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América corre 
risco de ter 

pior temporada 
da história 

em 75 anos
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Zoo de Rio Preto 
tem dois novos 

pequenos hóspedes
O Zoológico de Rio Preto registrou o nasci-

mento de mais duas filhotes fêmeas de lobo-
-guará (Chrysocyon brachyurus). É a segunda 
cria da espécie, nascida no Zoo, em pouco 
mais de um ano. As lobinhas desta nova cria 
nasceram no dia 08 de agosto, pesando 306 e 
385 gramas, cada uma. Apresentam boa saúde 
e estão tendo desenvolvimento rápido. Pág.B2
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Mirassol entra 
em campo 

hoje apenas 
para cumprir 

tabela
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PM frustra rolezinho de motos 
e aplica R$ 75 mil em multas

OPERAÇÃO SURPRESA
Variante Delta 

predomina 
mas não 

aumenta casos
A média móvel de ca-

sos leves de Covid-19 
em Rio Preto apresentou 
uma queda de 45% nos 
últimos 30 dias chegan-
do a 48 casos por dia no 
boletim divulgado nesta 
sexta-feira (17). A pre-
sença da variante Delta 
na região felizmente não 
foi suficiente para elevar 
de forma significativa os 
casos da doença. Pág.A5

HB vai 
liberar visita 

presencial em 
ala não Covid

O Hospital de Base 
em Rio Preto vai liberar 
as visitas presenciais 
em unidades não Co-
vid a partir da próxima 
segunda-feira (20). O 
retorno é tanto válido 
para o SUS, quanto para 
o convênio. A medida foi 
tomada após diminuição 
constante na taxa de 
ocupação de leitos de 
enfermarias e UTIs.  
     Pág. A5

Na noite desta quinta-feira 
(16) a Polícia Militar fez uma 
operação para impedir que 
motociclistas realizassem o 
“bololô”, que acontece toda 
semana. Os policiais aplica-
ram diversas multas que so-
madas ultrapassam R$75 mil.
De acordo com as informações 
fornecidas pela PM, a partir 
das 19h as equipes foram po-
sicionadas nos bairros Miran-
te, Buritis, São Thomáz, Cam-
po Belo e na Avenida Monte 
Aprazível.                    Pág.A4

Detento da 
saidinha é 
preso com 

drogas
Um detento de 36 anos 

beneficiado com a saída pro-
visória foi preso às 21h da 
quinta-feira (16) após policiais 
militares serem informados 
sobre o tráfico de drogas 
no bairro Nova Esperança.
Os PMs se dirigiram ao en-
dereço após uma denúncia 
anônima.    Pág.A4

Prefeitura defende capacidade financeira 
para pegar R$ 300 mi em empréstimos
TJ rejeita ação 
de mãe que 
teve Doula 

barrada no parto
Pág. A2

Manutenção 
deixa 13 bairros 

sem água 
no domingo

Pág. A2

Vigilância autuou 
seis vezes e multou 
empresas de ônibus 

na pandemia
Pág. A3

PM frus-
trou e 

multou 
diversas 

motos 
que par-

ticipavam 
do tra-

dicional 
rolezinho 

às quintas 
em Rio 

Preto
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Cuidado, estamos 
respirando a morte! 
Viver no presente mo-

mento é administrar o pe-
rigo.

Atualmente, em vastas 
regiões da Terra, o simples 
ato de respirar corresponde 
à abreviação da vida. Sofri-
mentos de origem pulmonar e 
alérgica crescem em progres-
são geométrica. Hospitais e 
consultórios de especialistas 
vivem lotados com as vítimas 
das mais diferentes impurezas.

Abeirar-se do escapamento 
de um veículo é suicídio, tal a 
adulteração de combustível vigente por aí. Isso sem citar 
os motores desregulados…

Cidades assassinadas
Quando você se aproxima, por estrada, via aérea ou 

marítima, de grandes centros populacionais do mundo, 
logo avista paisagem sitiada por oceano de gases nocivos.
Crianças e idosos moram lá... Merecem respeito.

No entanto, de maneira implacável, sua saúde vai sendo 
minada. A começar pela psíquica, porquanto as mentes 
humanas vêm padecendo toda espécie de pressões. Por 
isso, pouco adiantará cercar-se de muros cada vez mais 
altos, se de antemão a ameaça estiver dentro de casa, 
atingindo o corpo e a psicologia do ser.

Em cidades praieiras, a despeito do mar, o envenena-
mento atmosférico avança, sem referência à contaminação 
das águas e das areias, o microplástico... O que surpreende 
é constituírem, muitas delas, metrópoles altamente poli-
tizadas, e só de algum tempo para cá seus habitantes na 
verdade despertarem para tão terrível risco.

Despoluir qualquer área urbana ou rural deveria fazer 
parte do programa corajoso do político que realmente a 
amasse. Não se pode esperar que isso apenas ocorra quan-
do se torna assunto lucrativo. Ora, nada mais proveitoso do 
que cuidar do cidadão, o Capital de Deus.

As questões são múltiplas, mas esta é gravíssima: es-
tamos respirando a morte. Encontramo-nos diante de um 
tipo de progresso que, ao mesmo tempo, espalha ruína. A 
nossa própria.

Comprova-se a precisão urgente de ampliar em largo 
espectro a consciência ecológica do povo, antes que a 
queda de sua qualidade de vida seja irreversível. Este tem 
sido o desafio enfrentado por vários idealistas pragmáticos.

Entretanto, por vezes, a ganância revela-se maior que a 
razão. O descuido no preparo de certas comunidades, para 
que não esterilizem o solo, mostra-se superior ao instinto 
de sobrevivência. (...)

A poluição que chega antes
A infinidade de poluições que vêm prejudicando a vida 

de cada um deriva da falência moral que, de uma forma 
ou de outra, inferniza a todos.

Viver no presente momento é administrar o perigo. Mas 
ainda há tempo de acolhermos a asserção de Antoine de 
Saint-Exupéry (1900-1944): “É preciso construir estradas 
entre os homens”.

Realmente, porque cada vez menos nos estamos encon-
trando nos caminhos da existência como irmãos. Longe da 
Fraternidade, não desfrutaremos a Paz.

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

ARTIGO TJ nega indenização à mãe 
que teve Doula barrada 

Uma mãe de Rio Preto 
entrou na justiça contra o Hos-
pital da Criança e Maternidade 
(HCM) alegando que não foi 
autorizada a ter o acompanha-
mento de sua Doula durante 
o parto do filho.

O processo foi instaurado 
no dia 23 de agosto, na 7ª 
Vara Cível de Rio Preto e in-
deferido em primeira instância 
pelo juiz Luiz Fernando Car-
doso Dal Poz. A mãe recorreu 
pedindo uma indenização, que 
foi indeferida novamente pelo 
Tribunal de Justiça de SP (TJ).

Na decisão, o TJ explica no 
processo que “em tempos de 
pandemia, é recomendável a 
redução do ingresso de pes-
soas estranhas ao quadro de 
funcionários do Hospital, já 
que a Doula (acompanhante) 
não está cadastrada”.

Além disso, a justiça res-
salta que há no quadro de 
funcionários do Hospital, três 
profissionais cadastradas para 
o acompanhamento em ques-
tão, sem encargos ou ônus 
para a usuária do serviço.

“Assim, não se trata de ne-
gativa de atendimento. Diante 

Andressa ZAFALON 
redacao@dhoje.com.br

PARTO HUMANIZADO
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de tal contexto, não se verifica 
a presença de elementos que 
evidenciem a probabilidade do 

direito alegado, e tampouco 
há registro de dano, razão 
pela qual indefiro o recurso”, 

conclui o relator do despacho, 
Spencer Almeida Ferreira, nes-
ta sexta-feira (17).

SEMAE

Manutenção interrompe abastecimento 
de água em 13 bairros  no domingo

O Semae (Serviço Mu-
nicipal Autônomo de Água 
e Esgoto) de Rio Preto irá 
interromper o fornecimento 
de água, neste domingo (19), 
das 6 às 18 horas em 13 bair-
ros abastecidos pela Estação 
de Tratamento de Água – ETA 
Palácio das Águas.

A paralisação ocorre para 
dar continuidade nas obras 
de reforma e ampliação da 
estação. Serão realizadas 
manutenções preventivas na 
infraestrutura da ETA. Para 
que este procedimento seja 
realizado conforme as normas 
de segurança do trabalho, 

será necessário interromper 
o funcionamento da estação. 
Todos os equipamentos de 
tratamento e bombeamento 
permanecerão parados.

A manutenção tem por 
objetivo promover a melhoria 
das condições operacionais 
do sistema de tratamento e 
evitar possíveis paradas não 
programadas dos equipa-
mentos.

Os bairros que terão a 
interrupção no fornecimento 
são: Boa Vista; Alto Rio Preto; 
Urano; Maceno; Diniz; Alto 
Alegre; Mansur Daud; São 
Judas; Redentora/Centro; 
Cidade Jardim; São Marcos; 
Higienópolis e Eldorado.

Da REPORTAGEM 
Arquivo DHOJE

BALCÃO

Semana fecha com 778 vagas de trabalho

O Balcão de Empregos de 
Rio Preto desta sexta-feira (17) 
está oferecendo 778 oportuni-
dades de trabalho. As principais 
delas são para vendedor (51), 
merendeira escolar (50), sol-
dador (25), telemarketing com 
experiência (20), empacotador 
(20), consultor de vendas (17), 
garçom (16), auxiliar de produ-
ção (14), entre outros.

Há também oportunidades 
de estágio. As vagas são para as 
seguintes áreas: atendimento 
(20), ciências contábeis (6), 
engenharia civil (5), engenharia 
elétrica (4), pedagogia (3), ar-
quitetura (2), RH (1), financeiro 
(1), pedagogia (1).

Os interessados em alguma 
das vagas podem se cadas-
trar no Balcão de Empregos 
através do site da Prefeitura 

www.riopreto.sp.gov.br/balcao-
empregos e se candidatar às 
vagas oferecidas enviando os 
currículos.

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

Ao acessar o site https://
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)

Da REPORTAGEM Divulgação
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TRANSPORTES

Investigação sobre 
terceirizadas terá nova 
rodada de depoimentos

A Comissão Parlamentar de 
Inquérito (CPI), que investiga 
denúncias de violações traba-
lhistas por parte de empresas 
terceirizadas que prestam 
serviço ao município de Rio 
Preto, aprovou a convocação 
do diretor de uma empresa que 
presta serviço à Secretaria de 
Educação, o gestor do contrato 
e o diretor do setor de  Com-
pras e Contratos da Prefeitura 
de Rio Preto, Wanderley Apa-
recido de Souza.

Segundo o presidente da 
CPI, vereador João Paulo Rillo 
(Psol), um grupo de mulheres 
contratada pela empresa de-
nunciou salários atrasados, 
redução de quase 50% no valor 
do tíquete alimentação, além 
de estarem pagando por um 
curso técnico de saúde voltado 
à área de atuação, que são os 
cuidados com crianças porta-
doras de deficiência.

O vereador Pedro Rober-
to (Patriota), integrante da 
comissão, disse considerar 
“um absurdo” o caso. “Estão 
contratadas desde 2019 e na 
época não foi exigido o curso. E 
agora, na véspera da retomada 
das aulas, estão exigindo que 
paguem esse curso. Muito 
estranho. Se não foi exigido an-
tes, por que agora?”, afirmou.

Já em relação à convoca-
ção do diretor de Compras e 
Contratos, os membros da CPI 

dizem que é para “entender” 
porque determinadas exigências 
não são feitas em editais e con-
tratos quando as empresas são 
contratadas.

