL FRANCIS-
CA PEREIRA DOS SANTOS NAKAGAWA e ELA fi lha de MA-
CHAU SIMABUKURO e de MARILENE GOMES CAMACHO;

2. ANTONIO COSTA FILHO e CREUZA ALVES DOS 
SANTOS, sendo ELE fi lho de ANTÔNIO COSTA FILHO e 
de ANA LOPES DA SILVA e ELA fi lha de JOÃO ALVES DOS 
SANTOS e de MARIA FERREIRA DA SILVA;

3. ALAN CASSANI LAMIM e GLÓRIA SANTOS DE 
LIMA, sendo ELE fi lho de AGNALDO DE PAULA LAMIM e de 
LEILA CRISTNA LAMIM e ELA fi lha de EVANDRO CRISTIAN 
DE LIMA e de ELAINE REGINA DE OLIVEIRA DOS SAN-
TOS;

4. RODRIGO ROMA DE OLIVEIRA e FERNANDA 
CRISTINA GASPAR LEMES, sendo ELE fi lho de ANDRÉ 
LUIZ DE OLIVEIRA e de FATIMA APARECIDA ROMA DE 

OLIVEIRA e ELA fi lha de LUIZ FERNANDES LEMES e de 
EVA LUCIA GASPAR LEMES; brasileiros, residentes neste 
3º subdistrito. Se alguém souber de algum impedimento, 
oponha-o em Cartório (R. São Paulo, 2200 – Tel: 3202-
9090). 08/09/2021.

EDITAIS DE PROCLAMAS
1º REGISTRO CIVIL DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO 

RIO PRETO
Rua Tiradentes nº 3355, Centro. 

Tel: (17)3214-5330

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

MATEUS HENRIQUE PECORARIO e BARBÁRA EMILLY 
DOS SANTOS. Ele, de nacionalidade brasileira, gerente co-
mercial, solteiro, nascido em São José do Rio Preto, SP, no 
dia 02 de março de 1985, fi lho de SILAS PECORARIO e de 
SANDRA DO ROSARIO COSTA E SILVA PECORARIO. Ela, 
de nacionalidade brasileira, enfermeira, divorciada, nascida 
em Ji-Paraná, RO, no dia 15 de março de 1989, fi lha de  e 
de GENOVEVA LURDES DOS SANTOS. 

RAPHAEL SILVA PRADO e ISADORA NOGUEIRA MEN-
DONÇA DE ALMEIDA. Ele, de nacionalidade brasileira, vi-
gilante, solteiro, nascido em São Caetano do Sul, SP, no dia 
14 de setembro de 1991, fi lho de PAULO ROBERTO PRA-
DO e de ROSANA DA SILVA PRADO. Ela, de nacionalidade 
brasileira, engenheira de produção, solteira, nascida em São 
José do Rio Preto, SP, no dia 08 de maio de 1998, fi lha de 
JOSÉ MENDONÇA DE ALMEIDA FILHO e de ELÂINE MÍRIA 
MARTINS ZIGNANI NOGUEIRA MENDONÇA DE ALMEIDA. 

RONALDO ANTONIASSI e MARLI ROCHA RIBEIRO. Ele, 
de nacionalidade Brasileiro, técnico de enfermagem, solteiro, 
nascido em São José do Rio Preto, SP, no dia 18 de março 
de 1981, fi lho de ELIESER ANTONIASSI e de ZILDA COR-
REA ANTONIASSI. Ela, de nacionalidade brasileira, encar-
regada de produção, solteira, nascida em Pereira Barreto, 
SP, no dia 11 de julho de 1984, fi lha de JOAQUIM ROCHA 
RIBEIRO e de MARIA ROCHA RIBEIRO. 

MATHEUS SCARIN PATINI e VITÓRIA MARIA GARCIA 
LOPES. Ele, de nacionalidade brasileira, analista de siste-
mas, solteiro, nascido em São José do Rio Preto, SP, no dia 
30 de outubro de 1995, fi lho de JESIEL CLÁUDIO PATINI e 
de VÂNIA EDILENE SCARIN. Ela, de nacionalidade brasilei-
ra, estudante, solteira, nascida em Aurifl ama, SP, no dia 14 
de novembro de 1996, fi lha de WILSON CARLOS DE LIMA 
LOPES JÚNIOR e de PAULA ANDREA GARCIA LOPES. 

