
Câmara vota obrigação de aviso 
antes de radares de velocidade

TRÂNSITO EM RIO PRETO

Arquivo DHOJE Projeto de Lei (PL) que 
obriga a sinalização vertical 
e horizontal antes de toda 
fiscalização de velocidade 
efetuada por meio de lombada 
eletrônica, radar móvel e ra-
dar fixo nas ruas de Rio Preto 

Área Azul pode 
ter seguro 

contra furto 
de veículos

O vereador Cabo Júlio Doni-
zete elaborou um Projeto de Lei 
(PL) que dispõe sobre a obriga-
toriedade de o Poder Executivo 
contratar apólice de seguro 
contra furto de veículos auto-
motores para ressarcimento de 
usuários do sistema rotativo de 
estacionamento “Área Azul” que 
tiverem seu bem furtado ou da-
nificado durante sua utilização. 
O PL será votado na legalidade 
nesta terça-feira (14).   Pág.A2

Projeto põe 
fim à taxa de 
religação de 

água do Semae
O vereador Cabo Júlio Do-

nizete é autor de um Projeto 
de Lei (PL) que impede a co-
brança de taxa na religação da 
água em Rio Preto, por parte 
do Semae, autarquia res-
ponsável pelo fornecimento.
Segundo o texto do Projeto, 
a proibição da taxa não se 
aplica apenas aos casos de 
interrupção de fornecimento 
de água quando requerido 
pelo consumidor. Pág.A3

Balcão de 
Empregos abre 
semana com 
643 vagas

O Balcão de Empregos de 
Rio Preto começa a semana 
oferecendo 643 oportunida-
des de trabalho. As principais 
delas são para merendeira 
escolar (50), soldador (24), 
vendedor interno (20), consul-
tor de vendas (17), motorista 
de transporte escolar (15), 
auxiliar de produção (14), en-
tre outros. Há também opor-
tunidades de estágio. Pág.A2

Saúde vai aplicar Pfizer como 
segunda dose da AstraZeneca

A Secretaria de Saúde de 
Rio Preto informou que a par-
tir desta terça-feira (14) vai 
começar a aplicar doses da 
vacina Pfizer para completar a 
imunização dos agendados da 

segunda dose da AstraZeneca, 
atualmente em falta no Estado. 
Somente serão vacinados os 
que deveriam ter recebido a 
segunda dose entre os dias 1º 
e 15 de setembro.     Pág.A5

será votado hoje na Câmara.
De acordo com o PL, a sinaliza-
ção deverá ser feita por placas 
fixas e pintura de solo, obser-
vando a legislação nacional 
de trânsito e demais normas 
regulamentadoras.     Pág.A3

EUA financiam 
pesquisa da 

Famerp contra 
a Covid-19

Relatório traz 
dez casos 

e nenhuma 
morte
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Semana terá temperaturas elevadas 
e Defesa Civil faz alerta à população
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Briga em frente 
a bar termina 
em tentativa 
de homicídio 
na Vila Elvira
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Mirassol vence 
jogo polêmico 

e afasta 
possibilidade de 
rebaixamento
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Ladrões invadem 
residência de 

vendedora duas 
vezes em 24 horas 

e levam tudo
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Timão sai 
na frente do 
Palmeiras 
na final do 
feminino
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ÍDOLOS
Sócios e ex-
-conselheiros 
do Rio Preto 
vão home-
nagear três 
ex-jogadores 
que se des-
tacaram ini-
cialmente na 
equipe. 
Pág.A6

RUBRO 
Com cinco 

derrotas 
em seis jo-
gos, Améri-
ca vê elimi-
nação cada 

dia mais 
perto.
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Ciência, tecnologia e 
diferencial feminino
Em minha coluna no Jornal 

de Brasília, da capital federal 
do Brasil, datada de 3 de 
março de 2015, escrevi que 
não é surpresa o fato de a in-
ternet se ter transformado em 
ferramenta imprescindível em 
nossa rotina. Ao ser acessada, 
vêm abaixo fronteiras antes 
intransponíveis à maioria da 
população. Entretanto, tenho 
frequentemente asseverado 
— também para o bom uso 
do meio cibernético — que 
Educação é poder. Sem o de-
vido ensino, aliado aos valores 
da Espiritualidade Ecumênica, o manuseio desse influente 
recurso pode ser desastroso. Por isso, urge intensificar 
eficientes práticas de orientação, desde a infância, a fim 
de que esse progresso extraordinário não se volte contra 
os próprios usuários e não seja, por consequência, em 
detrimento da comunidade inteira.

Defesa da Mulher
A ilustre educadora, jornalista, poetisa e filantropa brasi-

leira Anália Franco (1853-1919), forte defensora do direito 
à educação das mulheres e meninas, certa vez, declarou:

— É uma necessidade da sociedade recuperar com 
vantagem o benefício que a humanidade perdeu. Temos 
muita fé nos esforços da mente humana em prol da edu-
cação da mocidade, único meio para a regeneração futura. 
Não é só desbastando as inteligências que se reformarão 
as gerações; é preciso penetrar no sentimento e fortificar 
o coração.

Aliás, Anália Franco rompeu barreiras, valendo-se do 
espírito associativo, para proporcionar abrigo, instrução e 
acesso ao trabalho digno aos deserdados da sorte. Instituiu 
uma importante rede de proteção à mulher e a órfãos. Na 
defesa da mulher, protagonizou, com O Álbum das Meni-
nas — revista literária e educativa lançada por ela, em 30 
de abril de 1898 —, a difusão de ideias de liberdade e de 
igualdade de gênero, de ingresso da mulher nos ensinos 
básico e profissional e de sua consequente participação 
efetiva no mercado de trabalho, de seu destacado papel 
como guardiã e gestora da educação das novas gerações, 
além do conceito de empoderamento feminino para a ne-
cessária mudança na sociedade de seu tempo.

Madame Curie (1867-1934), notável cientista polo-
nesa, primeira mulher a receber o Prêmio Nobel e única 
personalidade a conquistá-lo em áreas científicas diferen-
tes (Nobel de Física de 1903 e de Química de 1911), foi 
reconhecida não só pelos esforços e sacrifícios incontáveis 
em favor do progresso científico, na pioneira pesquisa sobre 
radioatividade, que lhe custou a própria vida. Quando de 
seu falecimento, o jornal The New York Times denominou-a 
“mártir da Ciência” que “contribuiu mais para o bem-es-
tar da humanidade”. O Nobel de Física de 1923, Robert 
Millikan (1868-1953), à época presidente do Instituto de 
Tecnologia da Califórnia (Caltech, na sigla em inglês), em 
nota acrescentou:

— Apesar de constantemente absorvida pelo seu tra-
balho científico, ela devotou muito do seu tempo à causa 
da Paz.

Essa brilhante mulher, de cujas descobertas surgiram 
significativas tecnologias para o campo da Medicina, do 
alto de sua perseverança e espírito humanitário concluiu:

— Jamais devemos sonhar em construir um mundo me-
lhor sem o aperfeiçoamento dos indivíduos. Para esse fim, 
cada um de nós precisa trabalhar pelo próprio progresso 
e, ao mesmo tempo, compartilhar a responsabilidade geral 
por toda a humanidade. 

Calar as sinistras vozes das armas
Com a força educativa das mulheres e das mães, utili-

zemos os recursos tecnológicos disponíveis e os que serão 
ainda criados pela audácia humana para persistir trabalhan-
do no caminho da Paz e da Justiça.

Em Reflexões da Alma (2003), afirmei que, se não 
desistirmos de lutar pelo Bem, haverá um dia em que as 
armas terão, por fim, suas sinistras vozes caladas. Neste 
milênio, que considero o das mulheres, mesmo que demo-
re, os seres humanos entenderão que a essência do poder 
não se encontra egoisticamente neles próprios, mas, sim, 
no espírito de Solidariedade, que a todos deve irmanar. 
Resta muito a ser feito. As futuras gerações esperam de 
nós atitudes mais ousadas. Se é difícil essa empreitada, 
comecemos ontem!

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

ARTIGO 

EMPREGOS

RIO PRETO 40 GRAUS
A terceira semana do mês 

de setembro será marcada pelo 
calor em São José do Rio Preto. 
Nesta segunda-feira (13) os ter-
mômetros já bateram os 37º C.

De terça-feira (14) até sex-
ta-feira (17), a temperatura mí-
nima deve variar 20ºC a 23ºC, 
enquanto a máxima fica entre 
37ºC e 39ºC, com exceção da 
quarta-feira que deve bater os 
40ºC, segundo a previsão do 
Instituto Nacional de Meteoro-
logia (Inmet).

No sábado (18) a presença 
de nuvens diminui e a tem-
peratura pode voltar a atingir 
40ºC na segunda-feira (20). 
Não há previsão de chuva nesta 
semana.

Por conta da baixa umidade 
e das altas temperaturas, o 
Inmet emitiu o alerta laranja, 
informando risco de incêndios 
florestais e danos à saúde 
como ressecamento da pele e 
desconforto nos olhos, boca e 
nariz. O Inmet recomenda beber 
bastante líquido, uso de hidra-
tante e evitar realizar atividade 
físicas e evitar exposição ao sol 
nas horas mais quentes do dia.

Andressa ZAFALON 
redacao@dhoje.com.br

CALOR
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EXECUTIVO

O Executivo vetou total-
mente o Projeto de Lei (PL) de 
autoria do vereador Anderson 
Branco que reconhece como 
atividades essenciais os servi-
ços prestados por academias, 
comércios varejistas, bares, 
restaurantes, salões de beleza, 
barbearias, shoppings e praças 
de alimentação.

Segundo o documento, a 
Prefeitura alega que “a com-
petência concorrente entre 
Estados e Municípios para 
legislar sobre as restrições 
para o combate da pandemia, 
submete-se ao disposto nos 
Decretos Estadual e Municipal, 
vigentes, onde não está permi-
tido o funcionamento de tais 
atividades como essenciais”.

Além disso, consta no veto 
que o projeto, de iniciativa 
parlamentar, causa tumulto 
no administrativo e viola a se-
paração de poderes previstos 
na Constituição. “Compete à 
Administração Pública, essen-
cialmente, e não ao legislador, 
deliberar a respeito da con-
veniência e oportunidade de 
permitir-se ou não, em razão da 
excepcionalidade da situação, 
o funcionamento de certas ati-
vidades, em lugar de outras”, 
explica o Executivo.

O veto será votado pelos 
vereadores na sessão desta 
terça-feira (14) e poderá ser 
mantido ou rejeitado. Caso 
seja rejeitado, o Projeto será 
promulgado pela Câmara, 
passando então a ser uma lei 
municipal.

Prefeitura 
veta lei que 
torna varejo 
em atividade 

essencial
Andressa ZAFALON 

Balcão começa semana 
oferecendo 643 vagas

O Balcão de Empregos de 
Rio Preto começa a semana 
oferecendo 643 oportunidades 
de trabalho. As principais delas 
são para merendeira escolar 
(50), soldador (24), vendedor 
interno (20), consultor de ven-
das (17), motorista de trans-
porte escolar (15), auxiliar de 
produção (14), entre outros.