“Há uma repetição de de-
núncias de violação de direitos 
trabalhistas. Falta fiscalização. 
Por isso, entendemos por bem, 
assim como fizemos com o 
secretário de Administração, 
Adilson Vedroni, que nos deu 
base, convocar o senhor Wa-
nderley Aparecido de Souza, 
diretor de Compras e Contratos, 
para entender esse problema, 
que muitas vezes está na raiz, 
que são os editais e licitações”, 
disse Rillo.

O vereador Rossini Diniz 
(PL), que também integra a CPI, 
concordA com Pedro e Rillo e 
disse que considera “importante 
a convocação do Wanderley, 
para nos explicar como funciona 
esse processo, composição de 
preços, planilhas, tabelas etc.”

Todas as convocações foram 
aprovadas por unanimidade pe-
los membros da CPI e as datas 
dos depoimentos ainda serão 
definidas.

Andressa ZAFALON

A Comissão Parlamentar de 
Inquérito (CPI) que investiga 
denúncias sobre o serviço de 
transporte urbano em Rio Pre-
to  durante a pandemia reali-
zou duas oitivas na quinta-feira 
(16). A gerente da Vigilância 
Sanitária, Miriam Wowk, e o 
Inspetor Fiscal de Posturas 
Marcelo Amaral, responderam 
às perguntas do presidente da 
Comissão, vereador Robson 
Ricci.

O objetivo foi esclarecer 
de que forma é realizada a 
fiscalização do transporte 
público no que diz respeito às 
medidas de proteção contra a 
Covid-19. Ricci apontou diver-
sas reclamações de usuários 
do transporte coletivo, como 
superlotação, falta de álcool 
em gel, descumprimento do 
distanciamento social, entre 
outras.

Miriam Wowk explicou que 
todos os fiscais do município 
foram divididos por setores 
e afirmou que nunca houve 
omissão por parte da fisca-
lização durante a pandemia. 
“Nós verificamos todas as 
denúncias encaminhadas à 
Vigilância e realizamos seis 
autuações à concessionária do 
serviço de transporte urbano 
até o momento, inclusive com 

aplicação de multa”.
A gerente falou, ainda, que 

todas as atividades públicas e 
privadas são fiscalizadas, sem 
exceção, e apontou como fa-
lhas do serviço, descumprindo 
os decretos de prevenção ao 
Coronavírus, a falta de higie-
nização periódica dos ônibus, 
número de passageiros acima 
do permitido (40%), falta de 
distanciamento e passageiros 

coletivo, todas analisadas pela 
Vigilância e em seis casos as 
empresas foram autuadas. 
“Os usuários que perceberem 
falhas nas medidas de preven-
ção à Covid devem enviar suas 
denúncias para que possamos 
verificar cada caso, todas se-
rão analisadas”, declarou.

O depoimento do Inspetor 
Fiscal de Posturas Marcelo 
Nominato do Amaral, da se-
cretaria municipal de Trânsito, 
questionou sobre o trabalho 
dos fiscais. Ele respondeu 
que as denúncias de des-
cumprimento aos protocolos 
sanitários no Terminal Urbano, 
durante a pandemia, são de 
responsabilidade da Vigilância 
Sanitária.

“Cada grupo de fiscais foi 
direcionado para um setor do 
município. Fizemos registros 
de infrações em bairros e 
estabelecimentos comerciais. 
Os autos de constatação são 
enviados para a Vigilância 
realizar a autuação”, explicou.

A Comissão de Inquérito 
solicitou documentos à se-
cretaria municipal de Saúde. 
A vereadora Cláudia de Giuli, 
que é suplente da Comissão, 
foi convidada para participar 
da oitiva, já que os mem-
bros Cabo Júlio Donizete e 
Francisco Júnior não podiam 
participar.

Andressa ZAFALON

em pé.
Ricci questionou o número 

de autuações no transporte 
coletivo, que considerou baixo 
em relação ao número de au-
tos de infração aos estabele-
cimentos comerciais, serviços 
e pessoas físicas. No total de 
2.100 infrações registradas.

Miriam reforçou que foram 
recebidas, no total 16 denún-
cias de usuários do transporte 
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R$ 300 MILHÕES

Prefeito de Rio Preto, 
Edinho Araújo

D
ivulgação

Prefeitura defende capacidade financeira de 
tomar empréstimos para obras e investimentos

Na manhã desta sexta-feira 
(17), o Prefeito de Rio Preto, 
Edinho Araújo, ao lado do 
vice-prefeito e secretário de 
planejamento Orlando Bolçone, 
do secretário de governo Jari 
Moretti, secretário de obras 
Israel Cestari e do secretário 
da fazenda José Martinho Ra-
vazzi, detalhou o Projeto de Lei 
que aprova autorização para 
empréstimos de até R$ 300 
milhões para a realização de 
obras na cidade.

Durante o encontro, Edinho 
apresentou uma relação com 
42 obras e intervenções justifi-
cando o pedido. Estiveram pre-
sentes vereadores, secretários, 
assessores e sociedade civil, 
que ouviram do Prefeito que 
“Rio Preto tem total capacidade 
de endividamento, bem como 
tem capacidade para pagar 
esse novo empréstimo”.

O Secretário da Fazenda, 
José Martinho Ravazzi, detalhou 
dados que comprovam que a ci-
dade pode adquirir até R$2,24 

bilhões em empréstimos. “Nos-
sa dívida atual e consolidada 
é de R$520 milhões. Estamos 
muito longe do máximo”, res-
salta o secretário.

O Prefeito ainda complemen-
tou dizendo que considera as 
obras e intervenções previstas 
de “extrema importância e es-
senciais para o futuro”. “A Prefei-
tura está em ordem, tem crédito 
e capacidade de pagamento. É 
preciso ter essa visão de futuro”, 
conclui o Prefeito.

Na apresentação, o Exe-
cutivo detalhou as principais 
obras previstas, dentre elas, a 
reforma e revitalização do Bos-
que Municipal e do Complexo 
Esportivo Natalone; alargamento 
da ponte da Represa Municipal; 
ampliação e construção da 
terceira faixa no viaduto Abreu 
Sodré; nova passagem sob os 
trilhos do trem no Brejo Alegre; 
pavimentação, drenagem, cons-
trução de pista de caminhada 
e ciclovia na Avenida Murchid 
Homsi; interligação da Rodovia 
Washington Luís com a BR-153; 
reforma e finalização do prédio 
da Biblioteca Municipal; revita-

Andressa ZAFALON
redacao@dhoje.com.br

lização das ruas Bernardino de 
Campos e Voluntários de São 
Paulo; reforma do velório da Vila 
Ercília; construção de mais oito 
ciclovias em avenidas e praças, 
pavimentação e recape de várias 
elas e avenidas, entre outros.

Polêmico - O projeto já 
foi tema de discussão no Legis-
lativo, gerando, inclusive, uma 
audiência pública para discutir o 
assunto junto à sociedade civil, 
representantes de entidades e 
bairros, empresários e outras 
autoridades.

Na ocasião, de maneira ge-
ral, a maioria das pessoas pre-
sentes na audiência discordou 
da hipótese de aprovar o projeto, 
que já foi aprovado quanto à le-
galidade, faltando agora apenas 
o mérito.

O ex-prefeito de Rio Preto, 
Valdomiro Lopes, após longa 
ausência também se manifestou 
sobre o assunto, postando um 
vídeo nas redes sociais.

Valdomiro teceu duras crí-
ticas à atual administração e 
considera que o empréstimo tem 
fins eleitoreiros.

Vereadores analisam aprovação de lei

Dos 17 
vereadores, 

apenas 
cinco se 

manifestaram

O DHoje entrou em contato 
com todos os vereadores de 
Rio Preto, questionando se, 
após a reunião, o projeto pas-
sou a ser visto com bons olhos 
pelo Legislativo, a ponto de 
que seja aprovado no mérito.

Dos 17 vereadores, apenas 
cinco se manifestaram. Bruno 
Moura disse que “na teoria faz 
sentido os esclarecimentos 
que o Prefeito deu hoje, agora 
temos que ver na prática. Vou 
me reunir com meus asses-
sores e alguns eleitores, para 
definirmos se voto contra ou a 
favor”.Renato Pupo destacou 
que “as obras elencadas pelo 
Executivo são obras muito 
importantes, inclusive, algu-
mas delas já foram objeto de 
reivindicação a Câmara desde 

outros mandatos. Vou sentar, 
refletir, pra gente poder analisar 
direitinho com calma e respon-
sabilidade, sobre aprovar este 
projeto ou não”.

Bruno Marinho frisou que 
não está tão preocupado por se 
tratar de um empréstimo para 
novos investimentos. “Seria 

péssimo se fosse para pagar 
contas, o que demonstraria 
um descontrole financeiro”, 
pontuou. O parlamentar ainda 
complementou dizendo que 
a modalidade do empréstimo 
deve ser avaliada ao máximo 
para se evitar um pagamento 
de juros desnecessário. “Irei 
estudar até o último momento 
antes de votar. Hoje sabemos 
que nosso voto pode refletir 
daqui a muitos anos, e temos 
que ter muita responsabilidade 
sobre ele. Mas volto a dizer, 
pra mim, hoje não teria os 12 
votos”.

Os vereadores Jean Charles 
e Karina Caroline disseram que 
“estão avaliando”. Já o vereador 
Jorge Menezes disse que ainda 
não tem opinião formada.

Projeto não deve estar na 
pauta de terça

No final da reunião desta 
manhã, o Prefeito Edinho 
Araújo se dirigiu ao vereador 
e presidente da Câmara, 
Pedro Roberto, pedindo o 
apoio para que o Projeto do 
empréstimo já entrasse na 
pauta da próxima terça-feira 
(21), para ser votado no 
mérito.

Por nota, a assessoria 
do vereador Pedro Roberto 
informou que o Projeto não 
irá para a votação na próxima 
terça. “No momento não se 
encontra apto para votação, 
visto que atualmente se 
encontra na Comissão de 
Finanças, sendo necessário 

manifestação de dois inte-
grantes da Comissão, assim 
como, da maioria dos líderes 
partidários que integram a 
Comissão de Concessões, 
Privatizações e Permissões, 
Convênios e Parcerias”.

Pedro ainda ressaltou que 
entende “que o montante 
pode comprometer as próxi-
mas administrações, inclusive 
em caso de emergência, 
como a necessidade de im-
plantar o projeto de captação 
de água no Rio Grande. Nes-
se sentido, penso necessária 
uma melhor avaliação, po-
dendo propor um valor menor 
de financiamento”, conclui

Vigilância informa à CPI que empresas 
de ônibus têm 6 autuações e multa
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FLAGRANTE

Detento da Saidinha é preso com 
drogas no Nova Esperança

Um detento de 36 anos 
beneficiado com a saída pro-
visória foi preso às 21h da 
quinta-feira (16) após policiais 
militares serem informados 
sobre o tráfico de drogas no 
bairro Nova Esperança.

Os PMs se dirigiram ao 
endereço após uma denúncia 
anônima afirmar que um mo-
rador do bairro teria acabado 
de receber drogas. No local 
eles observaram o detento 
tentando se desfazer de uma 
sacola no momento em que 
notou a presença da viatura.

O homem foi abordado e 
dentro do plástico os milita-
res encontraram 11 porções 
de maconha. Em seguida foi 
feita a revista pessoal e em 
um dos bolsos do suspeito foi 
localizado um invólucro com 
uma porção fragmentada de 

cocaína.
Em seu depoimento o de-

tento informou que recebeu as 
drogas para consumo próprio e 
por ter que retornar ao Centro 
de Progressão Penitenciária 
(CPP) na segunda-feira (20) 
ele pretendia levar algumas 
das porções para a instituição.

