
Vendaval atinge 72 km/h, suspende 
voos e deixa rastro de destruição
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Mendonça faz 
nova eleição 

neste domingo
Os 4.384 eleitores inscritos em Men-

donça terão que voltar às urnas neste 
domingo (3), para eleger o novo prefeito e 
vice-prefeito da cidade, em eleição suple-
mentar por determinação do TSE. Pág.A3

PSDB estadual quer 
expulsar e cassar 

Bruno Moura
Ofício encaminhado a Câmara de Rio 

Preto pelo diretório estadual pede que 
vereador  perca “cargos ou funções que 
exerce em decorrência a representação 
e da proporção partidária”.    Pág.A3

Empresário tem 
dados usados na 

capital por alguém 
para tomar vacina
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ATÉ 15 ANOS
Campanha de 
Multivacinação 
teve início e 
vai até 29 de 
outubro para 
colocar carteira 
de crianças e 
adolescentes 
em dia. Saiba 
mais.
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FUTEBOL 
Time do Re-
alidade Jo-

vem recebe 
a equipe do 

São Paulo 
hoje em Rio 

Preto pelo 
Paulista

 Feminino. 
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O que mudou no Direito 
Condominial com o 
novo Código Civil?

O jurista Dalmo Dallari 
afirma que a sociedade 
humana pode ser conside-
rada como um conjunto de 
pessoas que estão ligadas 
pela necessidade de se 
ajudarem, com o intuito de 
garantir a continuidade da 
vida e satisfazer seus inte-
resses e desejos.

Levando em considera-
ção a definição de Dalla-
ri, o condomínio pode ser 
considerado um local que 
possibilita essa troca entre 
as pessoas, já que existem 
diversas formas de relacionamentos interpessoais nos 
espaços internos do condomínio.

No entanto, as relações interpessoais nem sempre 
são fáceis, por isso, para que dentro do condomínio 
o ambiente seja o mais harmonioso possível, existem 
algumas regras a serem seguidas e quem rege essas 
regras é o Direito Condominial. Há certa confusão em 
relação ao Direito Condominial. Muita gente acredita 
que ele só se refere à cobrança de inadimplentes, mas 
na realidade o Direito Condominial pode ser aplicado 
em várias situações nos condomínios.

Até o final de 2002, a legislação condominial era 
regida pela Lei nº 4.591/64. No início de 2003, ela foi 
substituída pelos artigos 1.331 a 1.358 dentro do Novo 
Código Civil. Vale salientar que as particularidades de 
cada condomínio são regidas pela convenção e pelo 
regulamento interno. Desta forma, fica a pergunta: o que 
mudou com o Novo Código Civil? Uma das mudanças 
mais consideráveis para os condomínios com o Novo 
Código Civil foi em relação à liberdade que os gestores 
e condôminos ganharam para poder decidir sobre suas 
normas e resoluções, ou seja, há mais possibilidade 
de autorregulação e o poder foi transferido para a as-
sembleia, fazendo com que os condôminos tomem as 
decisões de forma mais expressiva. Os moradores, por 
meio da assembleia, podem decidir:

As normas para rateio de despesas;
O percentual de juros que será cobrado sobre atra-

sos;
As punições e as obrigações dos condôminos
Porém, é importante salientar que essas regras são 

válidas desde que não contrariem as disposições expres-
sas na lei. O síndico ainda possui a responsabilidade 
de registrar e não permitir o cumprimento de alguma 
medida que seja aprovada pelos moradores e que seja 
proibida pela legislação brasileira. Por isso, foram lis-
tadas abaixo algumas das modificações trazidas pelo 
Novo Código Civil. Essas modificações substituem a Lei 
do Condomínio, de 1964. São elas:

Destituição do síndico: Para se destituir o síndico, de 
acordo com o Novo Código Civil, é necessário que se 
forme metade absoluta (metade + 1) dos condôminos. 
Antes, a obrigação era de três quartos;

Convenção precisa seguir o Código Civil: Se a conven-
ção do condomínio apresentar alguma cláusula que con-
tradiga o Novo Código ela será anulada imediatamente;

Multa por descumprimento: Fica permitida a cobran-
ça de multa de condômino que não cumpre com seus 
deveres. O valor da multa pode ser de até cinco vezes 
o valor da taxa condominial, o valor final dependerá da 
gravidade;

Conduta Antissocial pode gerar multa: O Novo Código 
Civil permite que um morador antissocial seja multado, 
ele não perde seu direito de propriedade, caso não seja 
amigável com seus vizinhos, mas, se os condôminos o 
consideram antissocial, ele pode pagar uma multa de 
até 10 vezes o valor da taxa de condomínio;

Inadimplência: Antes do Novo Código Civil se o mo-
rador atrasasse o pagamento do condomínio a taxa de 
multa por atraso era de até 20%, com a mudança a 
máxima agora é de 2%.

Por fim, é necessário afirmar que o Novo Código Civil 
trouxe muitos avanços em relação aos direitos e deveres 
dos condôminos. No entanto, causou prejuízo para os 
mesmos condomínios e administradoras de imóveis 
quando diminuiu a taxa de atraso de pagamento do 
condomínio. Assim, os avanços são essenciais, mas 
não podemos esquecer que para uma boa convivência 
é importante que os condomínios tenham suas próprias 
regras que possam nortear a boa convivência entre os 
moradores.

* José R. Iampolsky é CEO da Paris Condomínios, 
empresa criada em 1945 para administrar condo-
mínios e alugueis. www.pariscondominios.com.br
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Vendaval de 72km/h para voos, 
provoca estragos e deixa um ferido
A região de São José do Rio 

Preto foi atingida por chuva es-
parsas e ventos fortes na tarde 
desta sexta-feira (1). Segundo 
a torre de controle do Aeroporto 
de Rio Preto, a velocidade do 
vento chegou a 72 km/h às 
16h, uma das maiores do ano. 
Por conta disso, pousos e deco-
lagens foram suspensas na ci-
dade e até às 17h30 ainda não 
havia autorização de retorno.

A forte ventania provocou 
uma tempestade de areia em 
algumas cidades e quedas de 
árvore. Segundo o Corpo de 
Bombeiros, pelo menos três 
ocorrências de queda da ár-
vore de pequeno porte foram 
registras em Rio Preto durante 
a tarde.

Uma dessa queda deixou um 
homem ferido na avenida João 
Bassitt no bairro Cristo Rei. A ví-
tima de 21 anos, que é morador 
de Urupês, mas trabalha em Rio 

Preto, estava andando de moto, 
quando uma árvore caiu em 
cima dele. O homem ficou com 
braço e a perna direita ferida.

Algumas cidades registraram 
chuvas, como foi no caso de 
Monte Aprazível. Em Miras-
sol, a ventania deixou alguns 
bairros sem energia. A Defesa 
Civil de Rio Preto fez algumas 
recomendações para casos de 
ventanias.

“Quando não tem chuva e 
ocorre uma ventania forte nes-
se período de seca, costuma 
provocar levantar muita poeira, 
prejudicando a visão do moto-
rista. O ideal é que o motorista 
encoste o veículo e espere a 
tempestade passar”, explicou o 
chefe da divisão de prevenção 
a incêndios da Defesa Civil, 
Márcio Albuquerque.

Para quem está na cidade 
a recomendação é procurar 
abrigo em locais fechados. 
“Quem estiver caminhando na 
rua jamais deve se abrigar de-
baixo de árvores, pois há grande 

risco de queda”, comentou 
Albuquerque.

A ventania também atingiu 
outras regiões no interior de 
São Paulo e no Paraná. Em Ma-
ringá (PR), os ventos chegaram 
a 86,4 km/h. Já em Presidente 
Prudente a velocidade foi de 
104,4 km/h. O Inmet (Instituto 
Nacional de Meteorologia) emi-
tiu um alerta amarelo de perigo 
potencial, pedindo para que a 
população tome cuidado com 
possíveis descargas elétricas.

Vinicius LIMA 
redacao@dhoje.com.br

Bady
O vendaval também provo-

cou estragos em Bady Bassitt. 
Uma construção no bairro 
Menezes desabou com a ven-
tania e atingiu pelo menos dois 
carros que ficaram totalmente 
destruídos. De acordo com as 
informações, não houve feridos 
graves, mas dentro de um dos 
veículos estava um homem 
que sofreu pequenas escoria-
ções. Um guindaste foi usado 
para remover os veículos.

Fotos: Andressa ZAFALON

Manutenção na ETA deixa 16 
bairros sem água até segunda

SAIBA ONDE

O Semae (Serviço Municipal 
Autônomo de Água e Esgoto) 
de Rio Preto irá interromper o 
fornecimento de água neste 
sábado (2) às 20h, retomando 
o abastecimento às 5h da se-
gunda-feira (4), nos 16 bairros 
supridos pela Estação de Tra-
tamento de Água – ETA Palácio 
das Águas.

A paralisação ocorre para 
dar continuidade nas obras 
de reforma e ampliação da 

estação. Serão realizadas ma-
nutenções preventivas na in-
fraestrutura da ETA. Para que 
este procedimento seja reali-
zado conforme as normas de 
segurança do trabalho, será 
necessário interromper o fun-
cionamento 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 progra-
madas dos equipamentos.

O Semae solicita aos usuá-
rios atingidos pela paralisação 
que mantenham os seus reser-
vatórios de água abastecidos e 
façam uso de forma moderada. 
“A palavra de ordem é econo-
mizar. Faremos de tudo para 
antecipar o fim dos trabalhos e 
fornecer água antes do horário 
previsto. Porém, por uma ques-
tão de precaução trabalhamos 
com uma margem de seguran-
ça, que prevê a normalização do 

abastecimento na madrugada 
de segunda-feira”, declarou 
Fábio Furlan, gerente de Ope-
ração e Manutenção de Água. 
Ele explicou que a intervenção 
da ETA é complexa e vai atingir 
vários setores.

Os bairros atingidos são: 
Boa Vista; Alto Rio Preto; Ura-
no; Maceno; Diniz; Alto Alegre; 
Mansur Daud; São Judas; Re-
dentora/Centro; Cidade Jardim; 
São Marcos; Higienópolis; El-
dorado; João Paulo/Castelinho; 
Vivendas e Chácara Municipal.