Há também oportunidades 
de estágio. As vagas são para 
as seguintes áreas: atendi-
mento (9), vendas (15), ensino 
médio (7), pedagogia (3), RH 
(1), engenharia civil e elétrica 
(3).

Os interessados em alguma 
das vagas podem se cadas-
trar no Balcão de Empregos 
através do site da Prefeitura 
www.riopreto.sp.gov.br/balcao-
empregos e se candidatar às 
vagas oferecidas enviando os 
currículos.

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

Ao acessar o site https://

Da REDAÇÃO

www.riopreto.sp.gov.br/bRela-
tório de vagas por período – 
02092021alcaoempregos/, a 
empresa pode fazer o cadastro 
e encaminhar uma busca por 
palavra chave “tipo entrega-
dor”. Em seguida, aparecem 
todas as pessoas interessadas, 
com experiência e perfil para 
o cargo. (Colaborou Maria 
Paula ANDRADE)
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HABITAÇÃO

Orindiúva recebe mais 
80 casas populares

O residencial é 
composto por 
casas de dois 
dormitórios, 

sala, cozinha, 
banheiro, área 

de serviço e área 
útil

O Vice-Governador Rodrigo 
Garcia (PSDB) visitou na última 
sexta-feira (10) o município 
de Orindiúva, na região de Rio 
Preto, onde realizou a entrega 
de 80 casas do conjunto habi-
tacional Orindiúva D.

Com investimentos de R$ 
7,2 milhões, o empreendimen-
to foi viabilizado pela CDHU 
(Companhia de Desenvolvi-
mento Habitacional e Urbano), 
em parceria com a Prefeitura 
de Orindiúva, que doou o ter-
reno. O residencial é composto 
por casas de dois dormitórios, 
sala, cozinha, banheiro, área de 
serviço e área útil de 47,87 m².

“Mesmo vindo à pandemia, 
com todas as dificuldades, não 
faltou dinheiro e hoje estamos 

tornando realidade o sonho da 
casa própria. É um grande bair-
ro, com uma linda vista, e que 
agora será o lar de 80 famílias 
a partir de hoje”, salientou o 
vice-governador.

Idoso -  ainda em sua 
visita o vice-governador auto-
rizou a liberação de R$ 500 
mil pela Secretaria de Desen-

volvimento Regional (SDR) para 
a construção de um Centro de 
Convivência do Idoso (CCI).

Após a proposta apresenta-
da pela prefeitura, o município 
deve indicar o projeto executivo 
para análise técnica da SDR. A 
cada etapa, há procedimentos 
e exigências de documentação 
a serem cumpridos pelas prefei-
turas e entidades beneficiadas.

Os prazos e datas para pa-
gamentos dos convênios, bem 
como sua liquidação total, va-
riam de acordo com a data de 
assinatura, fluxo das obras e 
prestação de contas dos muni-
cípios. Além disso, há convênios 
que são divididos em parcelas, 
de acordo com o fluxo da obra 
correspondente. Os convênios 
podem ser executados em até 
24 meses.

Da REPORTAGEM



POLÍTICA A-3Jornal
São José do Rio Preto, terça-feira
14 de setembro de 2021

EM VOTAÇÃO

Vereadores analisam projetos 
que regulamentam punições a 

maus-tratos de animais

O Projeto de Lei (PL) é da 
vereadora Cláudia de Giuli e 
já foi aprovado na legalidade, 
seguindo agora para a votação 
em 2ª discussão, ou seja, no 
mérito, na sessão desta terça-
-feira (14).

O objetivo do PL é obrigar as 
clínicas veterinárias, pet shops 
e estabelecimentos semelhan-
tes a comunicarem ao agente 
competente os casos em que 
forem constatados indícios de 
maus-tratos a animais.

Essa comunicação, através 
dos estabelecimentos, deverá 
conter nome e endereço da 
pessoa que estiver acompa-
nhando o animal no momento 
do atendimento; relatório do 
atendimento prestado, incluin-
do a espécie, a raça e as ca-
racterísticas físicas do animal, 
a descrição de sua situação de 
saúde no momento do aten-
dimento e os procedimentos 
adotados.

Segundo o texto do PL, em 
caso de não comunicação às 
autoridades competentes o 
estabelecimento poderá sofrer 
sanções que vão de advertên-
cia até a suspensão do alvará 
de funcionamento por 60 dias.

Na justificativa, a verea-
dora explica que as clínicas 
veterinárias, os pet shops, bem 
como outros estabelecimen-
tos assemelhados, possuem 
em seu convívio um número 
grande de animais, ou seja, 

em razão do ofício praticado 
esses estabelecimentos pos-
suem maiores oportunidades 
em se depararem com casos 
de maus-tratos.

“A presente lei se trata da 
união do empreendimento 
particular com as políticas pú-
blicas municipais a fim de zelar 
e garantir, na medida do pos-
sível, a proteção do bem-estar 
animal. Ressalta-se que tal 
conduta já se mostra inerente 
desses profissionais, no en-
tanto necessário a imposição 
legal para que iniba qualquer 
comportamento contrário”, 
comenta Cláudia.

A vereadora acredita que se 
implantar este PL vai reforçar 
a importância da realização 
de denúncias por parte das 
clínicas veterinárias, pet shops, 
bem como qualquer estabe-
lecimento que se assemelhe 
a esses.

Lei Complementar 
-  A vereadora Cláudia terá 
votado, também nesta terça e 
em 2ª discussão, um Projeto 
de Lei Complementar (PLC) 
que altera o inciso 105, do 
artigo 4, proibindo qualquer 
pessoa que tenha sido autuada 
em maus-tratos de ser dono ou 
responsável de qualquer outro 
animal, durante cinco anos e 
sob pena de mula de 60 UFMs. 
Em caso de reincidência, será 
destituído do poder de adquirir 
um novo animal permanente-
mente.

Andressa ZAFALON

CONSUMIDOR

O vereador Cabo Júlio Doni-
zete é autor de um Projeto de 
Lei (PL) que impede a cobrança 
de taxa na religação da água em 
Rio Preto, por parte do Semae, 
autarquia responsável pelo for-
necimento.

Segundo o texto do Projeto, 
a proibição da taxa não se apli-
ca aos casos de interrupção de 
fornecimento de água quando 
requerido pelo consumidor. No 
caso de corte de fornecimento, 
por atraso no pagamento do 
débito que originou o corte, a 
concessionária terá que res-
tabelecer o fornecimento sem 
qualquer ônus ao consumidor 
após a quitação do débito cor-

respondente.
O não cumprimento da pos-

sível lei acarretará à autarquia 
as seguintes penalidades: ad-

terceira infração. Cada UFM 
(Unidade Fiscal Municipal) custa 
R$62,96.

“O fornecimento de água é 
serviço essencial, cuja fruição é 
inerente à dignidade da pessoa 
humana. O usuário, que já paga 
pelo serviço, não pode ser co-
brado para ter acesso ao serviço, 
até porque efetuou o pagamento 
quando solicitou a ligação pela 
primeira vez. Assim, uma vez 
pago o débito pelo consumidor, 
é obrigação da empresa religar 
o fornecimento sem taxa adicio-
nal”, explica o autor.

A propositura será votada 
em segunda discussão e, se 
aprovada, segue para sanção 
ou veto do Prefeito.

Andressa ZAFALON

vertência, na primeira infração; 
multa no valor de 40 UFM´s, 
na segunda infração; multa no 
valor de 80 UFM´s, a partir da 

Arquivo DHOJE

SEGURO

TRÂNSITO

Vereador 
Odélio Chaves
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Câmara vota instalação de avisos 
antes de radares de velocidade

O vereador Anderson Bran-
co elaborou um Projeto de Lei 
(PL) que obriga a sinalização 
vertical e horizontal antes de 
toda fiscalização de veloci-
dade efetuada por meio de 
lombada eletrônica, radar 
móvel e radar fixo nas ruas de 
Rio Preto.

De acordo com o PL, a 
sinalização deverá ser feita 
por placas ficas e pintura de 
solo, observando a legislação 
nacional de trânsito e demais 
normas regulamentadoras. Já 
no caso dos radares móveis, a 
sinalização deverá ser móvel.

O texto do projeto ainda 
especifica os dizeres da si-
nalização e a qual distância 

deverá ser colocado o aviso. 
Para ruas onde a velocidade 
máxima permitida é de 30 
ou 40km/h, a sinalização 
deverá ser colocada com, 
pelo menos, 50 metros de 
antecedência do radar ou da 
lombada, contendo os dizeres: 
“Atenção: radar a 50 metros”.

Nas vias onde a velocidade 
permitida é 50 ou 60km/h, 
a instalação do aviso deverá 
estar a 100 metros de distân-
cia, com os dizeres: “Atenção: 
radar a 100 metros”.

Fica proibida a aplicação 
de multas por radar móvel, 
fixo ou lombada eletrônica 
que não estiverem sinalizados 
conforme o que está previsto 
no projeto.

“Trata-se de um projeto 
que com como objetivo orien-

Andressa ZAFALON 
redacao@dhoje.com.br

tar a população sobre a correta 
velocidade permitida nas vias, 
já que, às vezes, na mesma 
via há mudança na velocidade 
permitida, causando dúvida e 
enorme embaraço ao muníci-
pe”, explica o vereador.

Branco ainda destaca que 
o momento é de retomada 
após os efeitos causados pela 
pandemia. “Visamos ainda, 
a sobrevivência financeira da 
população. Para combater a 
pandemia e seus efeitos é 
importante que medidas sejam 
tomadas para, além da área 
da saúde, também manter a 
sobrevivência financeira da 
população”, conclui o autor.

O PL será votado na lega-
lidade na sessão desta terça-
-feira (14) e voltará à pauta 
para ser votado no mérito.

Projeto quer fim de cobrança de 
religação de água do Semae

O vereador Cabo Júlio Doni-
zete elaborou um Projeto de Lei 
(PL) que dispõe sobre a obriga-
toriedade de o Poder Executivo 
contratar apólice de seguro 
contra furto de veículos auto-
motores para ressarcimento de 
usuários do sistema rotativo de 
estacionamento “Área Azul” que 
tiverem seu bem furtado ou da-
nificado durante sua utilização. 
O PL será votado na legalidade 
nesta terça-feira (14).

De acordo com o PL, o res-
sarcimento será de no máximo 
R$50 mil e o benefício só será 
concedido mediante apresenta-
ção de Boletim de Ocorrência 
e a comprovação feita através 
de relatório pelo agente fisca-
lizador responsável pelo setor. 
Eventuais acessórios instalados 
no veículo, sejam ele de fábrica 
ou não, não serão considerados 
na indenização.

Os veículos que tiverem se-
gurados não serão beneficiados 
pela lei e os recursos para a 
gestão da propositura serão 
oriundos do próprio sistema 
“Área Azul”.

Na justificativa, o vereador 
ressalta que a arrecadação do 
município com a Área Azul – e 
pelo fato de estarem sob sua 
responsabilidade enquanto esta-
cionados –, “nada mais justo do 
que a municipalidade indenizar 
pelo bem do usuário pagante em 
caso de furto ou danos”.