Da REDAÇÃO

APÓS FURTO

PM encontra segurança 
desacordado em açougue

A Polícia Civil de Rio Preto 
irá investigar um furto ocorrido 
na madrugada desta sexta-fei-
ra (17) em uma casa de carne 
no bairro Jardim Colorado.

Uma equipe da Polícia Mi-
litar foi acionada após vizinhos 
ouvirem barulhos vindo do es-
tabelecimento. No interior do 
local os policiais encontraram 
um segurança de 43 anos que 
estava desacordado.

Mais tarde os policiais 
conversaram com o homem 
que disse morar próximo ao 
endereço e pelo fato de que 
é segurança e que também 
ouviu os barulhos ele pulou o 
muro do açougue na intenção 
de deter os criminosos, porém 
acabou sendo atingido por algo 
em sua cabeça que lhe causou 
um ferimento.

Ele ainda informou que 

antes de ser agredido viu duas 
pessoas subtraindo objetos do 
estabelecimento.

Próximo ao segurança os 
policiais encontraram um mo-
tor de ar condicionado, uma 
caixa plástica e dois caldeirões 
de 20 litros que o proprietário 

Da REDAÇÃO

Por fim os policiais o le-
varam para a Central de Fla-
grantes, onde após o registro 
do boletim de ocorrência de 
drogas sem autorização ele 
foi preso e encaminhado para 
a carceragem da DEIC. 

(Colaborou – Bruna 
MARQUES)

da casa de carne informou ser 
de sua propriedade.

O caso será investigado 
pelo 4º Distrito Policial que 
recebeu um boletim de ocor-
rência registrado como furto 
qualificado. (Colaborou – Bru-
na MARQUES)

Arquivo DHOJE

Arquivo DHOJE

Detento foi encaminhado para carceragem da Deic e 
deve perder benefício e retornar a regime fechado

Arquivo DHOJE

PM faz operação surpresa, impede rolezinho 
de motos e aplica R$ 75 mil em multas

Na noite desta quinta-feira 
(16) equipes da Polícia Militar 
realizaram uma operação no 
intuito de impedir que motoci-
clistas realizassem o “bololô” 
de motos, que acontece toda 
semana. Os policiais aplicaram 
diversas multas que somadas 
ultrapassam o valor de R$75 
mil.

De acordo com as infor-
mações fornecidas pela PM, 
a partir das 19h as equipes 
foram posicionadas nos bairros 
Mirante, Buritis, São Thomáz, 
Campo Belo e na Avenida Mon-
te Aprazível.

Os motociclistas que ten-
taram realizar o “rolezinho” 
acabaram sendo autuados por 
diversas motivações. Ao todo 
a PM aplicou 29 multas que 
somadas equivalem ao valor 
de R$75.642,83.

Entre as multas estão con-
duzir veículo com calçado ina-
dequado; conduzir veículo com 
equipamento obrigatório inope-
rante; conduzir veículo não 
licenciado e dirigir sem possuir 
CNH.

O DHoje entrou em contato 
com o tenente da PM, Claudio 
Luciano Ziroldo, que informou 
existir a possibilidade de a ope-
ração ser efetuada novamente 
nas próximas semanas e que 
as equipes são posicionadas 
nos bairros nos quais a polícia 
recebe solicitações. (Colabo-
rou – Bruna MARQUES)

Da REDAÇÃO   
redacao@dhoje.com.br

BOLOLÔ

FLAGRANTE

PM faz operação 
surpresa, impede 
rolezinho de motos 
e aplica R$ 75 mil
em multas

Divulgação

TENTATIVA DE HOMICÍDIO

Jovem é baleado e casal acaba 
detido por desacato a policial 

Um adolescente de 16 
anos foi hospitalizado na 
noite da quinta-feira (16) 
após ter sido alvejado por 
dois disparos de arma de 
fogo às 23h50 no bairro 
Santo Antônio. Durante o 
atendimento da ocorrência os 
policiais militares ainda foram 
desacatados por um casal de 
moradores do bairro.

Ao chegarem no local 
os militares encontraram o 
jovem já recebendo atendi-
mento médico da equipe do 
SAMU. O garoto foi atingindo 
em seu ombro e mão es-
querda.

De acordo com o boletim 
de ocorrência, o adolescente 
relatou que duas pessoas que 
estavam em uma moto preta 
aproximaram-se e um dos 
desconhecidos efetuou os 
disparos. O jovem não soube 
informar as características 
físicas dos criminosos e nem 
o modelo do veículo utilizado.

Após o depoimento o 
SAMU levou a vítima para o 
UPA Santo Antônio.

Desacato - Assim 
que a viatura médica embar-

cou o adolescente para ser 
encaminhado para a unidade 
de pronto atendimento um 
operador de máquinas de 35 
anos impediu com o seu carro 
que a equipe deixasse o local.

Em seguida o operador 
também se negou a entregar 
seus documentos pessoais e 
ofendeu os militares que por 
fim o detiveram.

Ao notar que seu marido 
seria preso, a esposa, uma 
vendedora de 28 anos, tam-

bém desacatou e arranhou 
um dos militares e por isso 
ela foi algemada e levada 
para a Central de Flagrantes 
junto com o seu companhei-
ro.

Na delegacia, após regis-
tro da ocorrência, o casal foi 
liberado. O boletim de ocor-
rência cita tentativa de homi-
cídio qualificado, resistência, 
desobediência, desacato e 
lesão corporal. (Colaborou 
– Bruna MARQUES)

Da REPORTAGEM
Arquivo DHOJE

Jovem de 18 anos é preso com drogas 
no carro e escondida em casa

Na manhã da última quin-
ta-feira (16) a Polícia Militar 
prendeu às 7h15 no bairro 
Solo Sagrado um rapaz de 18 
anos que ao entrar em sua 
residência para fugir dos poli-
ciais fingiu estar dormindo. Na 
posse do rapaz foram apreen-
didas mais de 30 porções de 
maconha.

De acordo com as informa-
ções do boletim de ocorrência, 
durante o patrulhamento no 
bairro os policiais pediram para 
que o suspeito estacionasse 
seu carro modelo Palio, porém 
o pedido não foi obedecido e 
os policiais seguiram o homem 
até a sua residência, onde 
ele desembarcou do veículo e 
correu para o interior.

Os policiais entraram no 
imóvel e na sala encontraram o 
suspeito deitado fingindo estar 
dormindo. Ele foi abordado 
e disse que fugiu da polícia, 
pois estava traficando drogas 
e em seguida informou que 
embaixo de seu sofá e dentro 
do carro tinham porções de 
entorpecentes.

Os militares apreenderam 
dois tijolos de maconha e 30 
porções menores da mesma 
substância. Ainda localiza-
ram na casa uma balança de 
precisão, R$249, um rolo de 
plástico filme e uma faca com 
resquícios de droga.

O jovem foi levado para a 
delegacia da Polícia Civil, preso 
e mais tarde encaminhado a 
carceragem local. Um boletim 
de ocorrência com natureza 

de drogas sem autorização foi 
registrado e entregue ao 6º 
Distrito Policial. 

(Colaborou – Bruna 
MARQUES)

Da REPORTAGEM Arquivo DHOJE
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Ex-comandante do exército 
Americano cria  técnica 

anti-estresse em 4 minutos 

saude@dhoje.com.brSAÚDE FISIO
saude@dhoje.com.brSAÚDE FISIO

Sabemos que a respiração está diretamente ligada ao 
quadro de estresse, devido aos mediadores químicos, que 
são substâncias com a capacidade de desencadear respos-
tas a nível local ou sistêmico. Podem ser originados a nível 
celular e nervoso. Apresentam uma enorme variedade de 
compostos, de acordo com as diversas funções que são 
capazes de executar. Alguns tipos de mediadores químicos 
do corpo são acionados como respostas, sempre que nos 
sentimos ameaçados ou estamos em situações de risco, 
e então liberam grandes quantidades de adrenalina, nora-
drenalina e outros mediadores de fuga … após a situação, 
voltar a calma, não é tão fácil,  visto que o metabolismo está 
acionado e trabalhando a todo vapor para que o corpo fique 
em atenção todo o tempo e informando todos os membros 
do risco através do sistema nervoso. Porém, após o período 
de estresse é necessário voltar a relaxar pois o excesso de 
mediadores químicos no corpo para luta e fuga impedem 
a serotonina de entrarem em ação (este neurotransmissor 
regula o humor, o ciclo do sono, apetite, desejo sexual e 
memória, direta ou indiretamente) sendo essencial para 
alívio de ansiedade e estresse . Para ser liberado natural-
mente existe um processo que desencadeia a partir dos 
neurônios. Só que para favorecer esta ligação axônico 
precisamos estar necessitados e favorável a sua sinapse 
e o cérebro entender este fato! Sabemos que o ritmo da 
respiração desempenha naturalmente o papel de informar 
ao cérebro que pode liberar tais mediadores , por esta ra-
zão os exercícios lentos, meditação e respiratórios surtem 
efeitos positivos contra estresse, ansiedade e depressão. 

Em tempos de criatividade, inovação e monetização 
tecnológica um Ex-comandante do exército americano Mark 
Divine, criou uma técnica que leva em conta o corpo como 
um só , relaciona a saúde mental e emocional como um 
todo e trabalha com o ar sendo o veículo de informação 
ao metabolismo, induzindo ele a pensar que está em uma 
situação calma mesmo diante de uma desafio que é a 
guerra. Sendo assim visa retornar a respiração ao seu ritmo 
normal e com isso baixar adrenalina liberando mediadores 
que relaxam o corpo ao invés de excita-lo mais. O exercício 
ajuda a limpar a mente, relaxar o corpo e melhorar o foco.

A respiração em caixa (ou respiração “quadrada”) é 
uma forma de ilustrar o padrão sequencial de respiração 
por quatro segundos de cada vez.

Este simples exercício melhora a circulação de sangue e 
o desenvolvimento de aprendizagem e habilidades, aumenta 
o foco e a atenção, potencializa o sistema imune, “limpa” a 
mente, reduz a ansiedade, regula o sistema nervoso, entre 
muitas outras vantagens.

Está precisa pode ser feito em qualquer lugar e em 
qualquer idade basta querer relaxar ou sentir em situação 
de alto estresse, quando o corpo necessita da calma e a 
cabeça não obedece, para voltar o controle do corpo em 
modo de luta ou fuga e para aliviar sintomas como ansie-
dade e burnout.

Este método consiste em 4 partes e para começar sen-
te-se com as costas apoiadas em uma cadeira confortável 
e os pés firmados no chão.

1. Feche os olhos e inspire pelo nariz da seguinte forma:

2. Inspire o ar em 4 segundos 

3. Segure o ar por 4 segundos 

4. Expire por 4 segundos 

5. Segure sem ar por 4 segundos
Observação: deve sentir o trajeto do o ar pelos pulmões. 

O ideal é repetir por 4 minutos ou até que a calma retome.

Dra. Sílvia Batista – educadora , fisioterapeuta, es-
pecialista de coluna vertebral e gestora do projeto Low 
carb nutrição inteligente e evolução pessoa, criadora 
do método 3D de massagem Brasil / Paris.

@silviabatistafisiodancer  @low_carboficiall       
@espacoanaJoaosaude

D
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Variante Delta predomina em Rio Preto, 
mas não influencia no aumenta casos
A média móvel de casos 

leves de Covid-19 em Rio Preto 
apresentou uma queda de 45% 
nos últimos 30 dias chegando a 
48 casos por dia no boletim di-
vulgado nesta sexta-feira (17). 
O número mostra que mesmo 
com a presença da variante 
Delta na região, constatada no 
final do mês de agosto, não 
foi suficiente para elevar de 
forma significativa os casos da 
doença.