Da REDAÇÃO

Drive thru solidário neste fim de semana 
substitui arrecadação da Festa do Milho

Pelo segundo ano conse-
cutivo acontece o Drive-Thru 
Solidário na paróquia Santo 
António de Lisboa, próximo à 
Represa Municipal de Rio Pre-
to, neste sábado e domingo 
(2 e 3 de outubro). O objetivo 
da ação é arrecadar alimen-
tos não perecíveis e fraldas 
geriátricas, para atender a 

demanda de famílias carentes 
na cidade.

Por conta da pandemia, 
a Festa do Milho não acon-
tecerá novamente, mas o 
grupo resolveu manter o drive, 
inclusive com a venda das pa-
monhas, as mesmas vendidas 
na Festa do Milho, em Jaci. 
“São as famosas pamonhas 
que alimentam o corpo e a 
alma”, diz o Frei Emanuel, 

um dos que estão à frente da 
organização.

No dia 4 de outubro (se-
gunda-feira) é comemorado 
do Dia de São Francisco 
de Assis, o padroeiro dos 
animais e da natureza, por 
isso, durante o evento haverá 
também a benção dos ani-
mais. São Francisco de Assis 
também é conhecido como 
o ‘Santo dos Pobres’ e é um 

dois Santos mais admirados 
pela comunidade católica 
romana.

Serviço:

Dias 2 e 3 de outubro 
(sábado e domingo)

Das 9h às 18h
Rua Tocantins, 290 - Vila 

Goyos
Rio Preto

Da REDAÇÃO

COLABORE

Divulgação



O presidente da Câma-
ra, Pedro Roberto (Patriota) 
informa que recebeu nesta 
sexta-feira oficio do presiden-
te estadual do PSDB, Marco 
Antônio Scarasati Vinholi enca-
minhando despacho proferido 
em 30 de setembro no qual 
determina a suspensão das 
atividades de bancada e de 
representatividade partidária 
do Vereador Bruno Henrique 
Moura (PSDB).

Diante da documentação o 
presidente encaminhou a deli-
beração partidária ao vereador 
Bruno Moura e aos presidentes 
e integrantes das comissões 
permanentes do legislativo 
sobre a manutenção da repre-
sentação do PSDB, através do 
vereador Renato Pupo, que 
substituirá o vereador Bruno 
Moura até nova decisão do 
partido.

Pedor Roberto 
atende ofício 
e suspende 
atividades 
de bancada

Raphael FERRARI 
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Eleitores voltam às 
urnas amanhã para 

escolher novo prefeito

Os 4.384 eleitores inscritos 
em Mendonça terão que voltar 
às urnas neste domingo (3), 
para eleger o novo prefeito e 
vice-prefeito da cidade, em 
eleição suplementar.

A eleição suplementar 
acontece exatamente 11 me-
ses depois das eleições de 
2020, que teve de ser adiada 
após o Diretório Municipal do 
Partido Solidariedade ingressar 
com ação na Justiça impedindo 
a posse dos candidatos eleitos.

O engenheiro Juliano Souza 
Oliveira (PSDB) tinha vencido 
a eleição ocorrida em 15 de 
novembro do ano passado, por 
1932 votos (51,47%), contra 
1.822 (38,53%) do candidato 
José Sérgio Pereira de Oliveira 
(SD).

A batalha jurídica travada 
entre os dois candidatos foi 
parar no Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE) e perdurou até 
o começo deste ano, quando 
manteve o impedimento dos 
vencedores do pleito de poder 
assumir a prefeitura.

Enquanto o TSE não con-
cluía o processo, o presi-
dente da Câmara, Hericson 
de Carvalho Lino, assumiu a 
prefeitura interinamente. “Foi 
uma grande experiência que 
eu não esperava. Fiz a minha 
campanha para vereador, mas, 
devido ao ocorrido assumi de 
cabeça erguida e tentando 
fazer o melhor pela cidade. 
Conseguimos trazer bastante 
recurso, mudamos a cara da 
cidade na questão da preocu-
pação com o dinheiro público. 
Saio da Prefeitura deixando 
um saldo positivo de R$ 2,7 
milhões de quando assumi o 
cargo e já paguei integral o 
13º de todos os funcionários”, 
comenta Hericson.

Em relação à expectativa 
da população, Hericson expli-
ca que já era esperada essa 
nova eleição. “Como foi uma 
decisão da justiça, a população 
já estava esperando que fosse 
dessa forma”, conclui.

No mês passado, o Partido 
Solidariedade também ingres-
sou com ação na Justiça e 
conseguiu impugnar a candida-
tura do ex-vereador José Pedro 
Fernandes Pinto a vice-prefeito 
pelo PSD. Em razão disso, José 
Pedro renunciou e em seu lugar 
entrou Moisés Kfouri Neto do 
DEM.

Locais de votação - 
Em Mendonça são dois locais 
de votação, com 13 seções, 
sendo sete seções na escola 
Nicota e outras seis seções na 
escola Antônio Alves.

O eleitor deve comparecer 
com o título de eleitor ou muni-
do de algum documento oficial 
com fotografia.

Horário ampliado 
- O horário de votação foi 
ampliado, portanto, começará 
mais cedo, das 7h às 17h, 
com preferência para eleitores 
com 60 anos ou mais entre as 
7h e 10h.

Deve ser observado o dis-
tanciamento social e é obriga-
tório o uso de máscara durante 
o tempo de permanência no lo-
cal de votação. A identificação 
biométrica está dispensada.

Além de Mendonça, elei-
tores de outras 12 cidades 
paulistas também irão às urnas 
em 3 de outubro para eleger 
seus representantes em elei-
ções suplementares. São elas: 
Angatuba, Anhembi, Cajati, 
Campina do Monte Alegre, 
Guaira, Itaoca, Mineiros do 
Tietê, Piacatu, Santo Antônio 
Jardim, São Lourenço da Serra 
e Trabiju.

Andressa ZAFALON

MENDONÇA

TUCANOS RACHADOS

58ª EDIÇÃO

Lançamento da 58ª EXPO Rio Preto reúne 
autoridades da Região Metropolitana hoje

A Prefeitura de Rio Preto, 
por meio da Secretaria de 
Agricultura e Abastecimento e 
seus parceiros institucionais, 
realiza o lançamento oficial da 
58ª EXPO Rio Preto – Edição 
Especial Julgamentos. A ce-
rimônia acontece na manhã 
deste sábado, dia 2, no Re-
cinto de Exposições ‘Alberto 
Bertelli Lucatto’.

O prefeito Edinho Araújo re-
ceberá autoridades da Região 
Metropolitana e, ao lado do 
presidente da ABCZ (Associa-
ção Brasileira dos Criadores 
de Zebu), Rivaldo Machado 
Borges Júnior, vai repassar ao 
secretário estadual de Agricul-
tura e Abastecimento, Itamar 
Borges, documento para que 
São Paulo integre o programa 
Pró-Genética.

A Expo - Seguindo até 
domingo, dia 3 de outubro, 
a 58ª EXPO Rio Preto 2020-
2021 – Edição Especial tem co-
ordenação-geral da Secretaria 
de Agricultura e Abastecimento, 
coordenação institucional da 
ACIRP (Associação Comercial e 
Empresarial de São José do Rio 
Preto) e a inédita coordenação 
das raças zebuínas pela ABCZ 
(Associação Brasileira dos Cria-
dores de Zebu). Também conta 
com o apoio institucional da 
UNIRP (Centro Universitário de 
Rio Preto).

A 58ª edição é dedicada ex-
clusivamente para julgamentos 
de raças, campeonato leiteiro 
e outras competições do setor. 
Em cumprimento às medidas 
sanitárias de combate à co-
vid-19, não haverá presença 
de público, sendo fechada para 
criadores.

Raphael FERRARI 

Vários atos contra o gover-
no do presidente Jair Bolso-
naro estão programados para 
ocorrer em todo o país neste 
sábado, dia 2. Os protestos 
se concentrarão no período 
da manhã, em várias capitais. 
No entanto, segundo os orga-
nizadores da Frente Nacional 
Fora Bolsonaro, a maior mani-
festação é prevista no período 
da tarde, na avenida Paulista, 
em São Paulo.

Ao menos três ônibus vão 
partir de Rio Preto na noite 
desta sexta-feira, dia 1, para 
as manifestações na Paulista. 
Cerca de 160 pessoas da 
cidade estarão no ato contra 
Bolsonaro.

O vereador João Paulo Rillo 
(Psol) vai participar da mani-
festação. Ele defende a união 
de partidos e movimentos 
para denunciar os retrocessos 
do atual governo. “É um grito 
pelo “Fora, Bolsonaro”, mas é 

também por comida no prato, 
vacina no braço e contra o 
genocídio praticado por esse 
desgoverno”, afirma.

O presidente da Atem (sin-
dicato dos trabalhadores das 
escolas municipais) Fabiano 
de Jesus, afirmou ao DHoje 
que a intenção é recolocar 
o enfrentamento contra o 

do MTST, do PT, da Umes 
(União Municipal dos Estudan-
tes Secundaristas) e regional 
da CUT.

Nacional - São aguar-
dados políticos e lideranças, 
na maioria ligados a partidos 
de esquerda e movimentos 
sociais e sindicais. Até o mo-
mento confirmaram presenças 
o ex-prefeito de São Paulo, 
Fernando Haddad (PT) e Gui-
lherme Boulos (Psol), ambos 
pré-candidatos ao governo do 
Estado.

Dois outros nomes são es-
perados, mas até o momento 
não confirmaram presença, o 
ex-presidente Lula (PT) e o pré-
-candidato Ciro Gomes (PDT).

A ideia do grupo é fazer 
frente a manifestação pró-Bol-
sonaro do dia 7 de setembro 
em que reuniu ao menos 150 
mil pessoas estiveram na Pau-
lista. A concentração será no 
MASP (Museu de Arte de São 
Paulo).

Raphael FERRARI 

governo.
“Uma resposta pra esse 

governo que está causando a 
fome, miséria e o desempre-
go. A CPI está apontando o 
governo como o responsável 
por uma política genocida”, 
disse.

De Rio Preto estarão pre-
sentes ainda lideranças locais 

Divulgação 

Nove raças de gado de corte 
e leiteiro deverão participar do 
evento, sendo elas: Nelore Pa-
drão, Nelore Mocho, Tabapuã, 
Guzerá, Indubrasil, Simental, 
Simental Leiteiro, Gir Leiteiro 

Divulgação

e Girolando. Além disso, as 
raças de equinos Mangalarga 
Marchador e Mangalarga Pau-
lista e de ovinos Dorper e White 
Dorper marcarão presença na 
feira.