O texto do PL diz que a Ad-
ministração Pública estará rece-
bendo o pagamento do condutor, 
por isso, terá a obrigação de 
guardar o veículo, tendo assim 
o condutor, direito de receber 
indenização. “Não são raras as 
discussões sobre inconstitucio-
nalidade deste tipo de serviço, 
sempre com base no argumento 
de que locais são públicos e, 
portanto, não seria permitida a 
cobrança pelo uso da vaga de 
estacionamento”, assina Cabo 
Júlio Donizete.

Ressarcimento de 
furto de veículo na 

Área Azul será votado
Andressa ZAFALON

VICE-GOVERNADOR
Garcia anuncia recuperação de 

vicinal que liga Palestina a Tanabi

O vice-governador Rodrigo 
Garcia (PSDB) anunciou em 
Orindiúva na última sexta-feira 
(10) a pavimentação de 13 km 
da estrada que liga Palestina 
a Tanabi, com previsão de 
recursos da ordem de R$ 27 
milhões, e o recapeamento da 
estrada de Ibiporanga a Pales-
tina, com investimento de R$ 
1,8 milhão.

A pavimentação da estrada 
faz parte do Programa Novas 
Estradas Vicinais, da Secretaria 

de Logística e Transportes, que 
prevê obras para recuperação 
de pistas já asfaltadas, pavi-
mentação das estradas em ter-
ra e melhorias em sinalização 
e sistema de drenagem.

As estradas vicinais são 
essenciais para o escoamen-
to da produção agrícola e 
movimentam as economias 
regionais, além de garantir o 
deslocamento da população 
de cidades menores a gran-
des centros urbanos, que dão 
acesso a serviços importantes 
como saúde e educação.

Da REDAÇÃOLei Complementar 
 A vereadora Cláudia terá 

votado, também nesta terça e 
em 2ª discussão, um Projeto 
de Lei Complementar (PLC) 
que altera o inciso 105, do 
artigo 4, proibindo qualquer 
pessoa que tenha sido autuada 
em maus-tratos de ser dono ou 
responsável de qualquer outro 
animal, durante cinco anos e 
sob pena de mula de 60 UFMs. 
Em caso de reincidência, será 
destituído do poder de adquirir 
um novo animal permanente-

vicinal que liga Palestina a Tanabi

O vice-governador Rodrigo 
Garcia (PSDB) anunciou em 
Orindiúva na última sexta-feira 
(10) a pavimentação de 13 km 
da estrada que liga Palestina 
a Tanabi, com previsão de 
recursos da ordem de R$ 27 
milhões, e o recapeamento da 
estrada de Ibiporanga a Pales-
tina, com investimento de R$ 
1,8 milhão.

A pavimentação da estrada 
faz parte do Programa Novas 
Estradas Vicinais, da Secretaria 
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SERVIÇOS PÚBLICOS

Vereador quer nome de cônjuge em 
conta para comprovação de residência

Benefício se 
estende às 

pessoas que 
convivem em 
união estável

O vereador Odélio Chaves 
protocolou um Projeto de 
Lei (PL) que prevê a opção 
do cônjuge ou convivente 
do consumidor de serviços 
públicos o direito de solicitar 
a inclusão do seu nome na 
fatura mensal.

“O projeto visa assegurar 
que o marido, esposa, côn-
juge ou convivente tenha o 
direito de solicitar à autarquia 
fornecedora de abastecimen-
to de água e às empresas 
concessionárias de telefonia, 
distribuição de energia elétrica 
e gás, a inclusão de seu nome 
como adicional na fatura 
mensal, com a finalidade de 
atestar a sua residência em 
Rio Preto”, explica o autor.

De acordo com o texto do 
Projeto, tal benefício se esten-

de às pessoas que convivem 
em união estável e o pedido 
de inclusão do parceiro deverá 
ser feito exclusivamente pelo 
titular da fatura.

O parlamentar ainda res-
salta no documento que, no 
caso do casal se divorciar, o 
titular deverá procurar à em-
presa ou autarquia competen-
te e apresentar o Mandado de 
Averbação do Divórcio ou da 
Dissolução de União Estável. 

Na hipótese de não haver 
nenhum documento que com-
prove o divórcio, será aceito 
uma simples Declaração es-
crita e assinada de próprio 
punho pelo titular.

“Muitos munícipes passam 
pelo constrangimento de não 
possuir em seu nome um 
comprovante de residência, 
em sua maioria, esposas de-
pendentes dos cônjuges. Isso 
acaba tornando demorado 
e burocrático o processo de 
atestar. Além disso, a inclu-
são do nome produz prova de 
União Estável, caso seja ne-
cessário, posteriormente, tal 
comprovação judicialmente”, 
concluir Odélio Chaves.

O PL será votado durante a 
sessão desta terça-feira (14), 
no mérito. Caso seja aprova-
do, seguirá para sanção ou 
veto do Executivo.

Andressa ZAFALON
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EM MIRASSOL

Neta é presa após agredir avó 
de 76 anos e danificar casa

Na noite do último do-
mingo (12) policiais militares 
prenderam em Mirassol uma 
bordadeira de 37 anos que 
agrediu sua avó de 76 anos 
às 19h10.

De acordo com as informa-
ções do boletim de ocorrência, 
os policiais foram acionados 
para atender uma ocorrên-
cia de violência doméstica 
no bairro Souza e no local 
eles foram recebidos pela 
aposentada que apresentou 
um ferimento na mão e um 
hematoma na perna.

A vítima informou que sua 
neta, que já estava agitada, 
entrou em sua residência, 
danificou o vidro da janela e 
de uma das portas, puxou a 
aposentada pelo cabelo e em 
seguida a jogou no chão.

Na residência junto com 
a idosa estava sua filha que 

confirmou o depoimento.
Em seguida os policiais se 

dirigiram para a residência da 
agressora, onde eles foram 
recebidos pela suspeita que 
confessou ter empurrado a 
idosa após um desentendi-
mento entre as duas.

Os militares ainda consta-
taram que a avó possuía uma 

Da REDAÇÃO

GPS

Rastreador faz PM localizar 
moto roubada e prender ladrões

Na noite deste domingo 
(12) uma equipe da Polícia 
Militar prendeu um homem de 
27 anos e outro de 25 anos 
que roubaram a moto que 
estava sendo conduzida por 
um projetista 20 anos e sua 
namorada no bairro Jardim Alto 
Rio Preto às 21h.

De acordo com o boletim 
de ocorrência os policiais es-
tavam em patrulhamento pelo 
bairro quando foram aborda-
dos pelo rapaz que informou 
que dois homens fizeram 
menção de estarem armados 
e roubaram a sua moto, que 
possui rastreador.

Assim os policiais, junto 
com as vítimas, seguiram o 
sinal do aplicativo de rastre-
amento que indicou que a 
moto estava parada no bairro 
Solo Sagrado. Já no endereço 
o casal informou que os dois 

homens que estavam saindo 
do interior de uma residência 
eram os assaltantes.

Os policiais abordaram a 
dupla, momento em que uma 
mulher saiu da residência e 
informou que a moto estava 
escondida na casa, mas que 
ela não sabia sobre o roubo.

Da REDAÇÃO

medida protetiva a proibindo 
que a neta se aproximasse 
dela.

Os policiais levaram a 
bordadeira para a Delegacia 
Policial, local onde ela foi 
presa e encaminhada para a 
carceragem da DEIC de Rio 
Preto. (Colaborou – Bruna 
MARQUES)

Já na Central de Flagrantes 
o delegado plantonista, após 
analisar os depoimentos do 
ocorrido, prendeu a dupla e 
encaminhou o boletim de ocor-
rência registrado como roubo 
para o 2º Distrito Policial. 

(Colaborou – Bruna 
MARQUES)

DivulgaçãoArquivo DHOJE

Briga em frente a bar 
termina em tentativa de 
homicídio em Rio Preto

Na madrugada do último 
domingo (12) um homem de 
41 anos foi hospitalizado após 
ter sido golpeado com um ca-
nivete durante uma briga em 
frente a um bar no bairro Vila 
Elvira às 4h30.

De acordo com o boletim de 
ocorrência, a Polícia Militar foi 
acionada e conversou com a 
proprietária do estabelecimen-
to que informou ter escutado 
uma discussão no lado de fora 
e quando saiu para conferir 
encontrou a vítima já caída 
com um ferimento na barriga 
e sangrando.

Para os policiais a testemu-
nha disse não saber quem foi 
o autor do crime. Uma viatura 
do SAMU levou a vítima até o 
Hospital de Base, que perma-
neceu em observação médica.

Mais tarde clientes do bar 

indicaram aos militares aonde 
o agressor jogou o canivete, 
aproximadamente 50 metros 
do local da briga, que foi apre-
endido e encaminhado para a 
Polícia Civil. Nenhum dos clien-

Da REDAÇÃO   
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VILA ELVIRA

tes soube informar a identidade 
do agressor.

Após o acionamento da 
perícia técnica os militares 
se dirigiram para a Central de 
Flagrantes onde o caso que foi 

registrado como tentativa de 
homicídio simples posterior-
mente foi encaminhado para o 
7º Distrito Policial. 

(Colaborou – Bruna 
MARQUES)

Arquivo DHOJE

RIO PRETO

PRESO EM 24H

Na tarde do último domingo 
(12) policiais militares prende-
ram um rapaz de 22 anos que 
estava furtando o equipamento 
de iluminação de uma agência 
bancária localizada na Avenida 
Mirassolândia. O caso ocorreu 
por volta das 15h15.

Os policiais estavam em 
patrulhamento quando foram 
acionados. No local eles locali-
zaram o rapaz mexendo em lu-
minárias e fiações da agência. 
Após a abordagem, o acusado 
acabou confessando que esta-
va furtando o estabelecimento 
desde a noite do dia anterior.

O suspeito foi levado para 
a Central de Flagrantes e em 
seguida preso. Já o boletim de 
ocorrência foi registrado como 
furto e encaminhado ao 4º 
Distrito Policial. (Colaborou – 
Bruna MARQUES)

Jovem é flagrado 
furtando fios 
e luminárias 

de banco
Da REDAÇÃO   Após registrar queixa na 

noite do sábado (11), uma 
vendedora de 49 anos retornou 
a Central de Flagrantes para re-
latar que às 8h deste domingo 
(12) sua casa, no bairro Cecap, 
foi novamente furtada.

Para os policiais a vítima in-
formou que passou o dia fora de 
casa e ao retornar ela observou 
que foram levados mantimen-
tos, como arroz, feijão e leite, 
e algumas panelas de alumínio.

A mulher ainda acrescentou 
que sua inquilina disse ter visto 
um homem, que estacionou o 
carro na garagem da vítima, 
saindo com os objetos subtra-
ídos. A vendedora não soube 
informar onde o suspeito mora.

Os policiais registraram o 
caso como furto e encaminha-
ram o boletim de ocorrência 
para o 6º Distrito Policial.

Dia anterior - Às 21h50 
do sábado a vendedora já tinha 
procurado a central e relatado 
que tinha passado o dia fora 
de casa e que ao retornar às 
18h30 constatou que o portão 
da residência estava danificado, 
o vidro da porta da frente estava 
quebrado e a porta do fundo 
estava arrombada.

Em seguida a vítima entrou 
na casa e notou que furtaram 
uma geladeira, um fogão, dois 
botijões de gás, um armário de 
cozinha, uma cama box, um 
guarda-roupa, uma televisão, 
uma mesinha de computador, 
uma panela de pressão, di-
versas vasilhas, dois criados 
mudos, oito lâmpadas, uma 
furadeira, uma serrinha, um 
cesto de roupa suja e o veículo 
que estava na garagem.