EDGARD SIMÕES FILHO e DINAIR BARBOSA. Ele, de 
nacionalidade brasileira, aposentado, divorciado, nascido em 
Mirassol, SP, no dia 21 de novembro de 1970, fi lho de EDE-
GAR SIMÕES e de MARIA REGINA DE PAULA SIMÕES. 
Ela, de nacionalidade brasileira, comerciante, divorciado, 
nascida em Londrina, PR, no dia 17 de junho de 1968, fi lha 
de JAYME BARBOSA e de CLARINDA MARTINS BARBO-
SA. 
 
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, 03 de setembro de 2021.
David Yamaji Valença, Ofi cial.

EDITAIS DE PROCLAMAS
1º REGISTRO CIVIL DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO 

RIO PRETO
Rua Tiradentes nº 3355, Centro. 

Tel: (17)3214-5330

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

GUSTAVO GRASSI DE SOUZA e DAIANE SAMUELA 
SANTANA DA SILVA. Ele, de nacionalidade brasileira, 
vendedor, solteiro, nascido em São José do Rio Preto, SP, 
no dia 10 de abril de 1990, fi lho de ADACIR FERREIRA DE 
SOUZA e de SUSIMARA GRASSI SOUZA. Ela, de nacionali-
dade brasileira, supervisora de vendas, solteira, nascida em 
Catanduva, SP, no dia 15 de março de 1994, fi lha de  e de 
SOLANGE SANTANA DA SILVA. 

LUCAS TRUJILO LIMA e GABRIELA SORIA SANTOS. 
Ele, de nacionalidade brasileira, chefe de cozinha, solteiro, 
nascido em São Carlos, SP, no dia 17 de fevereiro de 1992, 
fi lho de ALEX FERREIRA LIMA e de ANTONIETA DA COSTA 
TRUJILO. Ela, de nacionalidade brasileira, médica, solteira, 
nascida em VINHEDO, SP, no dia 12 de outubro de 1988, 
fi lha de EDIVALDO DOS SANTOS e de LILIANA SORIA DE 
DOS SANTOS. 

MATHEUS HENRIQUE DE FIGUEIREDO RAFAEL e MA-
RIA LAURA BARBIN LUCAS. Ele, de nacionalidade brasi-
leira, analista de dados, solteiro, nascido em São José do 
Rio Preto, SP, no dia 17 de abril de 1993, fi lho de CARLOS 
ALBERTO RAFAEL e de SANDRA REGINA DE FIGUEIRE-
DO RAFAEL. Ela, de nacionalidade brasileira, médica, soltei-
ra, nascida em Olímpia, SP, no dia 19 de fevereiro de 1993, 
fi lha de JESUS JOSÉ LUCAS e de ROSELANA APARECIDA 
BARBIN LUCAS. 

LUCAS VIGETA LOPES e MARIANA CRISTINA MENDON-
ÇA FERNANDES. Ele, de nacionalidade brasileira, publi-
citário, solteiro, nascido em Cuiabá, MT, no dia 27 de julho 
de 1989, fi lho de JOSÉ ALTAIR LOPES e de MARIA DO 
ROSÁRIO VIGETA LOPES. Ela, de nacionalidade brasileira, 
consultora de vendas, solteira, nascida em Nhandeara, SP, 
no dia 19 de fevereiro de 1992, fi lha de ROBERTO FER-
NANDES e de SONIA REGINA MENDONÇA FERNANDES. 

BRUNO PELICER MARTINS e LILIANE DO CARMO 
ARANTES. Ele, de nacionalidade brasileira, frentista, soltei-
ro, nascido em São José do Rio Preto, SP, no dia 29 de se-
tembro de 1989, fi lho de VANDERLEI ANTONIO MARTINS e 

Balcão de Empregos 
557 vagas nesta quarta

 
O Balcão de Empregos de Rio Preto desta quarta-feira (8) 
está oferecendo 557 oportunidades de trabalho. As prin-
cipais delas são para atendente (25), 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.

de ELENA APARECIDA PELICER MARTINS. Ela, de nacio-
nalidade brasileira, do lar, solteira, nascida em Conquista, 
MG, no dia 04 de maio de 1996, fi lha de VALDIR ARANTES 
e de ELISABETE DESIDÉRIO DO CARMO ARANTES. 

ANTONIO CARLOS ALVES e ELIANE CRISTINA GOU-
LART PENTEADO DE ANDRADE. Ele, de nacionalidade 
brasileira, pedreiro, divorciado, nascido em Araçatuba, SP, 
no dia 14 de abril de 1972, fi lho de ANTONIO JOSÉ ALVES 
e de TEREZINHA D'ANUNCIAÇÃO ALVES. Ela, de nacio-
nalidade brasileira, serviços gerais, viúva, nascida em São 
José do Rio Preto, SP, no dia 03 de maio de 1974, fi lha de 
ARTHUR GOULART PENTEADO JUNIOR e de MARIA 
CRISTINA GOULART PENTEADO. 
 