Divulgação

PSDB estadual quer expulsar vereador 
e ainda tomar sua cadeira na Câmara
Após sofrer críticas do pre-

sidente da Assembleia Le-
gislativa de São Paulo Carlão 
Pignatari (PSDB), o presidente 
do diretório estadual do PSDB, 
Marco Vinholi, entrou com 
representação contra o verea-
dor Bruno Moura, também do 
PSDB, pedindo que o parla-
mentar seja desligado de todas 
as suas funções partidárias e, 
segundo o ofício encaminhado 
a Câmara de Rio Preto, perca 
“cargos ou funções que exerce 
em decorrência a representa-
ção e da proporção partidária”.

O entendimento da cúpula 
do PSDB estadual é de que 
Moura vem utilizando do man-
dato para atacar gratuitamente 
o governador João Doria, tam-
bém do PSDB. Vinholi destaca 
que foram várias a vezes de 
que o vereador rio-pretense, no 
uso do mandato parlamentar 
e filiado ao mesmo partido, 
profere palavras como ‘vaga-
bundo’ e ‘sem vergonha’ ao 
governador, além de outros 
ataques gratuitos. O objetivo 
com a investida de agora é 
abrir processo de apuração 

interna por suposta infidelidade 
partidária que pode até mesmo 
cassar o mandato.

O presidente da Assembleia, 
Carlão Pignatari, afirmou que a 
intenção é que o suplente de 
Moura possa assumir a cadeira. 
“Assim que o diretório definir 
pela expulsão do partido, que 
assim espero, o próximo passo 
é pedir a cadeira dele para o 
suplente assumir”, disse ao 
DHoje Interior.

O vereador Renato Pupo 
(PSDB), companheiro de Moura 
no partido, afirma que acom-
panha os desdobramentos 
sem opinar. “Não faço parte 
do diretório.  Deixo as coisas 
acontecerem naturalmente. 
Não houve expulsão. É só um 
processo, uma reclamação”, 
disse Pupo.

Ao DHoje Interior Bruno 
Moura voltou a afirmar que não 

Raphael FERRARI 
redacao@dhoje.com.br

vai mudar em nada sua postura. 
“Meu posicionamento é o mes-
mo de sempre. Não vou dizer 
amém pra tudo. Me disseram 
que eu não poderia ofender nin-
guém, e de fato não ofendi. Me 
disseram pra apoiar candidatos 
de dentro do partido, e estou 
apoiando”, diz.

Moura voltou a dizer que 
não trabalha para caciques do 
partido. “Estou sendo vereador 
pelo povo e para o povo, e não 
por caciques do partido. É jus-
to eu ter opinião, e, também, 
é justo que não seja igual a 
deles. E não por isso eu deva 
sair ou ser expulso do partido. 
É inaceitável”.

O diretório municipal do 
PSDB que tem como presidente 
o secretário de Habitação da 
Prefeitura de Rio Preto Manoel 
Gonçalves, já foi notificado da 
decisão do diretório estadual.

Bruno Moura é 
vereador de 
primeiro mandato

Assim que o diretório definir pela expulsão 
do partido, que assim espero, o próximo 

passo é pedir a cadeira dele para o 
suplente assumir

“

”

D
ivulgação

Rio Preto envia comitiva para 
atos contra Bolsonaro na capital
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Empresário denuncia que teve dados pessoais 
usados na capital para alguém tomar vacina

Um empresário de 28 anos 
procurou a Central de Flagran-
tes na quinta-feira para relatar 
que ao procurar uma Unidade 
Básica de Saúde de Rio Preto 
para tomar a vacina contra a 
Covid-19 descobriu que seus 
dados pessoais foram utiliza-
dos em outra cidade.

Segundo as informações 
fornecidas pelo boletim de 
ocorrência, o empresário 
compareceu na UBS do São 
Deocleciano para tomar a pri-
meira dose da vacina, porém 
ao confirmar seus dados ele 
foi informado de que outra 
pessoa já teria se cadastrado 
para a vacinação na cidade 
de São Paulo e por isso ele foi 
orientado a procura o plantão 

policial.
Para o jornal DHoje, a víti-

ma informou que os policiais 
lhe explicaram que alguém re-
almente poderia estar usando 
os dados dele ou que poderia 
ter ocorrido um erro de digita-
ção, por esse motivo o 4º Dis-
trito Policial ficou responsável 
pela a investigação.

Um boletim de ocorrência 
foi registrado como falsa iden-
tidade e depois apresentado 
na Swift para que o empresário 
conseguisse tomar a vacina. 
(Colaborou – Bruna MAR-

Da REDAÇÃO   
redacao@dhoje.com.br

FEZ B.O.

A Central de Flagrantes 
registrou um boletim de 
ocorrência

Arquivo DHOJE

PM FLAGROU VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
Adolescente é apreendido 

por tráfico de drogas

A Polícia Militar de Rio 
Preto apreendeu nesta quinta-
-feira (30) um adolescente de 
16 anos que foi abordado às 
14h30 no bairro Santo Antô-
nio com porções de maconha.

Os policiais estavam reali-
zando um patrulhamento pelo 
bairro quando observaram 
adolescente, que já é conhe-
cido no círculo policial, junto 
com outras duas pessoas, 
sendo que ao notar a pre-
sença da viatura o trio tentou 
fugir e apenas o adolescente 
foi abordado.

Na revista pessoal os mili-
tares localizaram três porções 
de maconha que o garoto dis-
se que seriam comercializadas 
por R$50 cada. Os policiais 
ainda retornaram ao local 
inicial da ocorrência e en-
contraram mais seis porções 
de maconha que, segundo 
o jovem, eram da dupla que 

estava com ele.
O adolescente foi levado 

para a Central de Flagrantes 
e ficou apreendido na car-
ceragem da DEIC. O caso 

registrado como drogas sem 
autorização e apreensão de 
adolescente, encaminhado ao 
4º Distrito Policial. (Colaborou 
– Bruna MARQUES)

Da REPORTAGEM

Briga em família termina com 
ameaça e ajudante de pintor preso

Um ajudante de pintor de 
32 anos foi preso na noite da 
última quinta-feira (30) após ter 
agredido sua irmã, uma auxiliar 
de limpeza de 37 anos, e ame-
açado sua mãe, uma dona de 
casa de 55 anos. A ocorrência 
aconteceu na casa da família 
no bairro Vila Progresso às 
20h30.

Policiais militares foram 
acionados inicialmente para 
atender uma ocorrência de 
briga entre familiares e no local 
eles encontraram os envolvidos 
ainda gritando e discutindo.

Os militares primeiro con-
versaram com a auxiliar que 
disse que seu irmão lhe agrediu 
com um soco no peito e que 
ainda proferiu ameaças contra 
a mãe dos dois. A mulher ainda 
acrescentou que o ajudante de-
monstrava estar muito alterado.

Os policiais tentaram con-

versar com o agressor que, 
segundo o boletim de ocor-
rência, estava pronunciando 
palavras desconexas. Com ele 
foi encontrada uma porção de 
cocaína.

Os três envolvidos foram 
levados para a Central de 
Flagrantes. As vítimas fizeram 
exames de IML e o pintor foi 

preso.
O caso foi registrado como 

violência doméstica, lesão cor-
poral, ameaça, injúria e drogas 
sem autorização e encaminha-
do para a Delegacia de Defesa 
da Mulher (DDM). 

(Colaborou – Bruna MAR-
QUES)

Da REPORTAGEM
Arquivo DHOJE Arquivo DHOJE

SUELI BATISTA MENEZES, natural 
de Alvares Florence/SP, faleceu aos 50 
anos de idade. Era divorciada e deixou 
seus fi lhos Diego Aparecido, Douglas 
Emerson, Jessica Jenifer e Danilo (fale-
cido). Foi sepultada no dia 01/10/2021 
às 16:30, saindo seu féretro do velório 
Capelas Prever Rio Preto para o cemi-
tério São João Batista.

MARIA GOMES RODRIGUES, na-
tural de Santa Lucia/SP, faleceu aos 88 
anos de idade. Era viúva e deixou seus 
fi lhos Heide, José, Cleuza e Ana. Foi 
sepultada no dia 01/10/2021 às 17:00, 
saindo seu féretro do velório Capelas 
Prever Rio Preto para o cemitério São 
João Batista.

  FALECIMENTOS

2º CASO RIO PRETO

COBRANÇA

Motociclista morre em 
colisão contra muro 

em avenida

Na madrugada da última 
quinta-feira (30) um homem 
de 27 anos morreu no bairro 
Jardim Paraíso após colidir com 
um muro às 2h30.

De acordo com as informa-
ções do boletim de ocorrência, 
os policiais militares que aten-
deram o acidente acreditam 
que o falecido estava trafegan-
do com a sua moto modelo Fa-

zer na Avenida Antônio Marcos 
de Oliveira e ao não conseguir 
realizar uma curva ele bateu 
contra um muro.

Uma equipe do SAMU foi 
acionada e constatou o óbito 
do homem ainda no local, sen-
do o seu corpo encaminhado 
para o Instituto Médico Legista.

O caso foi registrado como 
morte suspeita e encaminhado 
para o 4º Distrito Policial. (Co-
laborou – Bruna MARQUES)

Da REPORTAGEM

laborou – Bruna MARQUES)

Filho é acusado de violência 
psicológica contra mãe idosa

Na manhã da última quar-
ta-feira (30) uma aposentada 
de 79 anos procurou a Central 
de Flagrantes para narrar às 
dificuldades que vem passan-
do por causa de seu filho, um 
ajudante de serralheiro de 47 
anos.

Para os policiais civis a 
idosa explicou que cerca de 
dois meses seu filho pediu 
para deixar seus pertences 
em sua casa, no bairro Vila 
Toninho, antes de ele mudar 
para Ribeirão Preto, porém 
acabou que o homem passou 
a morar definitivamente na 
casa da aposentada contra a 

vontade dela.
Detalhadamente a idosa 

explicou que seu filho é usuário 
de drogas e que ela não pode 
deixar exposto nenhum objeto 
de valor ou dinheiro, pois seu 
filho pega e gasta, acrescentan-
do que para ajudar em todas as 

nhum prejuízo financeiro, pois 
foi cancelado a tempo.

Por fim ela informou que 
possui diversos problemas de 
saúde e que seu quadro clinico 
está piorando devido a pressão 
psicológica causada por seu 
filho que diz que se ele for 
embora da residência ele vai 
morar na rua.