Na data o caso foi regis-
trado como furto qualificado e 
foi encaminhado ao 6º Distrito 
Policial. (Colaborou – Bruna 
MARQUES)

Ladrões invadem 
casa duas vezes 

e levam tudo
Da REDAÇÃO   

LUIZ TOMMASELLO, natural de São 
José do Rio Preto/SP, faleceu aos 90 anos 
de idade. Era viúvo e deixou seus fi lhos 
Maria Cristina, Maria Angélica, Maria 
Celeste, Maria Noemia e Marco Antonio. 
Foi sepultado no dia 13/09/2021 às 14:00, 
saindo seu féretro do velório Ercilia para o 
cemitério Ressurreição.

JOSÉ VINCENTE GALINDO, natural de 
Urupês/SP, faleceu aos 76 anos de idade. 
Era casado com Ana Balançoela Espelho 
Galindo e deixou seu fi lho Mauro Sérgio 
(falecido). Foi sepultado no dia 13/09/2021 
às 16:00, saindo seu féretro do velório 
Jardim da Paz para o cemitério Parque 
Jardim da Paz.

DURVALINO VALENTIM LIMA, natural 
de Olimpia/SP, faleceu aos 76 anos de 
idade. Era divorciado e deixou seus fi lhos 
Luiz Augusto, Angela, Cleber Alberto. Foi 
sepultado no dia 12/09/2021 às 17:00, 
saindo seu féretro do velório Jardim da 
Paz para o cemitério Parque Jardim da Paz.

OSCAR LOPES, natural de Ubatuba/SP, 
faleceu aos 85 anos de idade. Era casado 
e deixou seus fi lhos Wanda e Nestor (fa-
lecido). Foi sepultado no dia 12/09/2021 
às 14:00, saindo seu féretro do velório 
Jardim da Paz para o cemitério Parque 
Jardim da Paz.

ANTONIO DOS SANTOS, natural de 
Junqueira/SP, faleceu aos 74 anos de idade. 
Era divorciado e deixou seus fi lhos Marcelo 

  FALECIMENTOS
e Renato. Foi sepultado no dia 11/09/2021 
às 17:00, saindo seu féretro do velório 
Capelas Prever Rio Preto para o cemitério 
Municipal de Poloni.

FRANCISCO JOSÉ SIRINO,  faleceu aos 
73 anos de idade. Era casado com Nair Ro-
drigues da Silva Sirino e deixou suas fi lhas 
Sidlene, Simone e Sidneia. Foi sepultado 
no dia 11/09/2021 às 16:00, saindo seu 
féretro do velório Capelas Prever Rio Preto 
para o cemitério Parque Jardim da Paz.

IVANETE MUNHOZ, natural de São 
José do Rio Preto/SP, faleceu aos 67 anos 
de idade. Era divorciado e deixou Daniela 
e Marcio henrique. Foi sepultada no dia 
11/09/2021 às 10:00, saindo seu féretro 
do velório Capelas Prever Rio Preto para o 
cemitério Parque Jardim da Paz.

NEUSA APARECIDA ALVES, natural de 
Barretos/SP, faleceu aos 74 anos de idade. 
Era viúva e deixou seus fi lhos Dorival, Ale-
xandre, Fabio Fernando, Marcio, Fabiana, 
Sandra e Luciana. Foi sepultada no dia 
11/09/2021 às 17:00, saindo seu féretro 
do velório Capelas Prever Rio Preto para o 
cemitério São João Batista.

MARIA MAXIMINA DA SILVA, natural 
de Tabapuã/SP, faleceu aos 85 anos de 
idade. Era viúva e deixou seu fi lho Everaldo 
Moises (falecido). Foi sepultada no dia 
11/09/2021 às 13:00, saindo seu féretro do 
velório de Engenheiro Schimidt para o ce-
mitério Municipal de Engenheiro Schimidt.

No inicio da madrugada 
desta segunda-feira (13) a 
Polícia Militar de Rio Preto foi 
acionada para atender uma 
ocorrência de acidente de trân-
sito no cruzamento da Avenida 
Doutor Ernani Pires Domingues 
com a Avenida Mirassolândia, 
onde um homem de 29 anos 
foi encontrado desacordado.

No local os policiais foram 
recebidos por uma equipe do 
SAMU que informou que a ví-
tima já tinha sido socorrida em 
estado grave por outra viatura 
até o Hospital de Base.

Em seguida os policiais 
foram informados de que uma 
das viaturas estava passando 
pelo local quando observou 
a vítima e sua moto caídas e 
por isso acionou mais apoio 
médico. O homem apresenta-
va fratura de crânio e estava 
desacordado.

Os policiais localizaram 
o proprietário da moto, que 
estava com a vítima. Ele infor-
mou que trabalha junto com o 
homem e que teria emprestado 
sua moto para que a vítima 
fosse embora.

Na Central de Flagrantes o 
caso foi registrado como lesão 
corporal culposa em direção 
de veículo e encaminhado ao 
4º Distrito Policial. 

(Colaborou – Bruna 
MARQUES)

Motociclista 
é encontrado 
desacordado 

pelo resgate em 
avenida após 

acidente
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INSEGURANÇA
Polícia registra mais dois roubos em Rio Preto

O primeiro caso ocorreu às 
3h no bairro Jardim Residencial 
Vale do Sol, onde um auxiliar 
de limpeza de 25 anos que es-
tava caminhando foi abordado 
por dois assaltantes armados 
que exigiram que a vítima en-
tregasse seu celular.

Já o segundo caso ocorreu 

às 20h30 na Avenida Presi-
dente Juscelino Kubitscheck no 
bairro Eco Village II, onde um 
porteiro de 22 anos teve a pas-
sagem de seu carro bloqueada 
por uma dupla de assaltantes 
que conduzia um carro modelo 
Gol.

De acordo com as informa-
ções do boletim de ocorrência, 
a vítima notou que estava 

sendo seguida pelo automóvel 
e que assim que conseguiu 
bloquear a passagem a dupla 
desceu do veículo proferiu 
ameaças, agrediu o porteiro 
e em seguida exigiu que lhe 
entregassem a carteira.

Os assaltantes fugiram do 
local com a chave do carro e a 
carteira da vítima.

Para os policiais o homem 

informou ser capaz de reco-
nhecer os criminosos e em 
seguida um boletim de ocor-
rência com natureza de roubo 
foi encaminhado ao 5º Distrito 
Policial. (Colaborou – Bruna 
MARQUES)
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VILA TONINHO

Adolescente de 15 anos é detido 
com drogas e moto furtada

Um adolescente de 15 anos 
foi detido pela Polícia Militar 
às 16h30 do último domingo 
(12) no bairro Vila Toninho com 
uma moto furtada e porções 
de cocaína, crack e maconha.

De acordo com as informa-
ções do boletim de ocorrência, 
os policiais estavam em patru-
lhamento pelo bairro quando 
observaram duas pessoas 
conduzindo uma moto que 
no histórico policial constava 
como furtada.

Ao ver a polícia o adoles-
cente abandonou a moto e 
tentou fugir pelo campo de 
futebol até uma mata, mas 
acabou detido.

Na revista pessoal os po-
liciais localizaram nos bolsos 
de sua bermuda duas porções 
de maconha, uma porção de 
crack e 17 porções de cocaína. 
O garoto foi questionado sobre 
a moto e acabou confessando 
ter conseguido o veículo em 
troca de entorpecentes.

Ele foi levado para a Central 
de Flagrantes, onde após o re-
gistro do boletim de ocorrência 
com natureza de drogas sem 
autorização, apreensão de 
veículo, furto e receptação foi 
liberado para o responsável 
legal. (Colaborou – Bruna 
MARQUES)
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Prótese dentária flexível. 
Harmonia estética para indivíduos 

com múltiplas perdas dentárias
Quando o assunto é harmonia e beleza do sorriso, pacientes com 

várias perdas dentárias, e que ainda dependem de pontes móveis e 
dentaduras para recompor estética e função mastigatória, vêem na 
questão muitos motivos para sentirem-se frustrados – principalmente 
quando o tratamento com implantes dentários é financeiramente 
proibitivo. Entretanto, a técnica com prótese dentária flexível (termo-
plástica) pode ser a solução ideal para esses pacientes. 

A prótese dentária flexível é uma ideia antiga como alternativa à 
prótese dentaria removível com grampos metálicos. Além de eliminar 
o metal que fica evidente ao falar e sorrir, o dispositivo flexível recom-
põem os dentes faltantes com cores mais naturais – o dispositivo 
protético é praticamente imperceptível. Até aqui, tudo o que você 
está precisando para melhorar o visual do seu sorriso. 

O problema é que nem tudo é ponto positivo no tratamento com 
prótese dentária flexível. Além da maior dificuldade para adaptação 
inicial ao dispositivo, desconfortos durante a mastigação para indi-
víduos como muitas perdas dentárias e fraturas no material podem 
ser contratempos frequentes no uso da prótese dentária flexível. E 
entender como prevenir e solucionar esses problemas é essencial 
para o sucesso do tratamento

As vantagens da prótese dentária flexível importam quando es-
tética é o foco do tratamento.

 As vantagens da técnica com prótese dentária flexível são evi-
dentes quando comparadas ao tratamento tradicional ponte móvel 
(prótese parcial removível). E é fácil notar como as propriedades 
estéticas destes dispositivos trazem mais segurança e auto-estima 
para indivíduos com múltiplas perdas dentárias. Veja abaixo algumas 
dessa vantagens. 

• grampos estéticos confecionados na cor dos dentes ou 
gengivas

A grande vantagem da prótese dentária flexível frente a ponte 
removível em metal é o grampo estético confeccionado na cor do 
dente ou gengiva. O ganho estético é consideravelmente alto. Na 
grande maioria das vezes, o dispositivo móvel flexível passa imper-
ceptível mesmo para pessoas muito próximas aos portadores desse 
tipo de prótese. 

• gengiva artificial mais harmônica
A ausência de metal na estrutura da ponte móvel flexível também 

ajuda na construção da gengiva artificial, diminuindo o acinzenta-
mento que pode estar presente na tentativa de reconstruir estética 
e funcionalmente a gengiva e osso perdidos nas reabsorções ósseas 
que ocorrem após a perda (extração) de dentes.

Dentes com cores mais na turais
A completa ausência de metal na estrutura interna da prótese 

dentária flexível permite que os dentes acrílicos característicos da 
técnica tipo ponte móvel seja o mais próximo possível da cor em 
dentes naturais, ao contrário do que acontece nos dispositivos 
protéticos com metal, que tendem ao acinzentamento dos dentes. 

• compatível com fase de cicatrização em tratamentos com 
implantes dentários

O uso da prótese dentária flexível como dispositivo provisório nos 
tratamentos com implantes dentários trouxe mais conforto estético 
e funcional na condução de pacientes submetidos ao procedimen-
to ósseointegrador com implantes. A utilização da prótese flexível, 
nestas situações, é altamente aconselhável.

Os problemas que flexibilidade traz no tratamento com próteses 
dentárias.