Segundo a gerente da vigi-
lância epidemiológica Andreia 
Negri, o monitoramento reali-
zado pela Secretaria de Saúde 
constatou que a variante Delta 
já superou a variante de Ma-
naus como predominante em 
Rio Preto.

“Nós ainda estamos obser-
vando os efeitos da variante 
Delta, que elevou o número 
de casos em países no Reino 
Unido. Aqui em Rio Preto esse 
aumento não aconteceu, mas 
todas as recomendações de 
segurança precisam continuar 
sendo seguidas”, afirmou.

Um dos possíveis fatores 
para que a variante Delta não 
tenha causado o aumento de 
casos é a vacinação. Segundo 
os dados do Vacinômetro, o 
município já aplicou 641.028 

doses, sendo 374.556 na pri-
meira etapa, 252.487 na se-
gunda e 2.434 na terceira. Além 
disso, 11.551 pessoas foram 
imunizadas com dose única.

“Muito provavelmente a Del-
ta não causou o aumento de 
casos por causa do número alto 
de pessoas vacinadas. Além 
disso, nós tivemos a utilização 
de diversas marcas de vacina 
em Rio Preto e essa vacinação 
mista pode ser um dos fatores 
que impediu que mais casos 
surgissem”, explicou Andreia. 
Em Rio Preto, foram aplicadas 
as vacinas CoronoVac, AstraZe-
neca, Pfizer e Janssen.

Nesta sexta-feira (17) foram 
confirmados mais 27 casos de 
Covid-19, chegando a 96.785 
casos no total. Também foi regis-
trado mais um óbito, totalizando 
2.769 mortes desde o início da 
pandemia. O número de curados 
está em 92.855.

Atualmente Rio Preto registra 
251 pacientes internados com 
síndrome respiratória aguda 
grave (SRAG), com 127 na UTI 
e 124 na enfermaria, sendo 132 
residentes de Rio Preto e 119 
de outras cidades da região. 
Dentre os casos confirmados 
com Covid-19, são 135 inter-
nações, com 73 na UTI e 62 na 
enfermaria. A taxa de ocupação 
de leitos de UTI na cidade é de 
34% e na região é de 30,5%.

Vinicius LIMA     
redacao@dhoje.com.br

COVID

Variante Delta já é predominante em Rio Preto, mas não 
aumenta casos

D
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FLEXIBILIZAÇÃO
HB libera a partir de 2ª feira visitas 

presenciais em alas não Covid

O Hospital de Base em 
Rio Preto vai liberar as visitas 
presenciais em unidades não 
Covid a partir da próxima se-
gunda-feira (20). O retorno é 
tanto válido para o SUS, quan-
to para o convênio. A medida 
foi tomada após diminuição 
constante na taxa de ocupa-
ção de leitos de enfermarias 
e UTIs.

Atualmente, o HB conta 
com 48 pacientes internados 
com Covid-19, sendo 23 na 
enfermaria e 25 na UTI (16,3% 
de ocupação). Já no HCM, o 
hospital conseguiu zerar as in-
ternações por Covid-19, tanto 
na enfermaria quanto na UTI.

Até o momento, apenas 
37 pacientes foram internados 
no mês de setembro, o menor 
índice por Covid-19 no ano. 
Desde o início da pandemia 
a Funfarme atendeu 7.082 

pacientes com a doença, com 
5.245 altas e 1.782 óbitos.

Só será permitida a entrada 
de visitantes e acompanhantes 
que apresentarem o compro-
vante/carteira de vacinação 
com pelo menos uma dose da 
vacina contra Covid-19. A en-

UTIs às 11h e enfermarias às 
19h. Também será retomada a 
troca de acompanhantes, uma 
vez ao dia, também às 19h.

Nas unidades Covid per-
manece o fluxo atual (ligações 
para as unidades privativas e 
boletim para as enfermarias).

Vinicius LIMA 

trada de sintomáticos não será 
permitida. O uso de máscara 
continua obrigatório.

A visita será de apenas 
uma pessoa por vez, com du-
ração de 30 minutos, tanto no 
SUS, quanto convênio. O horá-
rio permitido será o seguinte: 

Divulgação 

RIO PRETO

Saúde segue Estado e mantém vacinação 
para adolescentes sem comorbidades

A Secretaria de Saúde de 
Rio Preto divulgou uma nota 
nesta sexta-feira (17) justifi-
cando a decisão de não seguir 
a recomendação do Ministério 
da Saúde de suspender a vaci-
nação de adolescentes de 12 
a 17 anos. Entre os principais 
motivos apontados está a 
decisão do Governo de São 
Paulo que orientou as cidades 
a seguirem com a imunização 
dos jovens.

“A Secretaria Municipal de 
Saúde informa que a decisão 
de não suspender a vacinação 
contra a Covid-19 para ado-
lescentes de 12 a 17 anos 
sem comorbidades leva em 
conta a decisão do governo 
estadual de São Paulo, que 
por sua vez segue recomen-
dação do Comitê Científico 
do Estado”, diz um trecho da 
nota.

Outras entidades são cita-
das para justificar a decisão 
de seguir com a vacinação. 
“A decisão leva em conside-
ração também a nota técnica 
da Sociedade Brasileira de 

Imunizações (SBIM), que se 
posicionou de forma contrária 
ao Ministério da Saúde, e Con-
selho Nacional de Secretários 
de Saúde (Conass) e Conselho 
Nacional de Secretarias Muni-
cipais de Saúde (Conasems), 
que afirmaram por nota que ao 
implementar unilateralmente 
decisões sem respaldo técnico 
e científico, coloca-se em risco 
a principal ação de controle 
da pandemia”, diz a Saúde de 
Rio Preto.

Segundo a Secretaria de 
Saúde todos os adolescentes 
foram vacinados com Pfizer e 
a cobertura neste grupo em 
primeira dose está em 96%. A 
vacina continua disponível de 
segunda a sexta-feira, das 8h 
às 14h, no Shopping Cidade 
Norte, Defesa Civil, CSE Estoril, 
UBS Jaguaré, Salão da Igreja 
Nossa Senhora do Brasil, UBS 
Jardim Americano, UBS Nova 
Esperança, UBS São Francisco, 
UBS Caic, UBS Cidade Jardim, 
UBS Engenheiro Schmitt, UBS 
Talhado, UBS Vila Toninho, 
UBS Vila Mayor, UBS Vetora-
zzo, Projeto VIVA Eldorado e 
Centro Esportivo Maria Lúcia.

Vinicius LIMA 
Divulgação
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Ministério - O Minis-
tério da Saúde recomendou no 
final da tarde de quinta-feira 
(16) que a vacinação em 
adolescentes fosse suspensa 
com base em uma orientação 
da Câmara Técnica Assessora 
em Imunização e Doenças 
Transmissíveis e da Organiza-
ção Mundial de Saúde (OMS).

“O Ministério da Saúde 
pode rever a sua posição, 
desde que haja evidências 
científicas sólidas em relação 
à vacinação em adolescentes 
sem comorbidades. Por en-
quanto, por uma questão de 
cautela, nós temos eventos 
adversos a serem investigados. 
Nós temos essas crianças e 
adolescentes que tomaram 
essas vacinas que não esta-
vam recomendadas para eles. 
Nós temos que acompanhar 
esses adolescentes”, ressaltou 
o ministro da Saúde Marcelo 
Queiroga.

O Ministério da Saúde 
aguarda a conclusão da inves-
tigação de um evento adverso 
grave pós vacinação, com 
morte, de uma adolescente 
de 16 anos, moradora de São 

Bernardo do Campo (SP), que 
foi notificado pelo estado de 
São Paulo nessa quarta-feira 
(15). Até o momento, não é 
possível saber se a morte da 
adolescente, que foi vacinada 
com a Pfizer/BioNTech, tem 
relação direta com a vacina 
ou se ela tinha algum fator de 
risco. Esse fato será apurado 
pelas equipes de vigilância do 
estado e pelo Ministério da 
Saúde.

No total, 1.545 efeitos 
adversos pós vacinação foram 
notificados em adolescentes 
até agora, que podem ou não 
ter relação com a vacina.
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Roberto
 Toledo

MULHER DE NEGÓCIOS. A 
empresária Luiza Helena Tra-
jano, presidente do Magazine 
Luiza é a única representante 
brasileira na  tradicional lista 
de infl uentes da revista  Time.

ACREDITE SE QUISER. 
Fabiano Hayasaki, o arqui-
teto preferido dos jogadores 
de futebol, vive um problema 
sério. Não encontra gente 
sufi ciente e com resistência 
de levantador de peso (halte-
rofi listas) para carregar suas 
bagagens em  idas e vindas 
no Brasil e fora dele. Além de 
levar sempre muitas peças de 
roupas, na volta para casa traz 
o que levou e outro tanto para 
diversificar sua ansiedade 
pelo vestuário.  

BARTOLOMEU JK e a 4 
Friends – empresa de eventos 
antenados no entretenimento 
de Rio Preto e Região, trazem 
mais um evento, dessa vez a 
gastronomia ganhou espaço 
na “Feijoada JK”, neste sá-
bado, dia 18, a partir das 13 
horas, com várias atrações 
animando a feijô.

ELISANGELA ROCHA está 
recebendo sua clientela no 
seu novo espaço Bodega Km 
06 – Empório & Hortifruti, onde 
você encontra uma variedade 
de produtos, doces, massas 
artesanais, pão de queijo, 
temperos naturais, vinhos, 
queijos, frutas, legumes, etc.. 
No mesmo local, um bonito 
Espaço Café com muitas 
delícias! Além de peças de 
mesa posta, para decoração 
e porcelanas.

NESTE DOMINGO, é ce-
lebrado o Dia Nacional do 
Teatro, forma de arte que foi 
uma das mais afetadas pela 
pandemia por ter, em sua 
base, a necessidade do en-
contro com o público para a 
sua realização.

QUER SE CUIDAR sem 
sair de casa? LUZK – leva 
o salão de beleza até você.   
Tenha acesso a serviços de 
manicure, depilação, cabelei-
reiro, esteticista... Baixe o App 
LUZK e agenda o dia, hora e 
local que deseja ser atendida 
(o). Que tal fazer as unhas em 
casa neste sábado?

Detalhes
não tão pequenos...

Tel. (17) 3233-4888

Quarter Horse In 
Famíly
A coluna divulga em primeira 
mão. O pecuarista e criador de 
cavalos, Luiz Paulo Ramos, filho 
de rio-pretenses, mas, reside 
em Novo Horizonte, realiza a 11ª 
edição do Leilão Quarter Horse 
In Family, nos dias 02 e 03 de 
outubro, sábado e domingo, 
no Hotel Blue Tree Park na 
cidade de Lins. O requisitado 
Ed Buffet, do banqueteiro Ed 
Carlos, assina o cardápio e a 
decoração do badalado evento, 
com a presença de muitos 
pecuaristas.  

Gelo Indoor 
O Riopreto Shopping Center 
trouxe a pista de patinação 
“Magic Ice” na Praça 3 de 
Eventos, com 200 metros 
quadrados.  O loca l  tem 
capacidade para receber até 
20 pessoas simultaneamente 
e conta com higienização a 
todo momento. A pista aberta 
de segunda a sábado, das 
10h às 22h, e aos domingos e 
feriados, das 14h às 20h.