Para os policiais a aposenta-
da ainda solicitou uma medida 
protetiva contra seu filho e por 
isso um boletim de ocorrência 
foi registrado como violência 
psicológica contra a mulher e 
encaminhado para o 7º Dis-
trito Policial que investigará o 
ocorrido. (Colaborou – Bruna 
MARQUES)

Da REDAÇÃO

despesas da casa o ajudante 
lhe entrega apenas R$200.

Ainda em seu relato a vítima 
informou que há pouco tempo 
seu outro filho descobriu que o 
ajudante contratou um plano 
de internet no nome da vítima 
sendo que não foi causado ne-

Arquivo DHOJE

Arquivo D
H

O
JE

Casal registra queixa de estelionato contra 
empresa de assistência técnica

Um empresário de 40 
anos e uma autônoma de 
41 anos registraram na noite 
da quinta-feira na Central de 
Flagrantes um boletim de 
ocorrência sobre um golpe 
de estelionato envolvendo um 
estabelecimento comercial 

localizado na Avenida Antônio 
Antunes Junior.

De acordo com as informa-
ções do boletim, a autônoma 
informou para a Polícia Civil 
que no dia 22 de setembro 
ela procurou uma empresa 
de assistência técnica para 
consertar o tablet de seu filho 

e no mesmo dia ela retornou 
ao estabelecimento pegou o 
aparelho e pagou pelo serviço 
no cartão do empresário que 
é seu marido.

Já nesta quinta-feira o em-
presário recebeu mensagens 
SMS do banco informando 
que foram efetuadas duas 

tentativas de saque em seu 
cartão que não foram auto-
rizadas. Ele então informou 
a esposa sobre o ocorrido e 
ao verificarem o extrato ban-
cário foi constatado que duas 
compras foram efetuadas na 
máquina da empresa onde o 
tablet foi consertado.

Da REDAÇÃO A primeira compra tinha o 
valor de R$10 e a segunda o 
valor de R$1.119 e por isso 
eles procuraram a central para 
que o caso seja investigado 
pelo 7º Distrito Policial. 

(Colaborou – Bruna 
MARQUES)
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Os super alimentos que 
nutrem o corpo, previne 

doenças e restaura a saúde 

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

Um superalimento é considerado “super” por conta de sua 
composição rica em nutrientes e compostos bioativos capazes 
de oferecer um elevado número de efeitos positivos, além de 
satisfazer as necessidades do corpo trazendo saúde aos órgãos.

O poder de ajudar a  prevenir, transformar e recuperar o or-
ganismo, propiciando uma qualidade de vida muito maior para 
quem consome faz o super alimento ser diferenciado.

São alimentos com grande concentração de proteínas, vi-
taminas, minerais, fibras, antioxidantes e outros compostos de 
grande valia, disponíveis em larga escala.

Há diferentes tipos de superalimentos, mas, como men-
cionado, o que todos têm em comum são diversas vitaminas, 
minerais e compostos bioativos em quantidades suficientes para 
proporcionar benefícios extras.

Uns são ricos em nutrientes bons para o cabelo, outros são 
ótimos para a pele, para promover a saúde da mente, reduzir a 
glicose no sangue, regular o sistema hormonal ou até mesmo 
baixar o colesterol ruim.

Para uma pessoa que precisa prevenir doenças cardiovas-
culares, por exemplo, um bom caminho é priorizar os superali-
mentos que contenham altas concentrações de antioxidantes. 
No entanto, esse indivíduo também deve controlar a ingestão de 
sódio e gorduras saturadas, além de praticar exercícios físicos!

Veja exemplos de superalimentos e seus benefícios a 
seguir:

Amendoas:  Considerada o alimento mais nutritivo do mundo 
segundo o estudo científico Uncovering the Nutritional Landscape 
of Food (em português, “Descobrindo a paisagem nutricional dos 
alimentos”), que foi publicado na revista referência PLoS ONE.

As amêndoas atingiram a melhor pontuação nutricional do 
estudo (97/100), baixa calória  (em torno de 579 kcal a cada 
100g), contribuírem para a saúde do coração e no combate ao 
diabetes.

Ovo: Considerado o segundo alimento mais completo do 
mundo, os ovos possuem todos os minerais, aminoácidos e 
proteínas, além de boa parte das vitaminas que o nosso or-
ganismo precisa. Rico em nutrientes como folato, riboflavina, 
selênio e colina; Possui as vitaminas A, D, E, K e B12, além de 
diversos sais minerais e lipídeos; Baixa concentração de gordura 
(em torno de 5 gramas), sendo que apenas 1,5g corresponde 
a gorduras saturadas.

Quinua: A quinoa está nessa lista por ser um grão que oferece 
diversos nutrientes para o nosso organismo e é considerado pela 
Organização Mundial da Saúde (OMS) como o melhor cereal do 
mundo. Contém proteínas e aminoácidos ( triptofano , metionina 
e Lisina ) Rico em vitaminas (B1, B2, B3, D e E); (ferro, fósforo, 
cálcio, magnésio, potássio e manganês).

Coco: Ele possui, propriedades semelhantes ao leite materno. 
E o óleo de coco é uma das formas que mais traz benefícios 

para a nossa saúde, pois auxilia na eliminação de bactérias 
que fazem mal para o intestino, melhora a flora intestinal e 
funcionamento do intestino, além de atuar também no sistema 
imunológico.

Maçã:  O antioxidante quercetina é capaz de fortalecer o 
sistema imunológico. Ajuda a proteger o coração de doenças 
cardiovasculares e na casca da maçã são encontrados elemen-
tos capazes de prevenir que as gorduras se solidifiquem dentro 
das artérias”. 

Cúrcuma: Também conhecido como açafrão, ela é altamente 
nutritiva e ajudará a tornar o nosso organismo saudável, livre de 
enfermidades: “Por possuir uma grande ação anti-inflamatória 
da curcumina, a cúrcuma tem o poder de ajudar no processo 
de emagrecimento a diminuir a quantidade de gordura corporal. 
Desintoxica o fígado, previne  melanoma, antisséptico e anti-
bacteriano natural. 

Açaí: protetor leal da saúde do coração, o açaí é um supe-
ralimento genuinamente nacional. Auxilia a combater os índices 
de LDL – o colesterol prejudicial – na corrente sanguínea. Deve 
ser consumido puro sempre que possível, ou seja, sem adição 
de açúcar, granola ou outro acompanhamento.

Kiwi: talvez o mais exótico dos exemplos de frutas, o kiwi, na 
verdade, já foi desmistificado por aqui. Tem efeito anti-inflama-
tório, antioxidante, laxativo e anticancerígeno. Quer mais? Ele é 
uma ótima fonte da vitamina C, E, B6, de potássio, magnésio, 
cobre, fosfato e fibras alimentares. Tudo isso auxilia no bom 
funcionamento do sistema imunológico e colabora para a saúde 
do coração.

Melancia: assim como o tomate e a goiaba, a melancia está 
no topo das fontes naturais de licopeno, um carotenoide antioxi-
dante que ajuda a combater diversas doenças, entre elas o cân-
cer. Ainda, a melancia tem poucas calorias, sacia com facilidade 
e, de bônus, oferece grandes quantidades das vitaminas A e C.

Mirtilo: é conhecido principalmente por contribuir com o 
combate do envelhecimento através de seus antioxidantes po-
derosos, trabalhando na manutenção de um organismo saudável 
e protegido — especialmente em relação ao coração. Contém 
vitaminas C e E.

Abacate: um dos superalimentos mais presentes na mesa do 
brasileiro. Conhecido como um fruto gorduroso, ele, na verdade, 
é rico em gordura monoinsaturada, benéfica para o organismo. 
Pode ser um forte aliado na perda de peso e redução dos trigli-
cérides. Também é fonte de ácido fólico e vitaminas B6, E e K.

Dra. Sílvia Batista – educadora , fisioterapeuta, espe-
cialista 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
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Antiviral estudado no HB tem 
comprovação aceita pelos EUA

Relatório não tem mortes 
por Covid dois dias seguidos

Rio Preto chegou a dois 
dias consecutivos sem mortes 
por Covid-19. Assim como no 
boletim divulgado pela Secre-
taria de Saúde na quinta-feira 
(30), os dados divulgados 
nesta sexta-feira (1) não apre-
sentam variação no número 
de óbitos pela doença. Desde 
o início da pandemia o muni-
cípio soma 2.789 fatalidades, 
com uma taxa de letalidade 
de 2,8%.

A Saúde também con-
firmou nesta sexta mais 43 
casos de Covid-19, sendo 
36 diagnosticados por exame 
PCR, três por TR antígeno e 
quatro por TR sorológico. No 
total são 97.278 casos, com 
uma média móvel de 30 casos 
leves e dois casos graves por 
dia. Considerando apenas os 

dados de 2021 são 62.515 
casos e 1.867 óbitos.

Nas últimas 24 horas, 98 
pessoas foram consideradas 
curadas da Covid-19, totali-
zando 94.362 recuperados, o 
equivalente a 97% dos casos. 
A cidade soma 324.427 no-
tificações de pacientes com 
sintomas gripais e 292.419 
testes realizados. O coeficiente 
de incidência é de 20.920 ca-
sos a cada 100 mil habitantes.

Atualmente Rio Preto registra 
217 pacientes internados com 
síndrome respiratória aguda 
grave (SRAG), com 103 na UTI 
e 114 na enfermaria, sendo 106 
residentes de Rio Preto e 111 
de outros municípios da região. 
Dentre os casos já confirmados 
com Covid-19 são 92 interna-
ções, com 53 na UTI e 39 na 
enfermaria. A taxa de ocupação 
de leitos de UTI em Rio Preto é 
de 26% e de 23,8% na região.

Vinicius LIMA       
redacao@dhoje.com.br

RIO PRETO
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PESQUISA

O Centro Integrado de 
Pesquisas (CIP) do Hospital 
de Base em Rio Preto recebeu 
nesta sexta-feira (1) a com-
provação do medicamento 
Molnupiravir do FDA (Food 
and Drugs Administration) nos 
Estados Unidos dos testes da 
fase 3 do antiviral, pela farma-
cêutica Merck & Co.

Na análise interina do 
estudo global o molnupiravir 
reduziu em aproximadamente 
50% o risco de hospitalização 
ou morte (objetivo primário 
do estudo). Até o 29º dia, 
nenhuma morte foi relatada 
em pacientes que receberam 
molnupiravir, em comparação 
com oito mortes em pacientes 
que receberam placebo.