 A flexibilidade pode estar associada, para muitos indivíduos, a 
mais conforto e compatibilidade com os tecidos orais moles da cavi-
dade oral. E isso faz todo o sentido, já que a maciez implica menos 
trauma e agressão à gengiva e mucosa orais. Entretanto, não é o 
que acontece a longo prazo no tratamento com prótese dentária 
flexível que substitui a técnica com ponte móvel. 

A adaptação à prótese dentária removível, seja ela flexível ou 
na técnica tradicional com grampos metálicos ou dentaduras, é a 
etapa mais complicada do tratamento. E a flexibilidade e maciez das 
partes em contato com tecidos moles e dentes traz mais conforto 
nos primeiros dias imediatos após a instalação desses dispositivos. 
Entretanto, o problema se dá nos dias seguintes: o tempo para 
adaptação é sensivelmente maior comparada à técnica dura e rígida. 

E o problema de adaptação a longo prazo à prótese dentária 
flexível pode ser ainda mais complicado do que o tempo mais pro-
longado de aceitação ao dispositivo. Alguns indivíduos nem mesmo 
se acostumam com esses dispositivos protéticos passados muitos 
meses da instalação da prótese –  e mesmo que todos os procedi-
mentos para planejamento e execução sejam executados à risca. É 
quase uma loteria descobrir quem vai ou não se adaptar à prótese 
dentária flexível.

• dificuldade para adaptação a longo prazo
A adaptação efetiva para alguns indivíduos pode não acontecer 

a longo prazo, contrariando a maior facilidade para adaptação das 
próteses flexíveis nos primeiros dias de uso do dispositivo protético. 
E o problema pode ocorrer mesmo em casos minuciosamente sele-
cionados para uso com prótese dentária flexível. 

• menor eficiência mastigatória
A prótese flexível apresenta menor eficiência mastigatória, cujo 

ineficácia funcional aumenta com o maior número de dentes per-
didos. E a causa para o problema está na flexibilidade do material 
e na menor eficiência retentiva dos grampos flexíveis comparados 
aos grampos metálicos. 

• trauma crônico na mucosa e gengiva de suporte
Próteses flexíveis instaladas em arcadas com extensas perdas 

dentárias traumatizam tanto mucosa quanto gengiva de suporte. 
Um risco elevado para o aparecimento do câncer bucal, doença 
neoplásica cuja incidência está associada ao trauma dos tecidos 
moles da cavidade oral. 

• excesso de volume da estrutura
A prótese parcial removível convencional, que é confeccionada 

com ligas metálicas, apesar da sua limitação estética, traz uma 
grande e importante vantagem frente à prótese flexível: é mais fina, 
menos extensa e mais delicada. O volume maior do dispositivo pro-
tético flexível traz maior dificuldade à fonação para alguns indivíduos.

 • impossibilidade de uso na arcada inferior
A prótese dentária flexível não é indicada para uso na arcada 

inferior (mandíbula) devido às limitações anatômicas no local para 
a distribuição das forças de suporte do dispositivo protético. O su-
cesso de adaptação, a longo prazo, da prótese dentária flexível em 
mandíbulas é quase nulo.

Indicação correta, o segredo para o sucesso no tratamento com 
próteses dentárias flexíveis.

Se adaptação a longo prazo da prótese dentária flexível pode ser 
impossível para alguns indivíduos, o que pode ser feito para diminuir 
a incidência do problema? Selecionar com atenção os casos que pos-
suem históricos de sucesso no tratamento com dispositivos flexíveis.

 Não existe uma regra fixa para a indicação da prótese dentária fle-
xível, mas algumas situações favorecem a adaptação ao dispositivo. 
Entre elas estão indivíduos com poucas ausências dentárias, laterais, 
e cujos espaços desdentados situam-se entre dentes naturais. 

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

Os Institutos Nacionais 
de Saúde (NIH), através do 
programa CREID (Centers 
for Research in Emerging 
Infectious Diseases – em 
português, Centros para 
Pesquisa de Doenças Infec-
ciosas Emergentes), apro-
varam um financiamento de 
108 mil dólares para que o 
Laboratório de Pesquisas 
em Virologia da Famerp 
realize um programa de vi-
gilância genômica avançado 
em coronavirus.

Com este novo finan-
ciamento, a Famerp vai 
aumentar a capacidade de 
sequenciamento de varian-
tes de coronavirus e junto 
com os parceiros locais 
(Unesp e USP) vai analisar 
as características biológicas 
destes novos vírus.

“O novo financiamento 
vai nos permitir agir rapida-
mente na identificação de 
novas variantes no interior 
de São Paulo, além de 
poder avaliar o efeito da 
vacinação em massa na 

Famerp vai receber 
financiamento dos EUA 

para pesquisa sobre Covid
Da REPORTAGEM     
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evolução do vírus”, afirmou o 
professor e virologista Mau-
ricio Nogueira, coordenador 
do LPV.

O LPV-Famerp faz parte 
do Programa CREID como 
um dos centros participan-
tes do projeto CreateNeo, 
coordenado pela University 
of Texas Medical Branch. 

O CreateNeo (Coordinating 
Research on Emerging Arbo-
viral Threats Encompassing 
the Neotropics, Pesquisa 
Coordenada em Ameacas 
Arbovirais Emergentes) é 
um programa de 5 anos de 
pesquisa em doenças virais 
emergentes que conta com a 
participação da Universidade 

Estadual do Novo Mexico, do 
Cary Institute, do Instituto 
Gorgas (Panama), Centro 
de Instrução de Guerra na 
Selvas (Exército Brasileiro), 
Fundação de Medicina Tro-
pical de Manaus, Massachu-
setts Instutute of Technology, 
UFAM, UFMT, UFMG e INPA, 
além da FAMERP e UTMB.

Divulgação

IMUNIZAÇÃO

A secretaria de Saúde de 
Olímpia informa que, a partir 
desta terça-feira (14), os mora-
dores que receberam a primeira 
dose do imunizante Astrazeneca 
e estão agendados para tomar 
a segunda dose entre os dias 1 
a 15 de setembro serão vacina-
dos com o imunizante Pfizer, no 
Recinto do Folclore.

A mudança, segundo o Pla-
no Estadual de Imunização, 
leva em consideração o desa-
bastecimento das vacinas da 
Astrazeneca no Brasil. Segundo 
documento encaminhado ao 
município, a decisão visa “ga-
rantir a completude do esque-
ma vacinal dos paulistas que já 
efetivaram primeira dose com 
a vacina do referido fabricante, 
uma vez que o Comitê Científico 
posicionou-se a respeito e reco-
menda, em caráter emergencial 
e excepcional, o uso alternativo 
da vacina da Pfizer”.

Também no Recinto serão 
aplicadas as primeiras doses 
em jovens de 12 a 17 anos e 
a segunda dose de quem se 
imunizou exclusivamente com 
a Pfizer.

Já no Salão da Fenossa se-
rão aplicadas as terceiras doses 
em idosos de 85 ou mais que 
já tenham completado mais de 
seis meses da segunda dose. 
No mesmo espaço, também 
estarão disponíveis as segun-
das doses de Coronavac e de 
Astrazeneca, para as pessoas 
que estão com o imunizante em 
atraso até o dia 31 de agosto. 
Para receber a segunda dose, é 
necessário apresentar o cartão 
de vacinação que comprove a 
aplicação da primeira dose e 
um documento com foto.

Assim como tem ocorrido 
em outros municípios da região, 
para pessoas acima de 18 anos 
ainda não há previsão de envio 
de novas doses pelo Governo 
do Estado e o município segue 
com o cadastro aberto para 
xepa. Todas as informações e 
documentos necessários estão 
disponíveis no link https://bit.ly/
VacinaCovidOlimpia.

Os postos de vacinação 
estão abertos das 8h às 16h. 
Em caso de dúvidas entrar em 
contato com a Vigilância Epi-
demiológica pelo telefone (17) 
3279-1400.

Olímpia também 
adota mudança 
na imunização

Da REDAÇÃO

Rio Preto vai vacinar com Pfizer quem 
tomou primeira dose da AstraZeneca

A Secretaria de Saúde de 
Rio Preto informou que a par-
tir desta terça-feira (14) vai 
começar a aplicar doses da 
vacina Pfizer para completar a 
imunização dos agendados da 
segunda dose da AstraZeneca, 
atualmente em falta no Estado. 
Somente serão vacinados os 
que deveriam ter recebido a 
segunda dose entre os dias 1º 
e 15 de setembro.

Em Rio Preto, as doses 
estarão disponíveis das 8h 
às 14h nos seguintes locais: 
Swift (atendimento interno); 
Shopping Cidade Norte; Defesa 
Civil; CSE Estoril; UBS Jaguaré; 
Pinheirinho e Salão paroquial 
da Igreja Nossa Senhora do 
Brasil (São Deocleciano).

Nessas salas de vacina, 
a imunização será somente 
para segunda dose de Pfizer 
de quem recebeu a primeira 
dose de AstraZeneca. Para se 
vacinar, é necessário apresen-
tar documento com foto e CPF, 
comprovante de residência de 
Rio Preto e comprovante de 
vacinação.

O município recebeu 4.524 
doses para a demanda, sendo 
que o número de faltosos para 
a segunda dose de AstraZeneca 
é de 11.362 pessoas. Quem 
não conseguir se vacinar na 
terça-feira deve aguardar a 
chegada de novas doses do 
Estado. A Fiocruz, responsável 
pela produção da AstraZeneca, 

informou que retomará as en-
tregas ao Ministério da Saúde 
nesta semana.

De acordo com a gerente de 
imunização Michela Barcelos, 
da Secretaria de Saúde de Rio 
Preto, o esquema combinado do 
imunizante AstraZeneca seguido 
de Pfizer não altera a eficácia da 
vacinação. “A recomendação é 
que o esquema seja concluído 
com a mesma vacina, mas já 
existem estudos demonstrando 
que os resultados são iguais com 
o esquema combinado dessas 
vacinas”, afirmou.

A campanha de vacinação 
contra a Covid continua para 
os outros grupos. Para os ado-
lescentes de 12 a 17 anos, as 
doses estarão disponíveis das 8h 
às 14h apenas nas unidades de 
saúde Jardim Americano, Nova 
Esperança, São Francisco, Caic/
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Cristo Rei, Cidade Jardim, En-
genheiro Schmitt, Talhado, Vila 
Toninho, Vila Mayor e Vetorazzo. 
As doses também estão dispo-
níveis no Projeto Viva Eldorado 
e no Centro Esportivo Maria 
Lúcia. Para a segunda dose de 
Coronavac e Pfizer (cuja primeira 
dose é Pfizer), as doses estarão 
disponíveis nos mesmos locais.

A dose adicional, destinada 
a idosos de 85 anos ou mais 
que tenham recebido a segunda 
dose há pelo menos seis meses, 
está disponível na Swift, apenas 
por sistema drive-thru, das 8h 
às 16h, e em todas as outras 
unidades de saúde e equipa-
mentos públicos de Rio Preto, 
das 8h às 14h.

Todos os endereços das 
salas de vacina podem ser 
consultados em: www.riopreto.
sp.gov.br/mapavacinas.