DiáriodoBob
OREMOS a quem sempre rezou por nós. O padre Sílvio 

Roberto, da paróquia Menino Jesus de Praga, apesar de toda a 
sua fé precisa das nossas preces. Apesar do nível avançado em 
que a medicina se encontra hoje em dia, o poder divino também 
pode auxiliar - e muito - como complemento na recuperação 
de doenças. Para aqueles que acreditam na intercessão dos 
santos, palavras abençoadas e orações de cura são capazes 
de livrar nossos amigos dos sofrimentos. Estatística. A fuga 
das pessoas de exames preventivos fez as mortes por doença 
cardíacas subirem 7%. Segundo a Sociedade Brasileira de 
Cardiologia, complicações cardiovasculares devem matar 400 
mil pessoas por ano. Vai que da certo. Se a fusão PSL-DEM 
der certo, a nova legenda nascerá com 81 deputados e con-
quistará o posto de maior bancada na Câmara, com força de 
decisão num impeachment presidencial. Chuva de moedas. 
O SEMAE está com o caixa cheio pelo pagamento incentivado 
com desconto de até 100% nos juros e multas com contas em 
atraso. Foram negociados em torno de R$14 milhões com 
pagamentos a vista na ordem de R$4 milhões. Adesão acima 
da expectativa. Nicanor Batista, o superintendente do SEMAE 
manda avisar que segue o andor. Balança mas não cai. O Pa-
lestra continua sendo assunto, mas depois do editorial de ontem 
neste Diário, o tema de hoje é mais complicado. E quem mais 
está sofrendo com isso é o guarda da sede social do Palestra, 
responsável em manter o prédio livre de invasão domiciliar pe-
los moradores sem endereços fixos. A área palestrina que foi 
vendida por R$ 60 milhões (cadê o dinheiro que estava aqui?) 
por uma incorporadora imobiliária de São Paulo, aprovada pelos 
sócios em assembléia realizada em 2017, poderia ser implo-
dida se não houvesse indeferimento do Alvará de Demolição, 
assinado pelo Secretário de Obras Dr. Israel Cestari Júnior, 
por alguns motivos, entre eles, uma clausura registrada em 
destaque:- a doação da referida área ao Palestra “na hipótese 
de encerramento de suas atividades, deveria ser devolvida as 
Famílias Doadoras: Chaim José Elias, Pedro Alves e Joaquim 
Ferreira Julio. Mas, se for verdade, é preciso que seja provado 
com documentos, o que até hoje muita gente fala, mas ninguém 
ainda provou a veracidade. Fechando o cerco. A Câmara Federal 
concluiu, a votação do novo Código Eleitoral (PLP 112/21) e já 
enviou ao Senado para analisar. O projeto consolida, em um 
único texto, toda a legislação eleitoral e temas de resoluções do 
TSE. O plenário da Câmara retomou o tema da quarentena, 
que será exigida de certas categorias para poderem disputar as 
eleições. Por 273 votos a 211, os deputados aprovaram emenda 
exigindo o desligamento de seu cargo, quatro anos antes do 
pleito, para juízes, membros do Ministério Público, policiais 
federais, rodoviários federais, policiais civis, guardas municipais, 
militares e policiais militares. Ponto e basta!

Grupo empresarial
O projeto Noroeste do Bem 
registrou R$5.000.838,00 em 
doações para o Favela 3D, que 
prevê a urbanização da Favela 
Marte, em Rio Preto. A meta do 
grupo empresarial é arrecadar 
R$ 6 milhões em doações. Além 
do valor, mais de uma tonelada 
de alimentos já foi arrecadada 
e destinada ao Instituto As 
Valquírias, responsável pela 
distribuição aos moradores da 
favela e instituições que precisam 
de apoio. 

Jardim da Saudade
Além de celebrar a data, este 
ano a ação fará também uma 
homenagem às vítimas da 
Covid-19. Por este motivo, 
o tema será: “Jardim da 
Saudade”. O objetivo é, além 
de reflorestar uma área da 
cidade com árvores nativas, 
ainda criar um espaço para 
que muitas pessoas possam 
ser homenageadas. O local 
escolhido fica na rua Dr. Raul 
Silva, esquina com rua Dr. 
Antônio dos Santos Galante 
(espaço localizado atrás da 
Faceres).

Mesas reservadas
O empresário Karabet e Marcia 
Affini Bagdassaryan, o médico 
cirurgião plástico Luiz Fernando 
Caldeira e Liliana Bardella 
Caldeira, Dr. José Carlos Conte, 
o deputado federal Luiz Carlos 
Motta e família, o empresário 
Pedro Santos e Lourdes, a 
empresária Jane Jardini e 
filhos, entre outros socialites, 
já reservaram mesas para a 
2ª edição da FEIJOADA DO 
ED, com showzaço do cantor 
carioca Diogo Nogueira, além 
de outras atrações, cantor Ed 
Carlos, Maestria do Samba 
e Banda GPlay, dia 11 de 
dezembro, um sábado, no Clube 
de Campo do Monte Líbano.  

henriforne@gmail.com

Bons negócios...
Com quase  30  anos  de 
e xpe r i ênc i a  na  á r ea  do 
empreendedorismo, Ricardo 
Bellino participa na próxima 
segunda-feira, 20, do Mentoring 
LIDE Futuro Noroeste Paulista 
com o tema “Dealmaker do 
Futuro”. No encontro presencial, 
os fil iados vão conhecer a 
trajetória do empreendedor 
carioca que iniciou sua carreira 
trazendo a mega agência de 
modelos americana Elite Models 
para o Brasil, além da campanha 
das camisetas do câncer de 
mama, colocando o famoso 
símbolo do alvo no peito de 
milhões de brasileiras, e falar 
sobre uma nova forma de fazer 
negócios.

Homenagem
Para celebrar o Dia da Árvore, 
que será comemorado na 
próxima terça-feira, dia 21 de 
setembro, a Unimed Rio Preto, 
em parceria com o Instituto 
Mudar - Projeto Muda que a 
Cidade Muda, irá patrocinar e 
participar do plantio de 800 
mudas de árvores nativas neste 
domingo, dia 19, às 8h30.

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)

Novo point da city
Com roupagem nova, no ex-
prédio do Bar Ato, na marginal 
Arthur Nonato, da rodovia W.L., 
vem aí... USINA BAR, será 
o nome do novo ponto de 
encontro da nossa juventude 
dourada. O empresário Hilton 
Jamal marcou a inauguração 
para a próxima terça-feira, dia 
21, com a presença de alguns 
amigos e convidados íntimos.  

C/ Luizinho BUENO 

 O vice presidente da OAB de Rio Preto, Henry Atique, em reunião 
com grupo de advogados

Pérola do Dia

Quem não vence, detesta ver você vencer - Quem não faz, detesta ver 
você fazer e não bastando, fi ca torcendo para não dar certo. Sorria, 

beba muita água e seja feliz!
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MIRASSOL CUMPRE TABELA

Sem chances de 
classificação e sem 
risco de rebaixa-
mento, o Mirassol 

entra em campo neste sábado 
(18) para encarar o Criciúma 
na penúltima rodada da Série 
C do Campeonato Brasilei-
ro. Se o jogo para o Leão é 
apenas para cumprir tabela, 
para competição a partida é 
de extrema importância para 
definir os classificados para a 
próxima fase.

A situação no Grupo B é a 
seguinte: Novorizontino (1º), 
Ituano (2º) e Ypiranga (3º) já 
estão classificados e disputam 
apenas a liderança da chave. 
O Criciúma (4º) pode garantir 
a última vaga com uma vitória 
diante do Mirassol. Caso os 
catarinenses tropecem, Fi-
gueirense (5º) e Botafogo de 
Ribeirão Preto (6º), que fazem 

confronto direto nesta rodada, 
podem encostar e brigar pela 
vaga no último jogo.

O técnico Eduardo Baptista 
afirmou que a equipe está mo-
tivada para o jogo, mesmo que 
o interesse maior seja de outros 
times. “Não temos muita coisa 
para brigar na competição, mas 
queremos terminar no ponto 
mais alto e honroso possível. 
O nosso jogo pode definir uma 
classificação, então temos que 
fazer o jogo mais concentrado 
possível para que a gente possa 
conseguir o resultado e terminar 
o campeonato de forma honro-
sa”, afirmou.

A melhor colocação que o 
Leão pode alcançar na compe-
tição é o quinto lugar. Quanta a 
disputa contra o rebaixamento, 
Oeste (10º) já caiu e o Paraná 
(9º), adversário do Mirassol no 
último jogo, tem uma pequena 
chance de escapar, depen-
dendo de uma combinação de 
resultados.

Vinicius LIMA 
redacao@dhoje.com.br

“Voltar a vencer foi impor-
tante. Nós fomos para Curitiba 
em um momento de pressão e 
saímos vencedores. Isso é im-
portante, gera orgulho em todos 
nós aqui. O clima é bom e sa-
bemos que o campeonato não 
acabou ainda”, disse Baptista.

O técnico também ressal-
tou que a partida servirá para 
fazer testes já pensando em 
2022. “É uma oportunidade 
de fazer observações, utilizar 
outros jogadores que em outros 
momentos não tivemos tanta 
oportunidades”, comentou.

CRICIÚMA X MIRASSOL
SÉRIE C DO CAMPEONATO 
BRASILEIRO
DIA: 18/09
HORÁRIO: 17H
LOCAL: ESTÁDIO HERIBERTO 
HULSE (CRICIÚMA - SC)
TRANSMISSÃO: BAND E DAZN

Ficha técnica

Clube pode 
registrar pior 

temporada em 75 
anos da história

Sem chances mate-
máticas de buscar 
a classificação na 

Segunda Divisão do Cam-
peonato Paulista (Bezinha), 
o América recebe neste 
domingo (19) o Catanduva 
em casa na antepenúltima 
rodada. A equipe tenta não 
só quebrar a sequência de 
duas derrotas, como vencer 
seu primeiro jogo na com-
petição.

Lanterna do grupo 1 com 
apenas um ponto, a equipe 
rio-pretense tem a segunda 
pior campanha entre os 30 
times que disputam a últi-
ma divisão, ficando a frente 
apenas do Atlético Mogi que 
perdeu todos os jogos. Se 
não reagir na competição, o 
clube vai registrar a sua pior 
temporada em 75 anos da 
história.

Desde 2015 o América 
está disputando a Bezinha. 
A sua pior participação foi 
em 2019 quando somou 
oito pontos em 12 jogos. Na 

ocasião a equipe foi a últi-
ma colocada de sua chave, 
mas teve uma campanha 
melhor que times de outros 
grupos.

Para o jogo contra o Ca-
tanduva, o Rubro não pode-
rá contar com Yuri, Cristoffer 
e Leandro machucados. 
Além disso, Gabriel Oliveira 
recebeu o cartão vermelho 
e vai cumprir suspensão. 
“Estamos com dificuldades 
para montar o banco com 
todos os desfalques. Os 
atletas seguem motivados 
apesar do momento ruim 
e esperamos que a nossa 
sorte mude nesse jogo con-
tra o Catanduva”, afirmou o 
técnico Márcio Ribeiro.

Vinicius LIMA 

AMÉRICA FEMININO

Brasil vence Argentina no
 Sul-Americano de vôlei

O Brasil manteve 100% 
de aproveitamento 
no Campeonato Sul-

-Americano de vôlei feminino 
após superar a Argentina por 
3 sets a 1, parciais de 23/25, 
25/13, 25/14 e 25/16, em 
Barrancabermeja (Colômbia).

Este foi o segundo compro-
misso da equipe comandada 
pelo técnico Zé Roberto Gui-
marães na competição, após 
superar o Peru por 3 sets a 
0, parciais de 25/17, 25/23 e 
25/18, na estreia da competi-
ção. O Chile é o próximo desafio 
do Brasil, na sexta-feira (17) a 
partir das 19h30 (horário de 
Brasília).

Os dois primeiros classifi-
cados da competição, que é 
disputada no sistema de todos 
contra todos em turno único, 
estarão garantidos no mundial 
da modalidade, que acontece 
no ano que vem.