O FDA interrompeu o trata-
mento dos estudos por com-
provação precoce da eficácia 
do medicamento.

A análise interina avaliou 
dados de 775 pacientes que 
foram inicialmente inscritos no 
estudo clínico Fase 3 MOVe-

-OUT até 5 de agosto de 2021. 
No momento da decisão de 
interromper o recrutamento 
com base nos resultados de 
eficácia provisórios, o ensaio 
estava se aproximando de 
90% do recrutamento total da 
amostra de Fase 3 de 1.550 
pacientes. O CIP do HB foi 
o segundo maior recrutador 
do Brasil, com 15 pacientes 
participantes do estudo.

O estudo MOVe-OUT (MK-

da randomização. O objetivo 
primário do MOVe-OUT foi 
avaliar a eficácia do molnupi-
ravir em comparação com o 
placebo, tendo como desfecho 
o percentual de hospitalização 
e / ou morte desde o momento 
da randomização até o 29º dia.

A Fase 3 do MOVe-OUT foi 
conduzida globalmente em 
mais de 170 países como 
Argentina, Brasil, Canadá, 
Chile, Colômbia, Egito, França, 
Alemanha, Guatemala, Israel, 
Itália, Japão, México, Filipinas, 
Polônia, Rússia, Sul África, Es-
panha, Suécia, Taiwan, Ucrâ-
nia, Reino Unido e Estados 
Unidos.

No Brasil, o tratamento 
está em teste em sete cen-
tros de pesquisa: três em 
São Paulo (dois na capital e o 
CIP no interior), Brasília (DF), 
Belo Horizonte (MG), Curitiba 
(PR) e Bento Gonçalves (RS). 
Os fatores de risco mais co-
muns incluíram obesidade, 
idade avançada (> 60 anos), 
diabetes mellitus e doenças 
cardíacas.

Da REPORTAGEM 

4482-002) (NCT04575597) 
foi um estudo global de Fase 3, 
randomizado, controlado por 
placebo, duplo-cego, com pa-
cientes adultos com Covid-19 
confirmado em laboratório, 
com doença leve a moderada 
e não hospitalizados.

Os pacientes precisavam 
ter pelo menos um fator de 
risco para evolução desfavo-
rável da doença e início dos 
sintomas até cinco dias antes 

Equipe do CIP no Hospital de Base
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ATÉ 29 DE OUTUBRO

Campanha começa atualizar vacinação 
de crianças e adolescentes até 15 anos

Rio Preto iniciou nesta 
sexta-feira (1) a Campanha 
de Multivacinação, que tem 
como objetivo a atualização da 
carteira vacinal de crianças e 
adolescentes de até 15 anos. 
A campanha será realizada 
até o dia 29 de outubro, com 
um dia de mobilização previsto 
para o sábado 16 de outubro.

Durante a campanha, os 
pais e os responsáveis devem 
comparecer a uma sala de 
vacina para checar se todos 
os imunizantes que fazem 
parte do Programa Nacional de 
Imunizações (PNI) estão em 
dia. Na visita, também será 
possível retirar a declaração de 
situação vacinal utilizada para 
as matrículas e rematrículas 
escolares.

“Essa é uma exigência 
prevista por lei municipal. 
A emissão da declaração é 
feita nos serviços de saúde, 
então vamos aproveitar a 
campanha para realizar a 
análise da carteira vacinal e já 
emitir esse comprovante que 
os pais podem guardar para 
apresentar quando a escola 
solicitar”, explicou a gerente 

de Imunização de Rio Preto, 
Michela Barcelos.

O Programa Nacional de 
Imunizações disponibiliza 18 
vacinas para crianças e ado-
lescentes, que protegem contra 
mais de 20 doenças, entre elas 
tuberculose, meningites A, C, W 
e Y, hepatites A e B, poliomieli-
te, febre amarela, gripe, tétano, 
sarampo, caxumba, rubéola, 
varicela, coqueluche, difteria, 
rotavírus, tétano e HPV.

A maioria das vacinas tem 
meta de 95% de cobertura 
vacinal, com exceção da BCG 
e rotavírus, que têm meta de 
90%. Em Rio Preto, nenhum 
grupo atingiu 95% de cober-
tura, sendo o mais avançado 
o grupo de meninas de 9 a 14 
anos que tem 94,3% de cober-
tura na primeira dose contra 
o HPV, segundo os dados da 
Saúde de janeiro a agosto. Já a 
menor taxa de cobertura cons-
tatada na cidade é na vacina 
para varicela em crianças de 4 
anos, com 75,6%.

“Com a pandemia e a cam-
panha de vacinação contra 
a Covid-19, as equipes das 
salas de vacina tiveram que se 
espalhar e todo o trabalho de 
monitoramento e busca ativa 

Vinicius LIMA 

dessas crianças ficou dividido 
com a campanha da covid. Por 
isso, precisamos muito que as 
famílias se conscientizem da 
importância em procurar uma 
unidade para atualizar a situa-
ção vacinal”, afirmou Michela.

Ela destaca que outro fator 
que pode ter contribuído para a 

queda nas coberturas vacinais 
comparado a anos anteriores 
é o cálculo baseado em uma 
população que pode estar 
superestimada pelo Ministério 
da Saúde. “Pelos dados de 
nascimentos, vemos que hou-
ve uma queda em relação a 
2020”, finaliza.

Divulgação
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Einstein, de São 
Paulo, informou que 
Edson Arantes do 
Nascimento, o Pelé, 
recebeu alta na ma-
nhã desta quinta-
-feira (30), após um 
mês internado.

Segundo comu-
nicado divulgado 
pela instituição, o 
Atleta do Século 
“encontra-se está-
vel e seguirá em 
quimioterapia, após 
a cirurgia para re-
tirada de tumor no 
intestino”. O pro-
cedimento no có-
lon foi realizado no 
último dia 4 de se-
tembro.

Pelé deu entra-
da no hospital em 
31 de agosto e foi 
submetido a uma 
cirurgia quatro dias 
depois. O ex-joga-
dor, que comemora 
81 anos no próximo 
dia 23 de outubro, 
passou 15 dias na 
Unidade de Terapia 
Intensiva (UTI), até 
ser transferido para 
o quarto. No último 
dia 17 de setembro, 
ele foi novamente 
para a UTI, após 
apresentar “breve 
instabilidade respi-
ratória”, conforme 
boletim médico da 
ocasião, passando 
para cuidados se-
mi-intensivos no dia 
seguinte.

No dia 18, o Rei 
retornou ao quar-
to, onde permane-
ceu até a manhã 
desta quinta. Kely 
Nascimento, filha 
de Pelé, além do 
próprio pai, divulga-
ram vídeos ao longo 
dos últimos dias, 
por meio das redes 
sociais, mostrando 
a recuperação do 
ex-atleta, com tra-
balhos de fisiote-
rapia e momentos 
de descontração, 
como quando ele 
apareceu cantando 
“Leão do Mar”, um 
dos hinos do San-
tos, clube onde fez 
história nos grama-
dos.

Pelé tem 
alta após 
um mês 

internado
Agência BRASIL
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VÔLEI

PAULISTA FEMININO

Realidade Jovem recebe o 
São Paulo hoje em Rio Preto

O Realidade Jovem 
encara mais um 
compromisso con-
tra um dos gran-

des do estado no Campeonato 
Paulista Feminino neste sábado 
(2). O adversário da vez será o 
São Paulo, que tenta se manter 
na cola do líder Corinthians.  Já 
o time rio-pretense quer en-
costar na zona de classificação 
para a Copa Paulista.

No último jogo, o Realidade 
conseguiu quebrar uma sequ-
ência de quatro derrotas segui-
das ao segurar um empate com 
zero a zero contra o Taubaté. 
Com o fim do Brasileirão, o 
Paulista agora passa a contar 
com duas rodadas por sema-
na gerando uma maratona de 
jogos.

“O resultado do último jogo 
nos deu um gás para a gente 
conseguir tentando classificar 
no campeonato. Agora jogos 
vão ser muito um em cima do 
outro, mas estamos confiantes. 
Não vejo a questão física como 
um fator que vai atrapalhar, 
mas tem algumas viagens que 
são longas, o que acaba sendo 
cansativo”, afirmou a zagueira 

Bruna,
O Tricolor chega embalado 

depois de vencer o clássico con-
tra o Santos por um a zero. Até 
o momento o Realidade Jovem 
tem tido dificuldades contra os 
grandes, sendo sofrendo gole-
adas contra Palmeiras e Corin-
thians. “Sabemos da qualidade 
do São Paulo e que vai ser um 
jogo bem difícil. É uma equipe 
bem qualificada, mas tenta-
mos ajustar durante a semana 
alguns erros que tivemos para 
fazer um bom jogo”, comentou 
Bruna.

Expulsa no jogo contra o 
Taubaté, Cibelli cumpre suspen-
são nesta rodada. Já a diretoria 
do Realidade confirmou que a 
jogadora Tcheury foi dispensada 
e não faz mais parte do elenco.

Vinicius LIMA  
redacao@dhoje.com.br

Andrey QUEIROZ

RIO 2016

REALIDADE JOVEM X SÃO 
PAULO
CAMPEONATO PAULISTA FE-
MININO
DIA: 02/10
HORÁRIO: 11H
LOCAL: JOÃO MENDES ATHAY-
DE, CAMPO 2 DO DISTRITO 
INDUSTRIAL (SÃO JOSÉ DO 
RIO PRETO)
TRANSMISSÃO: PAULISTÃO 
PLAY E ELEVEN

Ficha técnica

Relatório afirma que 
resultados de boxe 
foram manipulados

Um sistema de mani-
pulação foi usado no 
torneio de boxe da 

Olimpíada do Rio de Janeiro de 
2016, apontou uma investiga-
ção independente encomen-
dada pela Associação Interna-
cional de Boxe (Aiba) em um 
relatório nesta quinta-feira (30).

O chefe da investigação, 
Richard McLaren, disse que os 
três primeiros estágios da inves-
tigação analisaram a arbitragem 
e os juízes da Rio 2016, na qual 
decisões polêmicas em certas 
lutas renderam manchetes.