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, 08 de setembro de 2021.
David Yamaji Valença, Ofi cial.

Filtros:  Relatório diário do dia 08/09/2021. 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 LIMPEZA PERMANENTEFEMININO1
AGENTE DE LIMPEZA PERMANENTEFEMININO1
AJUDANTE DE MARCENEIRO/ MEIO OFICIAL PERMANENTEMASCULINO1
AJUDANTE DE MARCENEIRO/ MEIO OFICIAL PERMANENTEMASCULINO1
AJUDANTE DE MARCENEIRO/ MEIO OFICIAL PERMANENTEMASCULINO1
AJUDANTE DE PRODUÇÃO PERMANENTEMASCULINO4
AJUDANTE DE PRODUÇÃO PERMANENTEMASCULINO1
AJUDANTE DE PRODUÇÃO PERMANENTEMASCULINO3
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 TRIBUTÁRIO PERMANENTEINDIFERENTE1
APLICADORA DE LASER PERMANENTEFEMININO1
ASSISTENCIA TECNICA PERMANENTEMASCULINO1
ASSISTENTE DE TI PERMANENTEINDIFERENTE1
ASSISTENTE FINANCEIRO PERMANENTEINDIFERENTE1
ATENDENTE PERMANENTEINDIFERENTE15
ATENDENTE PERMANENTEINDIFERENTE8
ATENDENTE PERMANENTEINDIFERENTE2
ATENDENTE - SETOR ALIMENTAÇÃO PERMANENTEINDIFERENTE3
ATENDENTE BALCONISTA PERMANENTEFEMININO2
ATENDENTE BAR E CAIXA PERMANENTEINDIFERENTE2
ATENDENTE DE DELIVERY PERMANENTEFEMININO1
ATENDENTE DE PADARIA PERMANENTEFEMININO1
ATENDENTE DE SHOPPING/ÁREA ALIMENTAÇÃO PERMANENTEINDIFERENTE1
ATENDENTE (GARÇOM) PERMANENTEINDIFERENTE2
ATENDENTE (GARÇOM) PERMANENTEINDIFERENTE2
ATENDENTE PCD (PESSOA COM DEFICIÊNCIA) PERMANENTEINDIFERENTE1
ATENDENTE PRAÇA ALIMENTAÇÃO IGUATEMI PERMANENTEINDIFERENTE1
AUDITOR JÚNIOR PERMANENTEINDIFERENTE1
AUX. DE COZINHA PERMANENTEINDIFERENTE1
AUX DE ESTOQUE PERMANENTEMASCULINO3
AUX. DE GARÇOM PERMANENTEINDIFERENTE2
AUX DE SUSHIMAN PERMANENTEINDIFERENTE2
AUXILIAR ADMINISTRATIVO PERMANENTEMASCULINO1
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO PERMANENTEINDIFERENTE1
AUXILIAR DE COBRANÇA. PERMANENTEINDIFERENTE1
AUXILIAR DE COZINHA PERMANENTEINDIFERENTE1
AUXILIAR DE COZINHA PERMANENTEINDIFERENTE1
AUXILIAR DE COZINHA PERMANENTEFEMININO2
AUXILIAR DE ENFERMAGEM PERMANENTEFEMININO2
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO PERMANENTEINDIFERENTE3
AUXILIAR DE ESTOQUE PERMANENTEINDIFERENTE1
AUXILIAR DE ESTOQUE PERMANENTEMASCULINO1
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO PERMANENTEMASCULINO2
AUXILIAR DE INSTALAÇÃO PERMANENTEMASCULINO1
AUXILIAR DE LAVANDERIA PERMANENTEMASCULINO1
AUXILIAR DE LIMPEZA PERMANENTEMASCULINO1
AUXILIAR DE LIMPEZA PERMANENTEFEMININO1
AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PERMANENTEMASCULINO1
AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PERMANENTEMASCULINO1
AUXILIAR DE PADARIA PERMANENTEINDIFERENTE5
AUXILIAR DE PESQUISA DE MERCADORIAS PERMANENTEMASCULINO1