Agência BRASIL Divulgação

AMÉRICA X CATANDUVA
SEGUNDA DIVISÃO DO CAM-
PEONATO PAULISTA (BEZINHA)
DIA: 19/09
HORÁRIO: 15H
LOCAL: ESTÁDIO BENEDITO 
TEIXEIRA (SÃO JOSÉ DO RIO 
PRETO)
TRANSMISSÃO: PAULISTÃO 
PLAY E ELEVEN

Ficha técnica

RIO PRETO 

Prefeitura vai construir vestiários em 
campo de futebol americano do Weilers
A Prefeitura de Rio Preto, por 

meio da Secretaria de Esportes, 
vai construir vestiários no campo 
do bairro Quinta das Paineiras. O 
espaço será adotado pelo time 
de futebol americano Rio Preto 
Weilers, por meio de Termo de 
Adoção de Área Pública, e utiliza-
do como centro de treinamento 
da equipe.

O investimento será de mais 
de R$ 131 mil, sendo que R$ 
100 mil são provenientes do 
governo do Estado, a partir do 
apoio do deputado federal Luiz 
Carlos Motta. O valor da obra 
será complementado pelo mu-
nicípio. A execução está a cargo 
da LGR Construtora Ltda, com 
prazo previsto de 90 dias.

Para Wilmer Martinez, este é 
mais um passo para concretizar 
não apenas projetos do Weilers, 
mas também sonhos. “O apoio 
da Prefeitura, por meio de suas 
secretarias, é essencial para 
esse desenvolvimento. Agora, 

foi dado um grande passo e as 
perspectivas são as melhores. 
Em 2028, o futebol americano 
passa a ser uma modalidade 
olímpica e a nossa ideia é montar 
uma base para gerar atletas que 
possam competir nos jogos”, 
declarou o presidente da equipe.

Além do esporte, o Rio Preto 
Weilers desenvolve projetos 

A ordem de serviço foi as-
sinada nesta sexta-feira (17) 
pelo prefeito Edinho Araújo, 
em evento com o deputado 
Motta, o secretário de Esportes 
Fabio Marcondes, o presidente 
do Weilers Wilmer Martinez e 
a ex-vereadora Márcia Caldas 
presidente do Sincomerciários e 
madrinha do time.

“É um ato importante e 
bastante significativo. O futebol 
americano é um esporte que 
cresce muito e o Weilers têm 
levado o nome de Rio Preto para 
todo o Brasil. Então, a minha 
palavra é de agradecimento”, 
afirmou o prefeito durante a 
assinatura da ordem de serviço.

Neste domingo (19), o 
Weilers vai realizar uma ação 
especial para o plantio de 30 
mudas de árvores no Quinta 
das Paineiras. “A princípio se-
rão quatro tipos diferentes de 
plantas, mas a principal vai ser 
o Ipê-amarelo para combinar 
com as cores do time”, afirmou 
Wilmer.

Vinicius LIMA

sociais e planeja integrar essas 
atividades também no espaço 
adotado no Quinta das Paineiras. 
No mês de julho, o Weilers teve 
o projeto “Touchdown do Futuro” 
aprovado pelo Governo Federal e 
poderá oferecer aulas de inicia-
ção e formação na modalidade 
para crianças e adolescentes, 
entre 6 e 18 anos.

Divulgação
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LOBO-GUARÁ

ZOO TEM NOVOS HÓSPEDES
O Zoológico de Rio 

Preto registrou o 
nascimento de mais 
duas filhotes fême-

as de lobo-guará (Chrysocyon 
brachyurus). É a segunda cria 
da espécie, nascida no Zoo, em 
pouco mais de um ano.

Em 2020, no mês de julho, 
o Zoológico já havia registrado 
o nascimento de outras duas 
fêmeas que, como agora, são 
resultado de cruzamento e 
parto natural. A cria do ano 
passado e também deste ano 
é do casal de lobos da espécie 
que vivem no local: o macho 
Pluto, de 9 anos, e a fêmea 
Vitória, de 5 anos.

As lobinhas desta nova cria 
nasceram no dia 08 de agosto, 
pesando 306 e 385 gramas, 
cada uma. Apresentam boa 
saúde e estão tendo desen-
volvimento rápido. Com pouco 
mais de um mês de vida, já es-
tão começando a se alimentar 

como os pais, com frutas; em 
breve passarão a receber tam-
bém carne, o que faz parte da 
dieta onívora da espécie, além 
de seguirem mamando.

O peso de ambas foi aferido 
nesta quinta-feira, 16/09 e 
está em 1800 gramas, cada. 
A mamãe loba também está 
bem.

Como a gestação do Lobo-
-guará é de 63 dias, a concepção 
das lobinhas nas duas crias, 
ocorreram já no período da qua-
rentena, época em que o Zooló-
gico se mantém fechado para o 
público. A reabertura do espaço 
para visitação está prevista para 
o próximo mês de outubro.

As duas lobas-guará nasci-
das no Zoo de Rio Preto no ano 
passado foram encaminhadas 
para centros de conservação da 
espécie, uma para o Bioparque 
do Rio de Janeiro e outra para o 
Zoo de Gramado/RS. O destino 
das duas lobinhas que nasceram 
em agosto deverá ser o mesmo.

No Zoológico de Rio Preto, 
Pluto e Vitória e agora também 

Da REPORTAGEM
redacao@dhoje.com.br

os filhotes são mantidos em um 
recinto grande, com mais de 200 
m² onde recebem alimento de 
qualidade, sendo 60% da dieta 
composta por frutas frescas e 
40% de carne.

As maiores necessidades 
para os lobos em cativeiro, são 
os desafios comuns a outros 
animais, a falta de dinâmica do 
ambiente em que vivem. Para su-
prir isso, o Zoológico mantém um 
Programa de Bem-estar Animal, 
por meio do qual fornece aos ani-
mais, diversas atividades diárias 
de enriquecimento ambiental e 
condicionamento operante.

O objetivo é diminuir perío-
dos de estresse e melhorar os 
episódios onde precisem ser 
manejados de alguma forma. 
O manejo diário de limpeza, 
fornecimento de alimentos e 
condicionamentos que envolve 
pessoas, é tranquilo. Os animais 
não demonstram aversão aos 
tratadores, nem aos treinadores 
e, em alguns momentos, gostam 
de interagir, principalmente du-
rante treinamentos.

Divulgação

PODCAST

Repertoriando chega ao episódio 
100 e constrói legado cultural

O Repertoriando, pro-
grama de rádio e de 
podcast desenvolvi-

do pela Prefeitura de São José 
do Rio Preto, chega neste mês 
de setembro ao seu episódio 
de número 100, com o legado 
de um diversificado acervo 
cultural e literário.

Transmitido pela rádio mu-
nicipal Educativa FM e dispo-
nível em plataformas online, 
o programa é produzido por 
educadores da rede munici-
pal de ensino, em uma ação 
conjunta das secretarias de 
Educação e Comunicação.

O primeiro episódio foi ao 
ar no dia 5 de abril de 2021, 
com a missão de democratizar 
o conhecimento por meio do 
rádio e das plataformas de 
podcast, em meio à pandemia 
causada pelo novo coronaví-
rus e a consequente suspen-
são das aulas presenciais.

“O Repertoriando não nas-
ceu para ser uma aula no 
rádio. Pelo contrário: a gente 

pensou em uma programação 
com conteúdos educativos, 
que estimulassem a leitura, 
ampliassem o repertório lite-
rário de alunos e familiares 
e despertassem esse com-
portamento leitor, o incentivo 

Lugli, Reni Trombi, Rô Ribeiro 
e Vanessa Passarim.

Assim, a estrutura do Re-
pertoriando foi planejada para 
que a obra de autoras e auto-
res fosse o ponto de partida, 
com o quadro “Sala de Lei-
tura”, seguido de “A Música 
do Dia” e “Aprendendo Mais”. 
Cada programa tem duração 
entre 10 e 15 minutos.

As obras literárias referen-
ciadas nos programas são, 
em grande parte, de autoras 
e autores brasileiros, mas há 
espaço também para outras 
culturas. Entre os nacionais, 
há textos de Carlos Drummond 
de Andrade, Carolina Maria de 
Jesus, Cecília Meireles, Clarice 
Lispector, Emicida, Fernanda 
Takai, Fernando Sabino, Gui-
marães Rosa, João Anzanello 
Carrascoza, Lygia Fagundes 
Telles, Moacyr Scliar e Sérgio 
Vaz, entre outros.

Já entre os estrangeiros, 
são citados Antje Damm, Au-
drey Wood, Babette Cole, Ir-
mãos Grimm, Mia Couto, Sam 
McBratney, Stephen Michael 
King e Trish Cooke.

Da REPORTAGEM

à pesquisa e a busca por 
conhecimento”, afirma o pro-
fessor formador José Antônio 
Borges, que dirige o programa 
e compõe a equipe de roteiris-
tas e apresentadores ao lado 
das professoras Ieda Alves 

Divulgação 

LITERATURA

Escritora doa livros 
a escolas

A escritora Roselis Ba-
tistar entregou na 
manhã desta quinta-

-feira, dia 16, exemplares do 
livro “Cratera Antes da Queda”, 
na escola Flavio Fasanelli, de 
Rio Preto

O livro, que foi publicado 
pela Editora Ponto Z de Rio 
Preto, tem textos em quatro 
idiomas: português, espanhol, 
francês e inglês. O prefácio é 
assinado pelo professor univer-
sitário João Adalberto Campato 
Jr., escritor e crítico literário 
brasileiro, e o prólogo pelo 
tradutor Emmanuel Le Vague-
resse, francês, especialista em 
literatura espanhola e cinema.

“Cratera Antes da Queda” 

fala de liberdade, da mulher e 
do meio ambiente. A escritora, 
cidadã do mundo, morou em 
Moscou onde fez seu primeiro 
mestrado, no México e na 
França (onde terminou outro 
mestrado e concluiu dois dou-
torados) e já lançou oito livros 
de poesia, a maioria fora do 
Brasil e um com seu pai Odu-
valdo Batista sobre jornalismo, 
além da tradução para o fran-
cês de um romance do escritor 
brasileiro Polibio Alves.

Etnolinguista, Roselis fala 
cinco idiomas clássicos e es-
tudou três línguas indígenas, 
duas delas in loco nas aldeias 
kraho e ofaye,  e guarani pa-
raguaio com um informante. 
Todas as 45 escolas de ensino 
fundamental de Rio Preto re-
ceberão um exemplar do livro.

Da REPORTAGEM
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TRICOLOGISTA As dicas para destacar
 seus cachos

A tricologista 
também fala sobre 

a importância 
de seguir um 

cronograma capilar 
para cabelos de 
qualquer tipo de 

textura

Quem tem cabelos ca-
cheados sabe que há 
uma busca constante 

pela definição dos cachos, e, 
ao mesmo tempo, um desejo 
por fios com movimento, brilho 
e leveza. Apesar de parecer uma 
missão difícil, existem produtos 
e técnicas que trazem esse 
resultado.

Viviane Coutinho, tricologista 
e docente da Academia Brasilei-
ra de Tricologia (ABT), lista cinco 
dicas que irão te ajudar a con-
quistar a definição dos sonhos.

Para cabelos cacheados, o 
corte em camadas pode auxiliar 
bastante no quesito definição. 
“É uma opção bem bacana para 
mexer no caimento do volume 
dos fios, e, com isso, deixar os 
cachos mais definidos”, afirma.

O ativador de cachos é um 
daqueles produtos que basi-
camente todas as cacheadas 
devem ter, de acordo com a 
tricologista. Isso porque o item 
é capaz de modelar e formar 
os cachos, ajudando a reduzir 
o frizz.