Divulgação

PANDEMIA EM QUEDA

Relatório traz dez casos 
positivos e nenhuma morte

A Secretaria de Saúde de 
Rio Preto confirmou nesta 
segunda-feira (13) mais 10 ca-
sos de Covid-19 no município, 
todos diagnosticados por exa-
me PCR. No total são 96.609 
casos, com uma média de 58 
casos leves e um caso grave 
por dia.

Rio Preto não registrou 
novos óbitos pela doença 
nesta segunda-feira. O último 
dia sem óbitos foi em 31/08. 

Com isso, o número de mortes 
desde o início da pandemia se-
gue em 2.766, com uma taxa 
de letalidade de 2,8%. Con-
siderando apenas os dados 
de 2021 são 61.846 casos e 
1.844 óbitos.

O número de pacientes 
curados está em 92.359, o 
equivalente a 95,6% dos ca-
sos. A cidade soma 319.261 
notificações de pacientes com 
sintomas gripais e 286.934 
testes realizados. O coeficiente 
de incidência é de 20.776 ca-

sos a cada 100 mil habitantes.
Atualmente Rio Preto regis-

tra 240 pacientes internados 
com síndrome respiratória 
aguda grave (SRAG), com 
127 na UTI e 113 na enfer-
maria, sendo 126 residentes 
de Rio Preto e 114 de outros 
municípios da região. Dentre 
os casos confirmados com 
Covid-19, são 129 interna-
ções, com 70 na UTI e 59 na 
enfermaria.  A taxa de ocupa-
ção de leitos de UTI na região 
é de 31,6%.

Da REDAÇÃO
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JACARÉ

Sócios e ex-conselheiros fazem 
homenagem a ídolos do Rio Preto

Nesta quarta-fei-
ra (15) um gru-
po composto por 
ex-conselheiros e 

torcedores do Rio Preto Es-
porte Clube vai prestar uma 
homenagem a três dos maiores 
ídolos do clube: o zagueiro 
tetracampeão Ronaldão, o 
atacante Gilson Granzotto e o 
goleiro Pitarelli.

Eles confeccionaram várias 
camisas retrôs, contendo as 
fotos dos homenageados e 
um breve histórico e autógrafo 
de cada um dos craques do 
passado.

A entrega das camisas 
será feita na cidade.  Entre os 
sócios e ex-conselheiros, es-

tão Alescio Zaneratti, Reinaldo 
Lopes, José Cury Megid, Márcio 
Marcassa Jr, Márcio Mendonça, 
Ortega Guimaraes, Ulisses Cury, 
Márcio Haddad, João Della-
torre, entre outros.  Já foram 
homenageados os ex-atletas, 
Vilson Tadei, Jacintho Angelone, 
Noriva e Bussada.

Ronaldo Rodrigues de Jesus, 
ou simplesmente Ronaldão, 
despertou para o futebol na-
cional no Jacaré nos anos 80, 
antes de fazer sucesso e ser 
campeão mundial no São Paulo 
e, posteriormente, na Seleção 
Brasileira, onde foi tetracam-
peão na Copa de 1994.

O goleiro Adriano Pitarelli 
defendeu o Rio Preto em 2007 
e 2008, sendo o capitão da 
campanha que garantiu o aces-
so inédito para a elite do Paulis-

Vinicius LIMA 
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tão em 2007, quando o clube 
foi vice-campeão da Série A2. 
Ele também defendeu gran-
des clubes brasileiros, como 
Guarani, Sport e Santos, além 
de ser eleito melhor goleiro do 
Paulistão no ano 2000.

Gilson Granzotto iniciou sua 
carreira como atacante no São 
Paulo e depois deixou sua mar-
ca defendendo o esmeraldino 
nos anos 80. Ele é o maior 
artilheiro da história do Rio Pre-
to e já defendeu clubes como 
Internacional, Atlético-MG, 
Athletico-PR e Bahia.

Sócios e ex-conse-
lheiros homenageiam 
ídolos do time como 
Ronaldão

Timão sai na frente do 
Palmeiras na final

O Corinthians saiu na 
frente do Palmeiras 
na disputa do título 

da Série A1 (primeira divisão) 
do Brasileiro Feminino. Na pri-
meira partida da decisão, o Ti-
mão venceu por 1 a 0 mesmo 
jogando no Allianz Parque na 
noite do último domingo (12).

O único gol da partida saiu 
aos 21 minutos da etapa final, 
quando, após cobrança de 
falta ensaiada, a bola foi 
lançada para Gabi Por-
tilho, que bateu, de 
primeira por cober-
tura, para superar a 
goleira Jully.

Com a vantagem 
obtida fora de casa o 
Corinthians chega em 
situação mais confortável 
para o confronto de volta, 
no dia 26 de setembro na 

Neo Química Arena, para o 
buscar o bicampeonato da 
competição. Já o Verdão terá 
que se superar para alcançar 
a conquista inédita.

Agência BRASIL 

FEMININO

Flamengo apresenta 
zagueiro David Luiz

O zagueiro David Luiz 
foi apresentado 
oficialmente nesta 

segunda-feira (13) como 
novo reforço do Flamengo. 
O jogador de 34 anos con-
cedeu sua primeira entre-
vista coletiva com a camisa 
rubro-negra e falou sobre o 
retorno ao Brasil após 14 
anos na Europa.

“Acho que minha adap-
tação vai ser muito fácil, já 
conheço inúmeros jogadores 
do elenco. Dá pra ver que a 
equipe exala alegria, com-
paixão e harmonia. Então, 
é muito fácil se adaptar em 
uma atmosfera que já está 
totalmente realizada, em um 
contexto positivo”, declarou 
o defensor.

O zagueiro começou a 
treinar no Centro de Treina-
mento George Helal (Ninho 
do Urubu) nesta segunda-
-feira. Na mesma posição, o 
Flamengo já conta no elenco 
com Rodrigo Caio, Gustavo 
Henrique, Bruno Viana, Léo 
Pereira e Noga. David Luiz, 
recém-contratado, fez ques-
tão de elogiar o nível do setor 
defensivo: “Responsabilida-
de sempre existe quando 

você aceita algo grande na 
vida. E eu estou extrema-
mente feliz de fazer parte de 
um plantel tão qualificado, 
de grandes jogadores”.

Flamengo e David Luiz fir-
maram contrato até o final do 
ano que vem. O jogador tem 
passagens pelo Vitória-BA, 
Benfica (Portugal), Chelsea 
(Inglaterra), PSG (França) 
e Arsenal (Inglaterra). Além 
disso, o zagueiro foi cam-
peão pela seleção brasileira 
da Copa das Confederações 
(2013) e do Superclássico 
das Américas (2014). Ele 
também disputou a Copa do 
Mundo de 2014 (Brasil).

Triunfo - A apresenta-
ção do zagueiro foi realizada 
após vitória, de virada, da 
equipe carioca por 3 a 1 
sobre o Palmeiras, no últi-
mo domingo (12) no Allianz 
Parque. Os gols da partida 
foram marcados por Michael, 
duas vezes, e Pedro. Wesley 
descontou para os paulistas.

O próximo compromisso 
do time da Gávea é na pró-
xima quarta-feira (15) pela 
Copa do Brasil. O adversário 
é o Grêmio, em duelo realiza-
do no Maracanã, a partir das 
21h30 (horário de Brasília).

Agência BRASIL 
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da Série A1 (primeira divisão) 
do Brasileiro Feminino. Na pri-
meira partida da decisão, o Ti-
mão venceu por 1 a 0 mesmo 
jogando no Allianz Parque na 
noite do último domingo (12).

O único gol da partida saiu 
aos 21 minutos da etapa final, 
quando, após cobrança de 
falta ensaiada, a bola foi 
lançada para Gabi Por-
tilho, que bateu, de 
primeira por cober-
tura, para superar a 

Com a vantagem 
obtida fora de casa o 
Corinthians chega em 
situação mais confortável 
para o confronto de volta, 
no dia 26 de setembro na 

BEZINHA

Com cinco derrotas em seis jogos, 
eliminação já rodeia o América

O América sofreu sua 
quinta derrota neste 
domingo (12) em seis 

jogos pela Segunda Divisão 
do Campeonato Paulista (Be-
zinha). Mesmo depois de ter 
empatado o último jogo contra 
o Fernandópolis e ter trocado 
o treinador, o Rubro não con-
seguiu iniciar a reação e foi 
superado por um a zero pela 
Matonense no Teixeirão.

Logo no início da partida, 
Vagalume recebeu um bom 
cruzamento da direita e finali-
zou para a defesa de Leonardo 
Wall, que evitou o gol do Amé-
rica. No entanto, o jogo seguiu 
sem muitas oportunidades 
depois disso. Aos 40 minutos, 
depois de uma boa troca de 
passes, a Matonense fez um a 
zero com Lucas finalizando na 

entrada da área.
No segundo tempo, o Rubro 

voltou com uma postura mais 
ofensiva e quase empatou a 
disputa em chute perigoso de 
Alex de fora da área aos cinco 

rou pouco tempo, pois aos 21 
minutos João Vitor também 
foi expulso. O América tentou 
chegar ao campo de ataque 
através da bola parada, mas 
ela acabou não sendo efetiva e 
o jogo terminou em um a zero.

O resultado mantém a equi-
pe rio-pretense na lanterna 
do grupo 1 com um ponto. 
Atualmente, Taquaritinga, Ma-
tonense e Catanduva estão na 
zona de classificação com 11 
pontos, faltando quatro jogos. 
Há a possibilidade de classificar 
também sendo o melhor quarto 
colocado. Para isso, o clube terá 
que vencer todos os jogos que 
restam e contar com combina-
ções de resultados.

O América volta campo na 
quarta-feira (15) contra a Inter 
de Bebedouro fora de casa. No 
mesmo dia, o Matonense en-
cara o Fernandópolis em casa.

Vinicius LIMA

minutos. Três minutos depois, o 
América ficou com um homem 
a mais em campo, com Gui-
lherme sendo expulso depois 
de matar um contra-ataque.

A vantagem numérica du-

Gustavo BOTTINI

SERIE C

Mirassol vence em jogo polêmico e 
elimina chances de rebaixamento

Em um jogo marcado 
por polêmica na ar-
bitragem e confusão 

entre os jogadores, o Mirassol 
conseguiu bater o Paraná por 
um a zero fora de casa na 
noite deste domingo (12). O 
resultado acaba com qualquer 
risco de rebaixamento para a 
Série D, já que os paranaenses 
não podem mais ultrapassar o 
Leão na tabela de pontuação.

A partida já teve uma po-
lêmica logo aos três minu-
tos, quando Gustavo França 
recebeu dentro da área e fez 
o gol para o Paraná, mas a 
arbitragem anulou marcando 
impedimento. A imagem da 
transmissão do Dazn, no en-
tanto, mostrava o atacante 
em posição legal. O Leão res-
pondeu aos seis minutos com 
Matheus Anderson soltando 
uma bomba de pé esquerdo 
e mandando no ângulo para 
marcar um golaço.

A principal chance do Para-
ná foi criada aos 31 minutos. 
Ebere fez boa jogada e cruzou 

para Sillas, que errou cabeçada 
livre de marcação. Antes do in-
tervalo, Raphael Macena quase 
ampliou a vantagem paulista ao 
chutar de fora da área, mas o 
goleiro defendeu.