“As sementes disso foram 
plantadas anos antes, come-
çando no mínimo nos Jogos 
Olímpicos do século 21 até os 
eventos de cerca de 2011 e 
Londres 2012”, disse McLaren 
em uma coletiva de imprensa 
em Lausanne. “As competições 
eliminatórias ao longo do cami-
nho para a participação no Rio 
em 2016 foram o campo de 
treino para a corrupção e ma-
nipulação de lutas no Rio”, afir-
mou. “Na eliminatória olímpica, 

a metodologia de manipulação 
foi calibrada em antecipação 
ao uso no Rio”.

McLaren disse que não 
poderia comentar se os resul-
tados das lutas manipuladas 
serão revertidos e que, como 
investigador-chefe, não cabe 
a ele decidir.

O relatório disse que um 
estudo abrangente indicou que 
ao menos nove combates são 
suspeitos e que dois fizeram o 
sistema “desmoronar publica-
mente”.

Entre eles estão a disputa 
da medalha de ouro dos pe-
sos-pesados entre o russo Ev-
geny Tischenko, que sagrou-se 
campeão, e o casaque Vassily 
Levit, e a luta das quartas de 
final dos pesos-galo entre o 
irlandês Michael Conlon e o 
russo Vladimir Nikitin, que foi 
medalhista de bronze.

O Comitê Olímpico Interna-
cional (COI) disse que “aguarda 
receber o relatório de Richard 
McLaren para estudar cuidado-
samente as conclusões, a fim 
de definir se e quais consequ-
ências precisam ser extraídas”.

Agência BRASIL

Peter CZIBORRA

Copa Carol Gattaz começa neste 
sábado; veja jogos do fim de semana

A Copa Carol Gattaz de 
vôlei tem início em Rio 
Preto neste sábado 

(2). A competição inclui 37 
equipes da região, com atletas 
a partir de 18 anos. O torneio 
reúne 18 equipes femininas e 
19 equipes masculinas e tem a 
final prevista para o dia 19 de 
novembro.

Participam atletas das cida-
des de Araçatuba, Avanhanda-
va, Catanduva, Fernandópolis, 
Frutal, Ibirá, Iturama, José 
Bonifácio, Mirassol, Monte 
Aprazível, Olímpia, Penápolis, 
Presidente Prudente, Rio Preto 
e Urupês. As partidas serão dis-
putadas no Ginásio de Esportes 
Antônio Carlos Montanhês, com 
entrada gratuita para o público, 
respeitando os protocolos sa-
nitários vigentes como uso de 
máscara e distanciamento entre 
as pessoas.

De olho na Superliga C que 
será realizada neste mês de ou-
tubro, a equipe de vôlei femini-
no de Rio Preto vê a competição 

com uma oportunidade de dar 
ritmo de jogo para as atletas 
e chegar forte na competição. 
Com um elenco de 14 jogado-
ras, a base campeão dos Jogos 
Abertos de 2019 foi mantida 
apesar da pandemia e enfrenta 
o Monte Líbano nesta estreia.

“Voltamos a treinar há cerca 
de um mês, mas nesse período 
fizemos apenas dois amistosos. 
A Copa Carol Gattaz vai ajudar a 
dar ritmo e entrosamento para 
o time chegar forte na Superli-
ga. Como as meninas estudam 
aqui em Rio Preto, a maioria 
permaneceu no time”, afirmou 
o técnico Adenílson Ambrózio.

Veja os jogos nes-
te fim de semana:

Sábado - 2 de outubro
14h -  Rio Preto SMEL  X OLB 

Vôlei Olímpia - Masc. - Grupo B
15h -  Rio Preto SMEL  X 

Monte Líbano / Rio Preto - Fem. 
- Grupo D

16h -  José Bonifácio X Mon-
te Aprazível - Fem. - Grupo A

17h -  Catanduva Vôlei X 
Potirendaba - Masc. - Grupo A

18h -  RN Voleibol B / Rio 
Preto X Vacinadas em Ação / Rio 
Preto - Fem. - Grupo A

19h -  Mirassol X Fernandó-
polis - Fem. - Grupo B

Domingo - 3 de outubro

8h30 - RN Voleibol / Rio 
Preto X lnfarto Rio Preto - Fem. 
- Grupo B

9h30 - Volero / Presidente 
Prudente X Vôlei José Bonifácio 
- Masc. - Grupo D

10h30 - Eco/ Ajax I Rio Preto 
X Frutal Voleibol I MG - Masc. - 
Grupo C

11h30 - Rio Preto SMEL X 
Volero / Presidente Prudente - 
Masc. - Grupo B

12h30 - Frutal Voleibol / MG 
X Antártica Atletic / Rio Preto - 
Masc. - Grupo C

13h30 - Volero Presidente 
Prudente X OLB Vôlei - Olímpia 
- Grupo B

14h30 - As Crattaz / Rio 
Preto X Avanhandava - Fem. - 
Grupo B

Vinicius LIMA

Marcelo SCHAFFAUSER
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COMISSÃO PERMANENTE DE FINANÇAS E ORÇAMENTO 
 

PARECER 
 
Membros da Comissão de Finanças e Orçamento 
 
Ver. Anderson Branco - Presidente  
Ver. Bruno Moura - Membro  
Ver. Jorge Menezes  - Membro  
Ver. João Paulo Rillo - Suplente 
 
PROPOSIÇÃO: Projeto de Lei  nº 249/2021,  do Poder Executivo. 
 
ASSUNTO:  Dispõe sobre o Plano Plurianual do Município de São José do 
Rio Preto, para período de 2022/2025 e dá outras providências. 
 
RELATÓRIO  REFERENTE  A  ANÁLISE  DO  PROJETO  E  EMENDAS 
 
1- PARECER exarado em conjunto pelos membros da Comissão Permanente 
de Finanças e Orçamento, com fundamento no artigo 176, § 1º, em 
conformidade com o artigo 55, I, observado o disposto no artigo 57 e parágrafo 
único, atendendo-se às determinações específicas  do artigo 58, I, e artigo 69, 
parágrafo único, I, II e alínea b; o artigo 209, caput, §§, incisos e alíneas, todos do 
Regimento Interno da Câmara, e sob a égide do que dispõe a Lei Orgânica 
Municipal em seus artigos 134 e 135, incluindo parágrafos, incisos e alíneas. 
 
1.1- DO PROJETO  
Apresentado na forma da legislação em vigor, que dispõe sobre o Plano Plurianual 
do Município de São José do Rio Preto, para período de 2022/2025 e dá outras 
providências,   encaminhado ao Poder Legislativo até o dia 15 de  agosto do 
corrente ano, na forma da lei. 
 
O projeto, quanto ao aspecto formal, está de acordo com o novo padrão AUDESP 
(Auditoria On Line do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo), contendo 
as previsões de despesas com os projetos e metas administrativas constantes do 
Projeto em análise, assim como obedecendo às legislações pertinentes; a 
Constituição Federal, a Lei Orçamentária, Lei Federal nº 4.320/64 a Lei de 
Responsabilidade Fiscal,  Lei Complementar nº 101/00, Lei Orgânica do 
Município e Regimento Interno do Poder Legislativo.  
 
Acompanham o presente Projeto, anexos contendo planilhas discriminando os 
projetos e metas de cada Secretaria e Autarquias do Município, com os 
respectivos valores para  o período de 2022/2025. 
 
1.2 – DAS EMENDAS  
É prerrogativa dos Senhores Legisladores a apresentação de emendas ao Projeto 
de Lei nº 249/21, que dispõe sobre o Plano Plurianual do Município de São José 

do Rio Preto, para período de 2022/2025 e dá outras providências, na forma do 
artigo 209, e respectivos parágrafos e incisos do Regimento Interno. Assim foi 
aberto o prazo regimental de 15 (quinze) dias úteis para que os mesmos 
apresentassem as emendas. Ao final do prazo foram protocolizadas e 
encaminhadas à Diretoria Legislativa, para tramitação, 29 (vinte e nove) emendas 
de autoria de diversos Vereadores. As emendas foram cuidadosamente analisadas 
pelos membros da Comissão Permanente de Finanças, conforme seguem 
discriminadas abaixo. 
 
1.3 – CONCLUSÃO/PARECER 
 
Projeto: 
a) O projeto está de acordo com as disposições e formalidades contidas na 
Legislação Federal, (Constituição Federal, Lei Orçamentária e Lei de 
Responsabilidade Fiscal) e Municipal, (Lei Orgânica do Município e 
Regimento Interno do Legislativo), razão pela qual os membros da Comissão 
Permanente de Finanças exara o parecer pela APROVAÇÃO do Projeto de Lei nº 
249/2021, do Executivo, que  dispõe sobre o Plano Plurianual do Município de 
São José do Rio Preto, para período de 2022/2025 e dá outras providências, 
ratificado pelo parecer da Diretoria Jurídica da Câmara Municipal. 
 
 
Emendas: 
a) Foram protocolizadas no sistema legislativo informatizado (SIAVE) 29 (vinte e 
nove) emendas de autoria dos senhores Vereadores no prazo legal, sendo que 
todas  foram entregues.  
 
b) Os membros da Comissão exaram o parecer pela APROVAÇÃO das emendas 
abaixo relacionadas, tendo em vista que  as mesmas estão de acordo com  as 
formalidades legais e em condições de serem apreciadas pelo Plenário: 01, 02, 03, 
04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 
26, 27, 28 e 29. O presente parecer vai assinado pelos membros efetivos da 
Comissão de Finanças e Orçamento, Vereadores: Anderson Branco – Presidente,  
Bruno Moura e Jorge Menezes – Membros. 
 
Finalizando o trabalho da Comissão com a emissão e publicação do presente 
parecer, encaminhamos o presente Projeto à consideração do Senhor Presidente do 
Poder Legislativo, Vereador Pedro Roberto Gomes, para dar seguimento à 
tramitação regimental. 
 

São José do Rio Preto, 24 de setembro de 2021. 
 

Ver. Anderson Branco 
Presidente da Comissão de Finanças 

 

Ver. Bruno Moura                       Ver. Jorge Menezes                             
Membro da Comissão de Finança                  Membro da Comissão 
de Finanças 
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OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS DO 
DISTRITO DE ENGº SCHMIDT, SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP

Renata Comunale Aleixo
Oficial

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

__________________________________________________________________________________
EDITAL DE PROCLAMAS

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

NATANAEL CABRAL DA SILVA NASCIMENTO e FRANCINE MEIRELLES DIAS. Ele, 
brasileiro, natural de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, nascido aos dez (10) de agosto de um mil 
novecentos e noventa e um (1991), com trinta (30) anos de idade, gesseiro, divorciado, filho de JOSÉ JOAQUIM 
NASCIMENTO e de dona CREUZA CABRAL DA SILVA NASCIMENTO. Ela, brasileira, natural de Ribeirão 
Preto, Estado de São Paulo, nascida aos  dois (02) de outubro de um mil novecentos e setenta e oito (1978), com 
quarenta  e dois (42) anos de idade, professora, solteira, filha de PAULO CESAR DIAS e de dona FATIMA 
REGINA MEIRELLES DIAS.