“Eles normalmente possuem 

óleos em suas fórmulas, que 
facilitam a definição. Vale lem-
brar que ele precisa ser usado 
nos cabelos limpos e úmidos. 
Basta aplicá-los com cuidado, 
de mecha em mecha, e você 
terá cachos super definidos por 
alguns dias seguidos”, ensina 
Viviane.

A fitagem é uma finalização 
bem famosa no universo dos 
cachos, que também serve para 
cabelos ondulados e crespos. 
Ela consiste em separar mechas 
do cabelo e aplicar leave-in ou 
creme de pentear com a finali-
dade de proporcionar uma alta 
definição para os fios.

“É uma das técnicas com 
o maior poder de potencializar 
o formato dos cachos, com a 

vantagem de não precisar usar 
ferramentas que emitem calor, 
como secador e babyliss, ou 
até mesmo algum processo 
químico”, destaca. A fitagem 
tradicional é feita da seguinte 
maneira: após a lavagem, com o 
cabelo limpo e úmido, a pessoa 
divide o cabelo em quatro partes 
(duas na frente e duas atrás).

A tricologista também fala 
sobre a importância de seguir 
um cronograma capilar para 
cabelos de qualquer tipo de 
textura. Para ter fios cacheados 
saudáveis, belos e definidos, é 
preciso investir nas etapas de 
hidratação, nutrição e recons-
trução ao cuidar das madeixas.

“Não dá apenas para se pre-
ocupar com o cabelo de forma 
superficial. Além dos cuidados 
diários, os tratamentos profun-
dos são maravilhosos para man-
ter os cabelos bonitos. Assim, 
será possível devolver a água, 
óleo e queratina que o cabelo 
perde no dia a dia”, acrescenta. 
No caso dos cachos, um dos 
focos deve ser a nutrição. “Itens 
como manteiga de karité e óleo 
de jojoba são ótimos para trazer 
definição.”
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LEI Nº 13.943 
De 17 de setembro de 2021 

 
Dispõe sobre a programação dos 
terminais eletrônicos de 
autoatendimento, por parte das 
agências bancárias, de forma que 
emitam comprovante quando não for 
possível realizar uma operação, no 
Município de São José do Rio Preto, e 
dá outras providências. 

 
 Ver. PEDRO ROBERTO GOMES, Presidente da Câmara 
Municipal de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo: usando das 
atribuições que me são conferidas por Lei, 

FAÇO SABER que a Câmara Municipal manteve e eu promulgo, 
nos termos do § 6º, do artigo 44, da Lei Orgânica do Município, a seguinte 
Lei: 
 

Art. 1º As agências bancárias, vinculadas a qualquer instituição 
financeira, deverão garantir que todos os seus terminais de 
autoatendimento emitam comprovante de que houve operação mal 
sucedida sempre que um cliente tenha tentado realizar pela via eletrônica, 
descrevendo neste demonstrativo a exata operação não concluída, bem 
como data, horário e local.  

Parágrafo Único. A obrigatoriedade criada no caput deste artigo 
deverá ocorrer em todos os terminais bancários eletrônicos de 
autoatendimento situados no exterior das agências bancárias, os localizados 
em supermercados, shopping centers, postos de gasolina, além dos 
eventualmente situados em logradouros públicos.  

Art. 2º As instituições financeiras terão cento e vinte dias para se 
adaptar aos dispositivos previstos nesta Lei, a partir da data de sua 
publicação.  

Art. 3º O descumprimento do disposto nesta lei sujeitará o infrator às 
seguintes penalidades:  

 
I – Notificação para regularização, em prazo não superior a 30 

(trinta) dias;  
 
II – Multa de 40 (quarenta) UFM´s, se descumprida a notificação, 

aplicável em dobro para os casos de reincidência.  
  

Página 2 de 2 
 

Parágrafo Único. Considera-se reincidência, para os fins desta lei, a 
infração repetida ou continuada, apurada dentro do prazo de 30 (trinta) dias 
após sua punição definitiva.  
 Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 
Câmara Municipal de São José do Rio Preto,  
17 de setembro de 2021. 

 
 
 
 

Vereador PEDRO ROBERTO GOMES 
Presidente da Câmara  

 
AUTÓGRAFO Nº 15.252/2021 
Projeto de Lei nº 055/2021 
Aprovado em 22/06/2021, na 22ª Sessão Ordinária. 
Veto Total nº 036/21 rejeitado em 14/09/21, na 34ª Sessão Ordinária 
Lei registrada na Diretoria Legislativa da Câmara e 
publicada no jornal oficial do Legislativo. 
 
 

         Jorge Gimenez Berruezo 
        Diretor Geral                                                                                                     

Autoria da propositura:  
Vereador Júlio Donizete 

anl/ 

1ª PUBLICAÇÃO DO SUBSTITUTIVO DO PROJETO DE 
LEI COMPLEMENTAR Nº 22/2021 – VER. PROF.DR. ELSO 
DRIGO FILHO, QUE PROPÕE ALTERAÇÃO NO PLANO DI-
RETOR DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DE SÃO 
JOSÉ DO RIO PRETO. A ÍNTEGRA DESTA PROPOSITURA 
ENCONTRA-SE DISPONÍVEL, NO SITE: www.riopreto.
sp.leg.br, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 13.730/21
EXTRATO: Altera a redação do Projeto de Lei Complemen-
tar, que acrescenta o Parágrafo Único ao art. 101 e os  §§ 
1º e 2º ao art. 111 da Lei Complementar nº 651 de 14 de 
janeiro de 2021, que dispõe sobre o Plano Diretor de Desen-
volvimento Sustentável de São José do Rio Preto.

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 
AMANDA DA SILVA 

NASCIMENTO 
37912293-

5 
397.183.218-

02 13 22 

 
JAMIL PEDROZO NASSIF 

DIRETOR 
 
 
 
 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO: 
 
SETCORP 213 URBANIZADORA LTDA, empresa privada inscrita no 
CNPJ/MF sob o nº. 27.603.654/0001-66, estabelecida à Rua Penita, 3155, 
nº 3155, 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 “ RES. 
SETVALLEY 3 FASE 2”, 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/CNPJ CPF Quadra Lote 
LUCINEIA FERREIRA LELIS DA 

SILVA 
417448314 348.736.718-

17 20 32 

 
JAMIL PEDROZO NASSIF 

DIRETOR 
 
 
 
 

 

 

EDITAL DE LEILÃO DE TÍTULOS PATRIMONIAIS 
 

O CLUBE MONTE LÍBANO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, nos termos do Art. 
15º, parágrafos 1º e 2º e artigo 112, parágrafo único do Estatuto Social, comunica a 
quem possa interessar, que em 27/09/2021, segunda-feira, às 17:00 horas, na sede 
social da cidade na Rua Siqueira Campos, nº 2943, Centro, estará promovendo leilão 
dos títulos patrimoniais, série A, a seguir especificados: 

 
Títulos objeto do art. 15º, parágrafos 1º e 2º, e art. 112, parágrafo único: 
 

0750 0764 0816 0823 0978 1018 1116 1165 1208 1240 

1290 1321 1355 1396 1417 1453 1481 1496 1533 1563 

1566 1572 1574 1607 1611 1675 1699 1780 1831 1867 

1879 1898 1922 1944 1949 2005 2061 2064 2126 2130 

 
Os interessados na compra deverão apresentar proposta, por escrito, em 

envelope lacrado, endereçado ao Clube Monte Líbano, com o nome do remetente, até o 
dia 27/09/2021, às 17:00 horas, na secretaria do clube na Rua Siqueira Campos, 
nº 2943, centro, ou através do e-mail: secretaria@montelibanoriopreto.com.br, que 
serão abertas e classificadas em seguida. 

 
O valor mínimo para o lance será de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos 

reais), à vista, já incluso o valor da taxa estatutária de transferência. Será adotado 
critério de sorteio para desempate, ficando a cargo do comprador o pagamento da taxa 
de custeio e outras contribuições devidas ao clube a partir de 01 de outubro de 2.021, 
independente da aprovação da proposta de associado pela Diretoria, com vencimento 
no dia 10/10/2.021. 

 
Nos termos do disposto no artigo 21, parágrafo 5º do Estatuto Social, não 

serão aceitas propostas de pessoas que tenham passivo com a associação. 
 
O clube reserva-se o direito de não aceitar propostas que não consultem os 

seus interesses. 
 

  São José do Rio Preto, 13 de setembro de 2021. 

 
 

José Nadim Cury      Luiz Geraldo Mazzoni Junior 
     Presidente                        Diretor Secretário 
 
 
Paulo Cesar Caetano Castro    Manoel Francisco da Silveira 
 Diretor de Assuntos Jurídicos               Diretor Financeiro 
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Prefeitura Municipal de
MONTE APRAZÍVEL

Prefeitura Municipal de
POTIRENDABA

Editais de
PROCLAMAS

Prefeitura Municipal de
TANABI

GOVERNO DE MONTE APRAZÍVEL-SP
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL: 55/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 81/2021
REGISTRO DE PREÇOS: 41/2021
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de servi-
ços de instalação, desinstalação, manutenção, higienização 
e reposição de gás dos aparelhos de ar condicionado e 
climatizadores.
Data da realização da Sessão Pública: 05/10/2021
Horário: 09h30min.
Local da Abertura dos envelopes: Prefeitura de Monte Apra-
zível - Setor Municipal de Licitação, localizado na Praça São 
João, 117, Centro.
O edital na integra deverá ser acessado através do site 
www.monteaprazivel.sp.gov.br
Fundamentação legal: Leis Federais: 10.520/02 e 8.666/93.
Monte Aprazível, 17 de setembro de 2021.
Marcio Luiz Miguel – Prefeito Municipal
Diego Santos Rossini – Pregoeiro Ofi cial

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇO 007/2021     PROCESSO Nº: 125/2021
O MUNICIPIO DE POTIRENDABA torna público, para conhe-
cimento de quantos possa interessar a abertura de proce-
dimento licitatório, na modalidade Tomada de Preço do tipo 
menor preço global
OBJETO: contratação de empresa para execução de obras 
de conclusão/reprogramação da Reforma da Praça da matriz 
de Potirendaba, localizada no Largo Bom Jesus, conforme 
especifi cações constantes na planilha orçamentária, memo-
rial descritivo, cronograma físico fi nanceiro e projeto técnico.
ENTREGA DOS ENVELOPES: até 06/10/2021 às 8h30, na 
qual a sessão de licitação será realizado no mesmo dia.
Edital completo poderá ser retirado na Prefeitura Municipal 
ou pelo e-mail licitacao@potirendaba. sp.gov.br. Outras infor-

mações (17) 3827-9206.
Potirendaba, 17 de setembro de 2021. Gislaine Montanari 
Franzotti – Prefeita Municipal

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
PREGÃO  Nº: 072/2021   PROCESSO Nº: 121/2021
O MUNICIPIO DE POTIRENDABA torna público, para 
conhecimento de quantos possa interessar a abertura de 
procedimento licitatório, na modalidade PREGÃO PRESEN-
CIAL, para registro de preço do tipo menor preço Global.
OBJETO: Reforma do forro do laboratório na E.M.E.F Maes-
tro Antonio Amato
ENTREGA DOS ENVELOPES: até às 8h30min do dia 
01/10/021. 
Edital completo poderá ser retirado na Prefeitura Municipal 
ou pelo e-mail licitacao@potirendaba. sp.gov.br. Outras infor-
mações (17) 3827-9206.
Potirendaba, 17 de setembro de 2021. Gislaine Montanari 
Franzotti – Prefeita Municipal

Prefeitura do Município de Tanabi. Pregão Presencial n° 
30/2021. Objeto: Registro de preços para aquisição futu-
ra e parcelada de cargas de gás de cozinha (GLP – Gás 
Liquefeito de Petróleo) em botijões P13 (13 kg) e P45 (45 
kg), para consumo em diversas Secretarias da Prefeitura 
do Município de Tanabi, pelo prazo de 12 (doze) meses, de 
acordo com as especifi cações e quantitativos estimados 
nos anexos do presente edital, fi cando designada para o dia 
01 de outubro de 2021, as 09h30min, à sessão de entrega, 
credenciamento e abertura dos envelopes proposta. O edital 
completo poderá ser obtido na Prefeitura do Município de 
Tanabi, sito à Rua Dr. Cunha Jr. nº 242 – Centro – TODOS 
OS DIAS ÚTEIS DAS 09H00 ÀS 15H00 ou pelo site: www.
tanabi.sp.gov.br. João Paulo da Silveira. Pregoeiro. Norair 
Cassiano da Silveira. Prefeito do Município.