Na segunda etapa, o Miras-
sol seguiu no campo de ataque 
e teve chances de marcar o 
segundo com Luiz Fernando e 
Macena, que mandaram com 
perigo para fora. Aos 23 minu-
tos, Luan recebeu o segundo 
cartão amarelo após cometer 
falta e deixou o Paraná com um 
homem a menos.

Depois do lance, o jogo 
passou a ficar nervoso, com os 
jogadores do time mandante 
reclamando bastante da arbi-
tragem e gerando uma confusão 
generalizada com os atletas do 
Mirassol. Quando os ânimos 
se acalmaram, o juiz expulsou 
Moisés Gaúcho do Paraná e o 
atacante Macena do Mirassol. 
Quando a bola voltou a rolar, o 
Leão conseguiu segurar a vitória 
por um a zero.

Na coletiva depois da parti-
da, o técnico do Paraná Jorge 
Ferreira criticou o goleiro Edson 
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Mardden do Mirassol, que 
supostamente teria dado um 
chutão na bola após o apito final 
e falado para o Paraná “buscar 
a bola na Série D”.

“Faltou um pouquinho de 
respeito com a gente, com o 
clube. Acho que ele não sabe 
o tamanho que é o clube para 
chutar a bola longe e falar para 
buscar a bola na Série D. Então, 
se a gente cobra dos nossos 

atletas respeito aos adversários, 
acho que também posso cobrar 
respeito dos nossos adversários 
conosco”, disse o treinador.

Sem risco de rebaixamento 
ou chances de classificação, o 
Mirassol visita o Criciúma no sá-
bado (18). Já o Paraná precisa 
de uma combinação improvável 
de resultados para escapar da 
queda e visita o Novorizontino 
também no sábado.

elimina chances de rebaixamento
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34ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO 
PRETO 

14 DE SETEMBRO DE 2021 – TERÇA-FEIRA – 15:00 HORAS 
 

ORDEM DO DIA 
VETOS: 
01 –  Veto Total nº 24/21, ao autógrafo nº 15.211/2021, originado do Projeto de Lei nº 
03/21, do Ver. Anderson Branco, que reconhece como atividades essenciais os serviços 
prestados por academias, comércio varejista, bares e restaurantes, salões de beleza e 
barbearias, shoppings e praças de alimentação, e dá outras providências. (QUÓRUM: 
MAIORIA ABSOLUTA)  
 
02 –  Veto Total nº 27/21, ao autógrafo 15.239/2021, originado do Projeto de Lei nº 
23/21, do Ver. João Paulo Rillo, que institui o Programa Renda Básica de Cidadania 
Emergencial para pagamento de auxílio financeiro para enfrentamento da pobreza e 
extrema pobreza em decorrência da pandemia mundial da Covid-19 no município de São 
José do Rio Preto. (QUÓRUM: MAIORIA ABSOLUTA)  
 
03 - Veto Total nº 36/21, ao autógrafo nº 15.252/21, originado do Projeto de Lei nº 
55/2021, de autoria do Ver. Julio Donizete, que dispõe sobre as Agências bancarias a 
programarem os terminais eletrônicos de autoatendimento de forma que emitam 
comprovante quando não for possível realizar uma operação, no Município de São José 
do Rio Preto, e dá outras providências. (QUÓRUM: MAIORIA ABSOLUTA)    
 
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR 
04 – 21/21 – VER.ª CLÁUDIA DE GIULI – 2ª 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 
05 – 283/21 – DO EXECUTIVO – 1ª DISC/VOT 
Dispõe sobre a criação do Fundo de Desenvolvimento do Esporte e Lazer de São José do 
Rio Preto, e dá outras providências. (QUÓRUM: MAIORIA SIMPLES)  
 
06 – 66/21-  VER. JULIO DONIZETE – 2ª 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)  
 
07 – 86/21 - VER. ODÉLIO CHAVES – 2ª 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)  
 
08 – 180/21 – VER. ANDERSON BRANCO – 2ª 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)  
 
09 – 243/21 – VERª. CLÁUDIA DE GIULI – 2ª DISC./VOT 
Dispõe sobre a obrigatoriedade das clínicas veterinárias, Pet Shops e estabelecimentos 
assemelhados, a comunicar o agente competente os casos em que forem constatados 
indícios de maus-tratos contra animal. 
(QUÓRUM: MAIORIA SIMPLES)  
 
10 – 176/21 – VER. PEDRO ROBERTO GOMES – 1ª DISC./VOT 
Dispõe sobre a proibição de manter animais acorrentados no âmbito do município de São 
José do Rio Preto e dá outras providencias. (QUÓRUM: MAIORIA SIMPLES)    
 
11 - 242/21 – VER. JÚLIO DONIZETE – 1ª DISC./VOT 
Dispõe sobre a obrigatoriedade de o Poder Executivo contratar apólice de seguro contra 
furto de veículos automotores, para ressarcimento de munícipes usuários do sistema 
rotativo de estacionamento "Área Azul", que tiverem seu bem furtado ou danificado 
durante sua utilização. (QUÓRUM: MAIORIA SIMPLES)   
 
III – EXPLICAÇÃO PESSOAL                 Ver. PEDRO ROBERTO GOMES -

Presidente da Câmara - 10/09/2021 
                                                                                                  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

DEPARTAMENTO DE PESSOAL 

EXTRATO DE PORTARIAS 

 

PORTARIA Nº 6762 de 13 DE SETEMBRO DE 2021. 
Exonera o servidor KLEBER FERNANDO TRINDADE DE MELO, do cargo 
em comissão de livre nomeação e exoneração, de Assessor de Gabinete 
de Vereador Referência C-3, lotado no Gabinete do Vereador Rossini 
Ferreira Diniz, a partir de 13 de setembro de 2021. 
 
PORTARIA Nº 6763 de 13 DE SETEMBRO DE 2021. 
Exonera o servidor FERNANDO LORENCINI DE SOUZA, do cargo em 
comissão de livre nomeação e exoneração de Assessor Político, 
Referência C-4, lotado no Gabinete do Vereador Rossini Ferreira Diniz, a 
partir de 13 de setembro de 2021. 
 
PORTARIA Nº 6764, DE 13 DE SETEMBRO DE 2021. 
Nomeia o senhor KLEBER FERNANDO TRINDADE DE MELO, no cargo em 
comissão, de livre nomeação e exoneração de Assessor Político, 
Referência C-4, lotado no Gabinete do Vereador Rossini Ferreira Diniz, a 
partir de 13 de setembro de 2021. 
 
PORTARIA Nº 6765, DE 13 DE SETEMBRO DE 2021. 
Nomeia o senhor FERNANDO LORENCINI DE SOUZA, do cargo em 
comissão de livre nomeação e exoneração de Assessor de Gabinete de 
Vereador, Referência C-3, lotado no Gabinete do Vereador Rossini 
Ferreira Diniz, a partir de 13 de setembro de 2021. 
 

VEREADOR PEDRO ROBERTO GOMES  
Presidente da Câmara Municipal 

CERTIDÃO DE URGÊNCIA ESPECIAL Nº 21/2021 
(34ª Sessão Ordinária –  14/09/2021) 

     

  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 foi 
protocolizado o requerimento de Urgência Especial descrito na sequência abaixo, para 
deliberação da propositura a que se refere em 1 e 2ª discussão e votação – 
legalidade/mérito - na 34ª Sessão Ordinária, a realizar-se no dia 14/09/2021. 

Item/Reqtos.              Proponente                 Projeto – Nº -               Autoria-

Assunto  

01 – 1521/2021           11(onze)Ver        Projeto de Resolução  nº 12/21            VER. 
ROBSON RICCI, que altera o parágrafo único do artigo 111, da Resolução n.º 712, 
de 13 de dezembro de 1990 - Regimento Interno da Câmara Municipal de São José do 
Rio Preto. (VOTAÇÃO: MAIORIA ABSOLUTA) 
 

Diretoria Legislativa 
10 de setembro de 2021  

 
MARCOS CARDOSO DA SILVA 

Diretor Legislativo 
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VEREADOR PEDRO ROBERTO GOMES  
Presidente da Câmara Municipal 
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VEREADOR PEDRO ROBERTO GOMES  
Presidente da Câmara Municipal 

DECLARAÇÃO DE EXTRAVIO DE DOCUMENTO 

FLAVIO PROENÇA DE SOUZA, Empresa Individual,  inscrita 
no CNPJ sob nº 04.419.285/0001-50 e Inscrição Estadual 
sob nº 647.388.260.114, com sede a Rua Fritz Jacobs, nº 
670, Boa Vista, CEP. Nº 15.025-500,  São Jose do Rio Preto/
SP. COMUNICA O  EXTRAVIO DE 08 TALOES DE NOTA 
FISCAL MODELO D1,  DOS NUMEROS 4101 A 4500, EM 
BRANCO  

São José do Rio Preto, 19 de Agosto de 2021

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO 
 

IMPERIAL V.I EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA, pessoa jurídica inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 20.290.234/0001-28, na qualidade de coproprietária do 
empreendimento VILLAGE IMPERIAL, localizado na cidade de São Jose do Rio Preto SP, resolve pelo presente Edital, NOTIFICAR os proprietários das unidades 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: Avenida Pres. Juscelino K. de Oliveira, em São José do Rio 
Preto - SP, tendo em vista a existência de pendências em relação ao mesmo. 
Assim, pelo presente, ficam NOTIFICADOS na forma das Leis supracitadas em contrato, para que ninguém possa alegar ignorância, expede-se esta notificação com o prazo de 
15 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 restituição a crédito dos proprietários. 
 
 

Nome do Cliente RG CPF Quadra Lote 
NATHAN FELIPE RODRIGUES MALAVASI 49609905X 402.411.688-64 A 19 

 

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. LEONARDO BASTOS FERNANDES e VIVIANI 
DOS SANTOS, sendo ELE fi lho de PAULO CEZAR FER-
NANDES e de MARIA SILVIA LIMA BASTOS FERNANDES 
e ELA fi lha de JOÃO JOSÉ SOARES DOS SANTOS e de 
NEUSA SANITA DOS SANTOS;

2. MARCELO HAIKEL PERO JÚNIOR e KARINA 
CINTRA, sendo ELE fi lho de MARCELO HAIKEL PERO e de 
RAQUEL DE JESUS CUNHA e ELA fi lha de CLADIVALDO 
CINTRA e de LUZIA CINTRA DOS SANTOS;

3. ALEXANDRE GOMES DOS SANTOS NETO e 
DAYANE SOLER PEGORARI, sendo ELE fi lho de CLAU-
DINÉA DE OLIVEIRA SANTOS e ELA fi lha de HERDIOBER-
TO PEGORARI e de VANDA APARECIDA CARDENAS 
SOLER PEGORARI;

4. LEONARDO RAZENTE BLASQUE e ANDRESSA 
ACOSTA MANFREDO, sendo ELE fi lho de ORIOSWALDO 
BLASQUE e de IVONE RAZENTE BLASQUE e ELA fi lha de 
LUIS CARLOS MANFREDO e de SILVANA ACOSTA MAN-
FREDO;
; brasileiros, residentes neste 3º subdistrito. Se alguém sou-
ber de algum impedimento, oponha-o em Cartório (R. São 
Paulo, 2200 – Tel: 3202-9090). 11/09/2021.