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

São José do Rio Preto - SP, trinta (30) de setembro de dois mil e vinte e um (2021).
Renata Comunale Aleixo
Oficial

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

1. MARCELO HENRIQUE ZANQUINI JUNIOR e 
NAIARA PAIS DOS SANTOS, sendo ELE fi lho de MARCE-
LO HENRIQUE ZANQUINI e de ELIANA ANTUNES VIEIRA 
ZANQUINI e ELA fi lha de IZAIAS IZIDIO DOS SANTOS e de 
MARIA APARECIDA PAIS;

2. CLAYTON EMIDIO DA SILVA e DAMARIS PELE-
GRIN SILVA, sendo ELE fi lho de DARCI EMIDIO DA SILVA 
e de ELIANA ALVES DE OLIVEIRA DA SILVA e ELA fi lha de 
JOSÉ MILTON LIMA SILVA e de MARCIA ELAINE DE FARIA 
PELEGRIN SILVA;

3. MARCOS VINICIUS HERCULANO COUTINHO e 
BELMIRA ANDRETTA, sendo ELE fi lho de FRANCISCO ED-
GAR COUTINHO e de VERA HERCULANO DO NASCIMEN-
TO e ELA fi lha de AVESINDO ANDRETTA e de BELMIRA 
LONGUINHOS ANDRETTA; brasileiros, residentes neste 3º 
subdistrito. Se alguém souber de algum impedimento, opo-
nha-o em Cartório (R. São Paulo, 2200 – Tel: 3202-9090). 
01/10/2021.

Balcão de Empregos 
829 vagas nesta sexta

 
O Balcão de Empregos de Rio Preto desta sexta-feira (1) 
está oferecendo 829 oportunidades de trabalho. As prin-
cipais delas são para operador de caixa (50), atendente 

(44), consultor de vendas (31), repositor (25), repositor de 
frutas, legumes e verduras (22), açougueiro (22), vendedor 
(21), consultor externo (20), motorista entregador (15), au-
xiliar de serviços gerais (15), garçom/garçonete (13), entre 

outros. Os interessados em alguma das vagas podem 
se cadastrar no Balcão de Empregos através do site da 
Prefeitura www.riopreto.sp.gov.br/balcaoempregos e se 
candidatar as vagas oferecidas enviando os currículos.Filtros:  Relatório diário do dia 01/10/2021. Apenas vagas ativas (novas e reativadas).

Relatório de VagasBalcão de Empregos

CARGO QTDE. VAGAS SEXO TIPO
 PROFESSOR DE BOX PERMANENTEINDIFERENTE1
AÇOUGUEIRO PERMANENTEINDIFERENTE22
AÇOUGUEIRO DESOSSADOR PERMANENTEINDIFERENTE1
AGENTE DE CRÉDITO PERMANENTEINDIFERENTE10
AGENTE DE HIGIENE E LIMPEZA PERMANENTEFEMININO5
AJUDANTE CARGA E DESCARGA PERMANENTEMASCULINO2
AJUDANTE CARGA E DESCARGA - NOITE PERMANENTEMASCULINO2
AJUDANTE DE FUNDIÇÃO PERMANENTEMASCULINO3
AJUDANTE DE FUNDICAO|PRODUÇÃO PCD PERMANENTEMASCULINO1
AJUDANTE DE MARCENEIRO/ MEIO OFICIAL PERMANENTEMASCULINO1
AJUDANTE DE MOLDELAGEM PERMANENTEMASCULINO1
AJUDANTE DE OBRA PERMANENTEMASCULINO3
AJUDANTE DE PRODUÇÃO PERMANENTEMASCULINO10
AJUDANTE DE PRODUÇÃO PERMANENTEMASCULINO1
AJUDANTE GERAL PERMANENTEMASCULINO2
AJUDANTE GERAL PERMANENTEMASCULINO2
AJUDANTE SERVIÇOS GERAIS PERMANENTEINDIFERENTE1
ALMOXARIFADO PERMANENTEMASCULINO1
ALMOXARIFE PERMANENTEMASCULINO1
ANALISTA COMERCIAL (PRÉ-ATENDIMENTO) PERMANENTEINDIFERENTE1
ANALISTA DE CONTROLADORIA SENIOR PERMANENTEINDIFERENTE1
ANALISTA DE CONTROLADORIA SÊNIOR PERMANENTEINDIFERENTE1
ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS PERMANENTEINDIFERENTE1
ARMADOR B (FERRAGENS) PERMANENTEMASCULINO1
ARQUITETO TEMPORÁRIAINDIFERENTE1
ARTE FINALISTA PERMANENTEINDIFERENTE1
ASSESSOR DE VENDAS PERMANENTEINDIFERENTE3
ASSISTENTE DE COZINHA PERMANENTEINDIFERENTE3
ASSISTENTE DE MARKETING PERMANENTEFEMININO1
ASSISTENTE DE MARKETING/VENDAS PERMANENTEFEMININO1
ASSISTENTE DE RECURSOS HUMANOS PERMANENTEINDIFERENTE1
ASSISTENTE DE RH TEMPORÁRIAFEMININO1
ASSISTENTE DE TI PERMANENTEINDIFERENTE1
ASSISTENTE/ LÍDER DE CAIXA PERMANENTEINDIFERENTE1
ASSISTENTE/ LÍDER DE MERCEARIA PERMANENTEINDIFERENTE1
ATENDENTE PERMANENTEINDIFERENTE2
ATENDENTE PERMANENTEINDIFERENTE18
ATENDENTE PERMANENTEINDIFERENTE15
ATENDENTE PERMANENTEINDIFERENTE8
ATENDENTE PERMANENTEFEMININO1
ATENDENTE CRM PERMANENTEINDIFERENTE1
ATENDENTE DE BAR, PRODUÇÃO DE CAIPIRINHA, CAIXA PERMANENTEMASCULINO2
ATENDENTE FAST FOOD PERMANENTEINDIFERENTE4
ATENDENTE PCD (PESSOA COM DEFICIÊNCIA) PERMANENTEINDIFERENTE1
ATENDENTE PRAÇA ALIMENTAÇÃO IGUATEMI PERMANENTEINDIFERENTE1
ATENDENTE TÉCNICO PERMANENTEINDIFERENTE1
AUX. DE COZINHA PERMANENTEINDIFERENTE3
AUX. DE GARÇOM PERMANENTEINDIFERENTE5
AUX DE LIMPEZA PERMANENTEFEMININO1
AUX DE SUSHIMAN PERMANENTEINDIFERENTE2
AUX. FINANCEIRO PERMANENTEFEMININO1
AUXILIAR ADMINISTRATIVO PERMANENTEINDIFERENTE1
AUXILIAR ADMINISTRATIVO - SETOR DE IMPORTAÇÕES PERMANENTEINDIFERENTE1
AUXILIAR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO PERMANENTEFEMININO1
AUXILIAR COMERCIAL PERMANENTEMASCULINO1
AUXILIAR DE  CARGA E DESCARGA PERMANENTEMASCULINO8
AUXILIAR DE CONTAS/ RECEBER/ A PAGAR/ FINANCEIRO PERMANENTEINDIFERENTE1
AUXILIAR DE CONTROLE DE QUALIDADE PERMANENTEMASCULINO1
AUXILIAR DE COZINHA PERMANENTEINDIFERENTE1

Vagas Ativas
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CARGO QTDE. VAGAS SEXO TIPO
AUXILIAR DE COZINHA PERMANENTEFEMININO1
AUXILIAR DE COZINHA PERMANENTEINDIFERENTE2
AUXILIAR DE COZINHA PERMANENTEINDIFERENTE1
AUXILIAR DE COZINHA PERMANENTEINDIFERENTE2
AUXILIAR DE COZINHA PERMANENTEINDIFERENTE1
AUXILIAR DE ESTOQUE PERMANENTEMASCULINO1
AUXILIAR DE ESTOQUE PERMANENTEMASCULINO1
AUXILIAR DE ESTOQUE PERMANENTEMASCULINO1
AUXILIAR DE ESTOQUE PERMANENTEMASCULINO3
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO PERMANENTEMASCULINO1
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO PERMANENTEMASCULINO1
AUXILIAR DE LIMPEZA PERMANENTEFEMININO1
AUXILIAR DE LIMPEZA PERMANENTEINDIFERENTE1
AUXILIAR DE LIMPEZA PERMANENTEINDIFERENTE3
AUXILIAR DE LIMPEZA PERMANENTEFEMININO1
AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO PERMANENTEFEMININO1
AUXILIAR DE MARCENARIA PERMANENTEMASCULINO1
AUXILIAR DE MARCENEIRO/MEIO OFICIAL PERMANENTEMASCULINO2
AUXILIAR DE MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS PERMANENTEMASCULINO2
AUXILIAR DE OPERAÇÕES PERMANENTEMASCULINO1
AUXILIAR DE PREVENÇÃO PERMANENTEINDIFERENTE2
AUXILIAR DE PRODUÇÃO TEMPORÁRIAMASCULINO1
AUXILIAR DE PRODUÇÃO PERMANENTEMASCULINO3
AUXILIAR DE PRODUÇÃO PERMANENTEINDIFERENTE1
AUXILIAR DE PRODUÇÃO INDUSTRIA PRÉ MOLDADOS PERMANENTEMASCULINO2
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (REMOLDADORA DE PNEUS) PERMANENTEMASCULINO5
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (VILA TONINHO) PERMANENTEMASCULINO1
AUXILIAR DE RADIOLOGIA PERMANENTEINDIFERENTE1
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PERMANENTEMASCULINO3
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PERMANENTEMASCULINO7
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PERMANENTEMASCULINO5
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (PRODUÇÃO) PERMANENTEMASCULINO1
AUXILIAR MECÂNICO DE AR CONDICIONADO PERMANENTEMASCULINO3
AZULEJISTA PERMANENTEMASCULINO5
BALCONISTA PERMANENTEINDIFERENTE3
BARMAN PERMANENTEMASCULINO1
BORRACHEIRO PERMANENTEMASCULINO1
BORRACHEIRO PARA LINHA PESADA PERMANENTEMASCULINO2
CABELEIREIRO(A) PERMANENTEINDIFERENTE2
CAIXA PERMANENTEINDIFERENTE1
CALDEREIRO PERMANENTEMASCULINO3
CARGA E DESCARGA PERMANENTEMASCULINO2
CARPINTEIRO DE OBRAS PERMANENTEMASCULINO4
CARREGADOR1 PERMANENTEMASCULINO1
COMERCIAL PERMANENTEINDIFERENTE2
CONFERENTE DE ESTOQUE PERMANENTEMASCULINO1
CONSULTOR DE SERVIÇOS PERMANENTEINDIFERENTE1
CONSULTOR DE VENDAS PERMANENTEINDIFERENTE3
CONSULTOR DE VENDAS PERMANENTEINDIFERENTE5
CONSULTOR DE VENDAS PERMANENTEINDIFERENTE5
CONSULTOR DE VENDAS PERMANENTEINDIFERENTE7
CONSULTOR DE VENDAS PERMANENTEINDIFERENTE1
CONSULTOR DE VENDAS PERMANENTEINDIFERENTE10
CONSULTOR DE VENDAS EXTERNAS  - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO PERMANENTEINDIFERENTE4
CONSULTOR EXTERNO PERMANENTEINDIFERENTE20
COORDENADOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO PERMANENTEINDIFERENTE1
COPEIRA HOSPITALAR PERMANENTEFEMININO2
CORRETOR DE IMÓVEIS PERMANENTEINDIFERENTE1
COZINHA EM CAFETERIA PERMANENTEFEMININO1
COZINHEIRA PERMANENTEINDIFERENTE2
COZINHEIRO (A) PERMANENTEINDIFERENTE1
COZINHEIRO(A) PERMANENTEINDIFERENTE1
CUIDADOR DE IDOSOS PERMANENTEINDIFERENTE3
CUIDADORA DE IDOSOS PERMANENTEFEMININO3
CUIDADORA INFANTIL PERMANENTEFEMININO3
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EXTRATO PUBLICAÇÃO CHAMAMENTO PÚBLICO N° 
02/2021