Vagas Ativas
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CARGO QTDE. VAGAS SEXO TIPO
AUXILIAR DE PRODUÇÃO PERMANENTEMASCULINO3
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 SERVIÇOS GERAIS PERMANENTEMASCULINO3
AUXILIAR DE TRANSPORTE PERMANENTEMASCULINO1
AUXILIAR DE VENDAS PERMANENTEINDIFERENTE1
AUXILIAR GERAL/ ATENDENTE PERMANENTEINDIFERENTE2
AUXILIAR MECÂNICO PERMANENTEMASCULINO1
AUXILIAR MECANICO E INSTALADOR DE AR CONDICIONADO PERMANENTEMASCULINO2
AUXILIAR MECANICO MOTO PERMANENTEMASCULINO1
AUXILIAR SERVICOS GERAIS PERMANENTEMASCULINO1
AUXILIAR TÉCNICO - TV A CABO E INTERNET PERMANENTEINDIFERENTE5
BABÁ PERMANENTEFEMININO1
BALCONISTA VENDEDOR PERMANENTEMASCULINO2
BARMAN PERMANENTEMASCULINO1
BORRACHEIRO PARA LINHA PESADA PERMANENTEMASCULINO2
CAIXA PERMANENTEFEMININO2
CAIXA PERMANENTEINDIFERENTE1
CALL CENTER DE PRODUTOS AGROPECUARIOS. PERMANENTEINDIFERENTE6
CARPINTEIRO PERMANENTEMASCULINO2
CHAPEIRO PERMANENTEMASCULINO1
CONSULTOR COMERCIAL PERMANENTEINDIFERENTE1
CONSULTOR DE VENDAS PERMANENTEINDIFERENTE1
CONSULTOR DE VENDAS PERMANENTEINDIFERENTE5
CONSULTOR DE VENDAS PERMANENTEINDIFERENTE7
CONSULTOR DE VENDAS PERMANENTEINDIFERENTE4
CONSULTOR DE VENDAS - RIO PRETO PERMANENTEINDIFERENTE5
CONSULTOR DE VENDAS INTERNO PERMANENTEINDIFERENTE1
CONSULTOR TELEMARKETING PERMANENTEINDIFERENTE3
CONSULTORA COMERCIAL JR PERMANENTEFEMININO1
CONTROLADORA DE ACESSO PERMANENTEFEMININO1
COORDENADORA DE EQUIPE PERMANENTEFEMININO1
CORRETOR DE IMÓVEIS PERMANENTEINDIFERENTE1
COSTUREIRA PERMANENTEINDIFERENTE1
COZINHEIRA PERMANENTEINDIFERENTE2
COZINHEIRA PERMANENTEFEMININO1
CUIDADOR DE IDOSOS PERMANENTEINDIFERENTE3
CUIDADOR INFANTIL 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
ELETROTECNICO PERMANENTEMASCULINO1
EMPREGADA DOMESTICA PERMANENTEFEMININO1
EMPREGADA DOMESTRCA PERMANENTEFEMININO1
ENCANADOR RESIDENCIAL E PREDIAL / CONSTRUÇÃO CIVIL PERMANENTEMASCULINO3
ENTREGADOR PERMANENTEMASCULINO1
ENTREGADOR TEMPORÁRIAINDIFERENTE5
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 CIÊNCIAS CONTÁBEIS TEMPORÁRIAINDIFERENTE3
ESTAGIO DE AUXILIAR DE COBRANÇA. PERMANENTEINDIFERENTE1
ESTAGIO DE AUXILIAR DE ESCRITÓRIO. PERMANENTEINDIFERENTE1
ESTÁGIO DE CRIAÇÃO PERMANENTEINDIFERENTE1
ESTÁGIO EM ATENDIMENTO PERMANENTEFEMININO9
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ESTÁGIO EM ATENDIMENTO PERMANENTEFEMININO11
ESTÁGIO EM COMERCIAL TÉCNICO IMOBILIÁRIO PERMANENTEINDIFERENTE1
ESTÁGIO EM DESENVOLVIMENTO WEB TEMPORÁRIAINDIFERENTE1
ESTÁGIO EM MECATRONICA TEMPORÁRIAMASCULINO1
ESTÁGIO EM VENDAS (R$800) PERMANENTEINDIFERENTE15
ESTÁGIO ENGENHARIA  ELÉTRICA TEMPORÁRIAINDIFERENTE2
ESTÁGIO ENGENHARIA CIVIL E ELÉTRICA TEMPORÁRIAINDIFERENTE3
ESTÁGIO ENGENHARIA (SETOR PRODUÇÃO) TEMPORÁRIAINDIFERENTE1
ESTAGIO ENSINO MEDIO PERMANENTEINDIFERENTE7
ESTÁGIO ENSINO MÉDIO TEMPORÁRIAINDIFERENTE1
ESTÁGIO ESTUDANTES A PARTIR 3º PERÍODO DE MED. VETERINÁRIA
,AGRONOMIA OU ZOOTECNIA