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

1. ANDERSON LUGATTO e LILIAN NUNES FERRER, 
sendo ELE fi lho de JOSÉ MARCOS LUGATTO e de MARLÍ 
DE DEUS GARCIA LUGATTO e ELA fi lha de LUIZ CARLOS 
FERRER e de SHÔILA MARIA NUNES FERRER;

2. YURI SILVA RODRIGUES e BIANCA JAQUELI-
NE GOBBI, sendo ELE fi lho de JOSÉ RODRIGUES e de 
LUCIENE SANTANA SILVA e ELA fi lha de CLEBER VICTOR 
GOBBI e de DULCINEIA JAQUELINE CANTELI GOBBI;

3. MATHEUS BARBOSA DA SILVA e JÉSSICA JU-
LIANA DA SILVA, sendo ELE fi lho de VALDECIR DA SILVA 
e de ANA PAULA BARBOSA DA SILVA e ELA fi lha de VAL-
DOMIRO DA SILVA e MARILSA VILELA DA SILVA;
; brasileiros, residentes neste 3º subdistrito. Se alguém sou-
ber de algum impedimento, oponha-o em Cartório (R. São 
Paulo, 2200 – Tel: 3202-9090). 13/09/2021.
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As coisas estão alucinadas no Brasil de um jeito jamais visto; a 
situação é tão bizarra que chamaram o Michel Temer para dar uma 

ordem e moralizar. Mas o resto, graças a deus, vai normal: infl ação, 
desemprego, pandemia, queimada no mato, e assalto na esquina, 

porque ninguém é de ferro.Sorria, beba muita água e seja feliz!
AMELINHA de Freitas, ao 

lado do empresário e rotariano 
Daniel de Freitas e familiares, 
comemorou mais um aniver-
sário no sábado passado. 
Parabéns!

OSCARZINHO Rollemberg 
Hansen, deixou Florianópolis 
para passar o fi nal de semana 
em Rio Preto, revendo familia-
res. Ele aproveitou a noite de 
sexta-feira, e desfilava com 
sua loiraça de fl oripa, na inau-
guração da Secret Garden, no 
ex-Buffet Manoel Carlos.

ELOY GONÇALVES, em-
presário e pecuarista, já está 
com sua nova e imensa loja 
Agromonte em funcionamento, 
recebendo os produtores rurais 
e a população de Rio Preto e 
Região.  

O EMPRESÁRIO da noite, 
João Vitor ferreira de Souza, 
festeja seus 34 anos, bem 
vividos, muito especial ao lado 
da da esposa Jessika Canhedo 
Parra e da fi lha Alice, em sua 
casa no Condominio Damha 
VI.    

O CLUBE DE CAMPO do 
Monte Líbano está retornando 
com todas as atividades espor-
tivas. Na sede central de Rio 
Preto, as matrículas e rematrí-
culas para as aulas de dança 
do ventre e língua árabe estão 
abertas.  Mais detalhes pelos 
telefones: (17) 3519-3444 e 
3512-2750.

JÁ COMEÇARAM as ven-
das de convites e camarotes 
para 2ª edição da FEIJOADA 
DO ED, na Ocularium, no 
Shopping Iguatemi, Redentora 
e Rio Preto Shopping. Show-
zaço com cantor carioca Dio-
go Nogueira, além de outras 
atrações, cantor Ed Carlos, 
Maestria do Samba e Banda 
GPlay, dia 11 de dezembro, no 
Clube Monte Líbano.  

SENAC DE RIO PRETO 
iniciou as matrículas para o 
Ensino Médio Técnico e com 
novidades. 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.

 

Detalhes
não tão pequenos...

Fique por Dentro
O Sesi  Rio Preto está selecionando novos talentos para integrar 
a equipe de natação da unidade. As inscrições são gratuitas 
e podem ser feitas até o fim do mês de setembro. Para se 
candidatar, os interessados devem preencher um formulário com 
os dados pessoais. Ao todo, são 30 vagas distribuídas entre as 
categorias MIRIM (nascidos em 2011, 2012 e 2013), PETIZ 
(nascidos em 2009 e 2010) e INFANTIL (nascidos em 2007 e 
2008). Para a categoria Mirim, é necessário nadar no mínimo 
três estilos e para as demais categorias, nadar os quatro estilos 
e estar dentro do tempo mínimo de referência do Sesi-SP.

Tel. (17) 3233-4888

Sábado especial
Inauguração no último sábado, o novo point da juventude dourada, 
Secret Garden, Restaurante / Lounge Bar, com mesas esgotadas, 
no ex-prédio do Buffet Manoel Carlos, na entrada de Schmitt, a 
tarde foi super animada com o projeto One Fire, das eletrizantes 
DJs Bárbara Brunca e Taty Betin.

Fique por Dentro
Pelo menos, até o próximo mês 
de outubro, o Campeonato 
Brasileiro seguirá sem público 
nas arquibancadas. ### O 
Japão decidiu não ser mais sede 
do Mundial de Clubes da Fifa de 
2021, marcado para acontecer 
entre 09 a 19 de dezembro.

Mais esperança
O Criança Esperança, uma das mais duradoras campanhas de 
doações para projetos voltados à crianças, adolescentes e jovens 
do país, poderá ser repetida em outros países. México e Angola já 
demonstraram interesse. Membros do planejamento estratégico 
da Unesco solicitaram detalhamento da iniciativa brasileira, feita 
em parceria com a Globo. 

DiáriodoBob
O que tem que ser será! Era de se esperar pela capacida-

de e experiência pública, a performance nos afazeres diversos 
do Governo do Estado, do vice governador Rodrigo Garcia. 
Prestes a assumir de fato, a cadeira de governador, caso João 
Dória seja mesmo candidato a Presidente, Rodrigo, pela didática 
política e experiência em gestão pública, reserva parte do seu 
tempo para entrevistas com emissoras de rádio, jornalistas, TVs 
e LIVES que, virou moda nestes tempos pandêmicos. Nós que 
o acompanhamos deste os primórdios de sua jornada como 
um ser político por natureza e paixão, vai se tornando pela fala 
clara e grande gestor, um candidato pra viver um bom tempo 
no Palácio do Morumbi.  Vale a pena ver de novo? Para quem 
não sabe, Zé Trovão era um personagem de novela da Rede 
Manchete, do Adolpho Bloch. A novela acabou, a Rede Manchete 
faliu, o Adolpho morreu. Neste país nada se cria tudo se copia. 
Ou não? Diretoria ativa. O Palestra está sob comando de um 
grupo de abnegados que, embora com dificuldades, consegue 
manter o clube de pé. O presidente interino Valdomiro Jesus 
Alcane, está enviando um comunicado a amigos e chegou ao 
colunista, um documento de readmissão encaminhado aos 
ex-sócios para 3 categorias: Proprietário, Usuário Individual 
e Patrono, com valores que não ultrapassam R$300 Reais em 
10 pagamentos. Quem quiser voltar tem prazo até o dia 10 de 
Novembro. Pernas pra quem tem. Depois das motocicletas já 
entregues pela prefeitura, a Polícia Militar vai ter que pedalar. 
A parceria envolve também o Governo do Estado. O prefeito 
Edinho Araújo participou ontem da cerimônia de entrega de 
bicicletas e ampliação da atividade delegada da Polícia Militar 
em Rio Preto. Até a banda da Polícia Militar deu um show de 
“dobrados”, na sede do 17° Batalhão de Polícia Militar para 
festejar o ato. O Secretário de Trânsito Amaury Hernandes e o 
tenente coronel Paulo Sérgio Martins, comandante do batalhão 
também estavam lá. Como é pra área central, não é uma ação 
fácil para a Cavalaria, mas, com o avanço da mobilidade, quem 
sabe um dia os patinetes e patins também entrem em ação para 
ajudar na segurança pública.  Ponto e basta!

Encontro exclusivo
Aline Girardi, recepciona nesta 
terça-feira, dia 14, filiadas ao 
LIDE Mulher Noroeste Paulista 
para apresentar a Fazenda 
Amazonas, nos arredores de 
Rio Preto, sede da fábrica 
da empresa de sucos 100% 
natural que também abriga 
videiras para a produção de 
vinhos. No encontro exclusivo 
Aline vai apresentar como 
surgiu o projeto da Puro+, 
entre outras novidades.

henriforne@gmail.com

Ação solidária
A família Franzotti, da Bebidas 
Poty, se uniu às empresas 
Ardagh Metal  Packaging, 
Novelis, Metal Can e OTD 
Brasil Logística em uma ação 
solidária e sustentável. Neste 
mês, médicos e pacientes 
de hospitais de Rio Preto, 
Barretos e Jaci e famílias 
moradoras de comunidades 
em Pindamonhangaba e Jacareí 
receberão, mais de 144 mil 
latas de água mineral Levity. 
A água mineral Levity, na lata 
de 473 ml, terá uma edição 
limitada com rótulo exclusivo 
para atender a ação e não 
poderá ser comercializada. 

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)

Sucesso total
A 2ª Live Solidária do Samba, 
em prol do HB - Hospital Base, 
que foi um projeto desenvolvido 
pela Imperatriz Rio-pretense, no 
comando do amigo presidente 
Sérgio Parada, com parceria da 
Comunic, Elaine Madalhano e 
Adriano Nunes, foi cercada de 
muito sucesso com atrações 
de Bozó e Eli, Paulo Brito, 
Marcelo Mei, Romualdo e 
Eleandro, sambistas da cidade, 
que possibilitou a arrecadação 
importante de álcool gel, 
máscaras para o nosso HB.

Summer Protect
O empresário Suélio Ribeiro  e 
a esposa Claudia Cremonezi, 
da La`Br i z za  Cosmet ics , 
recepcionaram em sua bonita 
Chácara, em Cedral, ontem, 
celebridades da TV, o ator 
Henry Castelli, a morenaça e 
apresentadora Hellen Ganzarolli 
e a ex-BBB Ivy Moraes, além 
de famosos profissionais da 
área, de São Paulo e de Rio 
Preto. Durante o evento foi 
apresentada a nova linha de 
produtos Summer Protect, 
cond i t i one r,  shampoo  e 
leave-in, com treinamento 
dos profissionais, seguido de 
um caprichado almoço para 
aproximadamente 100 pessoas.   

C/ Luizinho BUENO 

Nem sempre a gente consegue estar ladeado pelas maiores autoridades 
públicas do Estado: pela ordem, Itamar Borges, Secretário de Agricultura, 

Geninho Zuliani, Deputado Federal, Rodrigo Garcia vice governador (governador 
em exercício), Carlão Pignatari, Presidente da Assembléia Legislativa, 

Secretário de Saúde do Estado o médico Jean Gorinchteyn, Secretário de 
Desenvolvimento Regional Marco Vinholi e este colunista.  Todos estiveram 
na cerimônia de autorização de R$ 18 milhões do governo do estado para 

conclusão do Hospital Municipal da Zona Norte . 

 Arthur Ribeiro, Fabrício Assunção e Victor Miranda, 
comandantes do novo point de Rio Preto, Secret 

Garden, ex-Buffet Manoel Carlos, em badalada noite de 
inauguração, sexta-feira   