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. ADERSON ROCHA DA SILVA e MONICA CAMA-
CHO, sendo ELE fi lho de RAIMUNDO ROCHA DA SILVA 
e de JANICE LOPES DA SILVA e ELA fi lha de CARLOS 
CAMACHO e de DINA ANALIA CAMACHO; brasileiros, 
residentes neste 3º subdistrito. Se alguém souber de algum 
impedimento, oponha-o em Cartório (R. São Paulo, 2200 – 
Tel: 3202-9090). 17/09/2021.

Balcão de Empregos 
778 vagas nesta sexta

 
O Balcão de Empregos de Rio Preto desta sexta-feira (17) 
está oferecendo 778 oportunidades de trabalho. As prin-
cipais delas são para vendedor (51), merendeira escolar 
(50), soldador (25), telemarketing com experiência (20), 

empacotador (20), consultor de vendas (17), garçom (16), 
auxiliar de produção (14), entre outros.

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

as vagas oferecidas enviando os currículos.Filtros:  Relatório diário do dia 16/09/2021. Apenas vagas ativas (novas e reativadas).

Relatório de VagasBalcão de Empregos

CARGO QTDE. VAGAS SEXO TIPO
  ASSISTENTE DE RH TEMPORÁRIAFEMININO1
ACABADOR DE MÁRMORES E GRANITOS PERMANENTEMASCULINO1
AÇOUGUEIRO PERMANENTEINDIFERENTE1
AÇOUGUEIRO COMPLETO PERMANENTEINDIFERENTE1
AGENTE DE HIGIENE E LIMPEZA PERMANENTEFEMININO5
AGENTE DE LIMPEZA PERMANENTEFEMININO1
AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA PERMANENTEMASCULINO2
AJUDANTE DE MARCENEIRO/ MEIO OFICIAL PERMANENTEMASCULINO1
AJUDANTE DE MARCENEIRO/ MEIO OFICIAL PERMANENTEMASCULINO1
AJUDANTE DE MECANICO, LINHA LEVE E PESADA PERMANENTEMASCULINO1
AJUDANTE DE MOTORISTA  PARA MIRASSOL-SP PERMANENTEMASCULINO1
AJUDANTE DE PRODUÇÃO PERMANENTEMASCULINO1
AJUDANTE GERAL PERMANENTEMASCULINO2
AJUDANTE GERAL PERMANENTEMASCULINO1
AJUDANTE GERAL (MECÂNICA/ELÉTRICA) PERMANENTEINDIFERENTE4
AJUDANTE GERAL PONTE ROLANTE E EMPILHADEIRA- MORA EM MIRASSOL PERMANENTEINDIFERENTE1
AJUDANTE SERVIÇOS GERAIS PERMANENTEINDIFERENTE1
AJUDANTE TRANSPORTE PERMANENTEMASCULINO2
ALMOXARIFADO PERMANENTEMASCULINO1
ALMOXARIFE PERMANENTEMASCULINO1
ALMOXARIFE PERMANENTEINDIFERENTE2
ANALISTA CONTÁBIL SENIOR PERMANENTEINDIFERENTE1
ANALISTA DE CONTROLADORIA SENIOR PERMANENTEINDIFERENTE1
ANALISTA DE CRIAÇÃO PLENO PERMANENTEINDIFERENTE1
ANALISTA TRIBUTÁRIO PERMANENTEINDIFERENTE1
APLICADORA DE LASER PERMANENTEFEMININO1
ASSESSOR DE VENDAS PERMANENTEINDIFERENTE3
ASSISTENTE DE COMPRAS PERMANENTEMASCULINO1
ASSISTENTE DE COZINHA PERMANENTEINDIFERENTE3
ASSISTENTE DE DESENHO PERMANENTEINDIFERENTE1
ASSISTENTE DE TI TEMPORÁRIAMASCULINO1
ASSISTENTE DE TI PERMANENTEINDIFERENTE1
ASSISTENTE FATURAMENTO PERMANENTEMASCULINO1
ASSISTENTE FINANCEIRO PERMANENTEINDIFERENTE1
ASSISTENTE FISCAL PERMANENTEFEMININO1
ASSISTENTE RECURSOS HUMANOS TEMPORÁRIAFEMININO1
ATENDENTE PERMANENTEINDIFERENTE5
ATENDENTE PERMANENTEINDIFERENTE2
ATENDENTE PERMANENTEINDIFERENTE15
ATENDENTE PERMANENTEINDIFERENTE8
ATENDENTE PERMANENTEINDIFERENTE8
ATENDENTE BALCONISTA PERMANENTEFEMININO2
ATENDENTE BAR E CAIXA PERMANENTEINDIFERENTE2
ATENDENTE COMERCIAL PERMANENTEINDIFERENTE1
ATENDENTE DE DELIVERY PERMANENTEFEMININO1
ATENDENTE DE DELIVERY PERMANENTEINDIFERENTE2
ATENDENTE E COZINHA CAFÉTERIA PERMANENTEFEMININO1
ATENDENTE PCD (PESSOA COM DEFICIÊNCIA) PERMANENTEINDIFERENTE1
ATENDENTE PRAÇA ALIMENTAÇÃO IGUATEMI PERMANENTEINDIFERENTE1
AUX. DE COZINHA PERMANENTEINDIFERENTE1
AUX. DE GARÇOM PERMANENTEINDIFERENTE2
AUX DE SUSHIMAN PERMANENTEINDIFERENTE2
AUX. EXPEDIÇÃO PERMANENTEMASCULINO5
AUXILIAR DE CARGA E DESCARGA -  MIRASSOL-SP PERMANENTEMASCULINO3
AUXILIAR DE COZINHA PERMANENTEINDIFERENTE1
AUXILIAR DE COZINHA PERMANENTEFEMININO1
AUXILIAR DE COZINHA PERMANENTEINDIFERENTE2
AUXILIAR DE COZINHA PERMANENTEFEMININO1
AUXILIAR DE ENFERMAGEM PERMANENTEFEMININO1

Vagas Ativas
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CARGO QTDE. VAGAS SEXO TIPO
AUXILIAR DE ENFERMAGEM PERMANENTEFEMININO2
AUXILIAR DE ENFERMAGEM PERMANENTEMASCULINO2
AUXILIAR DE ESTOQUE PERMANENTEMASCULINO1
AUXILIAR DE ESTOQUE PERMANENTEMASCULINO1
AUXILIAR DE LIMPEZA PERMANENTEFEMININO4
AUXILIAR DE LIMPEZA PERMANENTEINDIFERENTE1
AUXILIAR DE LIMPEZA PERMANENTEINDIFERENTE2
AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PERMANENTEMASCULINO1
AUXILIAR DE MANUTENÇÃO (CONTRATADO) PERMANENTEMASCULINO1
AUXILIAR DE MONITORAMENTO JR. PERMANENTEINDIFERENTE1
AUXILIAR DE PADARIA PERMANENTEINDIFERENTE5
AUXILIAR DE PESQUISA DE MERCADORIAS PERMANENTEMASCULINO1
AUXILIAR DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO PERMANENTEINDIFERENTE1
AUXILIAR DE PRODUÇÃO PERMANENTEMASCULINO1
AUXILIAR DE PRODUÇÃO PERMANENTEMASCULINO3
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (REMOLDADORA DE PNEUS) PERMANENTEMASCULINO5
AUXILIAR DE PROJETOS METALURGICO PERMANENTEMASCULINO1
AUXILIAR DE RH - COM CONHECIMENTO EM E-SOCIAL PERMANENTEFEMININO1
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PERMANENTEINDIFERENTE2
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PERMANENTEMASCULINO5
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PERMANENTEMASCULINO3
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (PRODUÇÃO) PERMANENTEMASCULINO1
AUXILIAR DE SERVIÇOS OPERACIONAIS (CONFERENTE) TEMPORÁRIAINDIFERENTE10
AUXILIAR DE TAPECEIRO PERMANENTEMASCULINO1
AUXILIAR DE TI PERMANENTEINDIFERENTE1
AUXILIAR DE TRANSPORTE PERMANENTEMASCULINO1
AUXILIAR DE VENDAS INTERNO PERMANENTEMASCULINO2
AUXILIAR FINANCEIRO CONTAS A RECEBER PERMANENTEFEMININO1
AUXILIAR GERAL / ATENDENTE PERMANENTEINDIFERENTE2
AUXILIAR MECANICO TEMPORÁRIAMASCULINO1
AUXILIAR MECANICO MOTO PERMANENTEMASCULINO1
AUXILIAR OPERACIONAL - CARGA E DESCARGA PERMANENTEMASCULINO1
AUXILIAR SERVICOS GERAIS PERMANENTEMASCULINO1
AZULEJISTA PERMANENTEMASCULINO5
BABÁ PERMANENTEFEMININO1
BARMAN PERMANENTEMASCULINO1
BIOMEDICA(O) ESTETA PERMANENTEINDIFERENTE1
BORRACHEIRO PARA LINHA PESADA PERMANENTEMASCULINO2
CAIXA PERMANENTEINDIFERENTE1
CAIXA PERMANENTEFEMININO2
CAIXA PERMANENTEINDIFERENTE1
CAIXA ATENDENTE PERMANENTEINDIFERENTE2
CARPINTEIRO PERMANENTEMASCULINO2
CONSULTOR (A) EXTERNO PAP PERMANENTEINDIFERENTE1
CONSULTOR DE VENDAS PERMANENTEINDIFERENTE5
CONSULTOR DE VENDAS PERMANENTEINDIFERENTE7
CONSULTOR DE VENDAS PERMANENTEINDIFERENTE1
CONSULTOR DE VENDAS EXTERNAS  - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO PERMANENTEINDIFERENTE4
CONSULTOR DE VENDAS INTERNO PERMANENTEINDIFERENTE1
CONSULTOR EXTERNO PERMANENTEINDIFERENTE20
CONSULTOR TELEMARKETING PERMANENTEINDIFERENTE3
CONSULTORA COMERCIAL JR PERMANENTEFEMININO1
CONTROLADOR DE ACESSO PERMANENTEINDIFERENTE2
COPA PERMANENTEFEMININO1
COPEIRA HOSPITALAR PERMANENTEFEMININO2
COPEIRO (AUXILIAR DE BAR) PERMANENTEINDIFERENTE5
CORRETOR DE IMÓVEIS PERMANENTEINDIFERENTE1
COSTUREIRA PERMANENTEINDIFERENTE1
COZINHEIRA PERMANENTEFEMININO1
COZINHEIRA PERMANENTEINDIFERENTE2
COZINHEIRA PERMANENTEINDIFERENTE1
COZINHEIRO PERMANENTEINDIFERENTE5
CUIDADOR DE IDOSOS PERMANENTEINDIFERENTE3
CUIDADOR INFANTIL PERMANENTEFEMININO1
DESENHISTA CADISTA MORA EM MIRASSOL PERMANENTEMASCULINO1
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