TEMPORÁRIAINDIFERENTE2

ESTÁGIO PEDAGOGIA - BERÇÁRIO TEMPORÁRIAINDIFERENTE1
ESTÁGIO PEDAGOGIA - INFANTIL TEMPORÁRIAINDIFERENTE2
ESTÁGIO PEDAGOGIA (FUNDAMENTAL) TEMPORÁRIAINDIFERENTE1
ESTÁGIO RECEPÇÃO TEMPORÁRIAINDIFERENTE1
ESTÁGIO SETOR DE SEGURANÇA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE PERMANENTEINDIFERENTE1
ESTÁGIO TÉCNICO ELETRÔNICA TEMPORÁRIAINDIFERENTE1
ESTÁGIO TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO TEMPORÁRIAINDIFERENTE1
EXECUTIVO DE VENDAS PERMANENTEFEMININO2
FEITOR DE MECÂNICA PESADA PERMANENTEMASCULINO2
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
HOSTESS / RECEPCIONISTA DE EVENTOS TEMPORÁRIAFEMININO1
IMPRESSOR FLEXO PERMANENTEINDIFERENTE1
(INDUSTRIA) - ELETRECISTA DE MANUTENÇÃO PERMANENTEMASCULINO1
JARDINEIRO PERMANENTEMASCULINO1
LAVADOR HIGIENIZADOR AUTOMOTIVO PERMANENTEINDIFERENTE4
LIMPADOR DE VIDROS PERMANENTEMASCULINO1
MAGAREFE ( FAQUEIRO)  - FRIGORIFICO PERMANENTEINDIFERENTE4
MANICURE PERMANENTEFEMININO1
MECÂNICA LEVE AUTOS PERMANENTEINDIFERENTE1
MECÂNICO PERMANENTEMASCULINO1
MECÂNICO DE AR CONDICIONADO PERMANENTEINDIFERENTE2
MECÂNICO DE AR CONDICIONADO/REFRIGERAÇÃO PERMANENTEMASCULINO1
MECANICO DE DIREÇÃO HIDRAULICA PERMANENTEMASCULINO1
MECÂNICO DE MÁQUINAS PESADAS PERMANENTEMASCULINO3
MECÂNICO DE SUSPENSÃO LINHA LEVE PERMANENTEINDIFERENTE4
MONTADOR DE AUTOMOVEIS PERMANENTEINDIFERENTE1
MONTADOR DE MÓVEIS/ MARCENARIA PERMANENTEMASCULINO2
MOTORISTA AJUDANTE MORA EM MIRASSOL - PONTE ROLANTE E
EMPILHADEIRA

PERMANENTEINDIFERENTE1

MOTORISTA DE CAMINHAO TRUCK ( CARGA SECA ) PERMANENTEINDIFERENTE3
MOTORISTA DE ÔNIBUS PERMANENTEINDIFERENTE2
MOTORISTA DE PIPA PERMANENTEINDIFERENTE2
MOTORISTA DE TRANSPORTE ESCOLAR PERMANENTEINDIFERENTE15
MOTORISTAS   CARRETA PERMANENTEINDIFERENTE2
OPERADOR CORTE E DOBRA CHAPA GROSSA PERMANENTEINDIFERENTE1
OPERADOR DE CENTRO DE USINAGEM PERMANENTEINDIFERENTE2
OPERADOR DE CENTRO DE USINAGEM E TORNO CNC PERMANENTEMASCULINO1
OPERADOR DE ESPARGIDOR PERMANENTEMASCULINO1
OPERADOR DE MÁQUINAS PERMANENTEMASCULINO1
OPERADOR DE MÁQUINAS NO SETOR DE PISOS INDUSTRIAIS PERMANENTEMASCULINO5
OPERADOR DE MOTO SERRA PERMANENTEMASCULINO2
OPERADOR DE MOTONIVELADORA PERMANENTEMASCULINO1
OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA PERMANENTEMASCULINO1
OPERADOR DE TELEATENTIMENTO PERMANENTEINDIFERENTE1
OPERADOR DE TELEVENDAS PERMANENTEINDIFERENTE2
OPERADOR DE TRATOR ESTEIRA PERMANENTEMASCULINO1
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