O Prefeito Municipal de Bady Bassitt, Estado de São Paulo, 
no uso das suas atribuições legais, considerando à Lei 
Municipal 2.466 de 13 de maio de 2020, CONVOCA às 
Organizações de Saúde qualifi cadas no âmbito Municipal in-
teressadas na celebração de Contrato de Gestão, para Ge-
renciamento, operacionalização e execução das atividades 
e serviços de saúde desenvolvidos na da Unidade de Pronto 
Atendimento – UBS “ALCIMINO ASSIS LOURENÇO”, em 
mútua cooperação. Entrega dos Envelope: 19 de outubro de 
2021, até às 16h00min. Local: Setor de Protocolo do Paço 
Municipal. Rua Camilo de Moraes, 475 – Centro – Bady 
Bassitt/SP. O edital e seus anexos poderão ser baixados no 
endereço www.badybassitt.sp.gov.br.
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TAISA LEMOS, aniversariante, 
comemorou mais uma primavera 
no último dia 30 de setembro. Pa-
rabéns! Liliana Bardella Caldeira 
ganhou um oba-oba das amigas 
para brindar seu aniversário na 
última quinta-feira, dia 30.

CANTOR ZÉ NETO, que faz 
dupla sertaneja com Cristiano, 
está à caminho da fé rumo ao 
Santuário Nacional de Nossa 
Senhora Aparecida, participando 
de romaria à cavalo com o cantor 
João Carreiro, e uma galera de 
amigos rio-pretenses, entre eles, 
o pecuarista João Carlos Teixeira 
Costa.

 LANÇAMENTO do Centro 
Comercial e Empresarial BR 153, 
será neste sábado, dia, das 11h 
às 15 horas. Um empreendimento 
com conceito único na cidade. Na 
ocasião, haverá um Churrasco 
Gourmet, para à imprensa local.

ESPAÇO CULTURAL Shopping 
Iguatemi Rio Preto mostra a ex-
posição Arte em Foco, da artista 
plástica Héstia Tenfuss. A expo-
sição traz esculturas de parede 
e pinturas abstratas em painéis 
inspiradas no movimento da vida. 

LIDE NOROESTE Paulista 
recebe Ricardo Assumpção, fun-
dador da Grape ESG; e Marina 
Carlini, Head de ESG na Cosan, 
para falar sobre “Liderança sus-
tentável: decifrando o ESG e os 
desafi os para os próximos anos”, 
na próxima quarta-feira, dia 6 de 
outubro. Esse será o primeiro 
evento sobre ESG na região No-
roeste Paulista e acontecerá no 
Riopreto Shopping Center.

PERFIDIA – Festival de Perfor-
mances e Novas Mídias, organi-
zado pelos artistas Luciana Ramin 
e Otávio Oscar, volta às suas ori-
gens em 2021, com edição em Rio 
Preto, primeira cidade a abrigar o 
evento de arte e tecnologia, no 
período de 11 a 13 de novembro. 
Artistas e coletivos da cidade po-
dem se inscrever para participar 
da programação do Festival Per-
fídia até o dia 8 de outubro, no site 
www.plataformaperfi dia.com

Detalhes
não tão pequenos...

X Infl uencer
Ana Paula Castilho, Júnior 
Rodr igues e Nádia Zann, 
proprietários da X INFLUENCER, 
embarcam no próximo dia 04 
de outubro para a 3ª Edição 
“Meeting de Influenciadores e 
Marcas”. O destino ainda não 
foi divulgado, mas com certeza 
será um cenário paradisíaco 
como das outras edições. A 
ideia da expedição é reunir 
um time de influenciadores de 
peso (juntos somam 5 milhões 
de seguidores para promover a 
divulgação de marcas parceiras.

O “navio” vai zarpar
A TARRAF, no comando do presidente Olavo Tarraf e seu vice-presidente Olavo Tarraf Filho, está pronta 
para zarpar com as vendas do NAU Vivendas, mais novo empreendimento residencial da incorporadora 
na região Sul de Rio Preto. Ontem, aconteceu um coquetel para convidados marcou apresentação da 
maquete e do apartamento decorado dentro do estande “atracado” na avenida Benedito Rodrigues 
Lisboa, no Jardim Vivendas. E no dia 8 de outubro iniciam-se oficialmente as vendas, em meio a 
uma alta expectativa do mercado. O NAU Vivendas, assim como outros empreendimentos recentes 
que levam a marca TARRAF, será um sucesso.

DiáriodoBob
Saiu a sentencia. O Juiz de Direito Dr. Sandro Nogueira 

de Barros Leite julgou improcedente a pretensão aduzida pelo 
ex-presidente do Palestra Osvaldinho Marques de voltar a 
frequentar o clube em que foi presidente, depois da expulsão 
provocada pelo Conselho Deliberativo. Autor do imbróglio 
da venda da sede social no centro da cidade, “pepino” que 
até hoje não se concretizou, pelo andar da carruagem vamos 
ter ainda que cuidar muito bem das crinas dos cavalos. Por-
tanto, a pretensão aduzida pelo Osvaldinho, não devera ser 
concretizada, isto é - ele continua proibido de freqüentar o 
clube em que foi presidente. OBA! Em Votuporanga vai ter 
carnaval e pronto. Pelo menos é o que reverberou neste fim 
de semana com o anúncio da volta da maior festa do interior, 
realizada pela incansável turma do emblemática Grupo Oba 
Festival, que comemora 15 anos. Com mais de uma dúzia de 
convidados para o grande espetáculo, em palco iluminado, a 
presença de Gusttavo Lima, um dos nomes mais aplaudidos 
do Brasil, já esta confirmada como 1ª atração. Há cinco 
meses do carnaval e com o Vírus meio zonzo, os vacinados 
e preparados para uma grande apoteose podem começar a 
bolar a fantasia. Vaca de divinas tetas. No julgamento do 
Gir Leiteiro da EXPO Rio Preto, o título de Reservado Grande 
Campeão ficou para o touro Valente, do Sítio Santa Rita de 
Cássia, de Taquaritinga, do pecuarista Carlos Alberto Damas-
ceno. Doses adicionais. Quem ainda não aplicou a dose 
adicional (3ª dose) da vacina contra a COVID, pode aproveitar 
a mobilização de hoje, sábado, das 8 às 12h, em 16 salas 
das Unidades Básicas de Saúde, no Shopping Cidade 
Norte e também no salão paroquial da Igreja Nossa Senhora 
do Brasil, no São Deocleciano. E não esqueçam. Para ser 
vacinado é necessário apresentar documento com foto e CPF, 
comprovante de residência de Rio Preto, e comprovante de 
vacinação para segunda dose e dose adicional. Torneiras 
fechadas. O SEMAE vai interromper o fornecimento de água, 
neste sábado, às 20 horas, retomando o abastecimento na 
madrugada da segunda feira. A paralisação ocorre para dar 
continuidade nas obras de reforma e ampliação da estação. 
Excelência em saúde. Rio Preto acaba de ganhar mais um 
espaço exclusivo, o Instituto Maurício Caldeira de Cirurgia 
Plástica, no sétimo andar do conceituado Hospital D’Olhos, 
que chega para mudar conceitos e trazer sofisticação para 
a cidade. À frente da novidade está o Dr. Maurício Caldeira, 
renomado cirurgião plástico. Embarque programado. Chegou 
a hora de conhecer o NAU Vivendas, novo empreendimento 
que os empresários rio-pretenses Olavo Tarraf e Olavo Tarraf 
Filho vão levar para a zona sul de Rio Preto. O condomínio é 
inspirado em um navio de cruzeiro localizado no Jardim  viven-
das, já com apartamento decorado. Ponto e basta!

Outubro Rosa
Desde ontem, o Riopreto 
S h o p p i n g  r e c e b e  u m a 
exposição fotográf ica em 
prol do Outubro Rosa, mês 
voltado para a conscientização 
e alerta às mulheres sobre a 
importância da prevenção e do 
diagnóstico precoce do câncer 
de mama. O evento conta 
com 30 fotos de mulheres que 
estão fazendo tratamento de 
câncer em cliques criativos e 
alegres do fotógrafo Cláudio 
Sartor. Para Roseli Alcântara, 
a mostra visa incentivar os 
exames preventivos e ressaltar 
a importância de olhar com 
atenção para a saúde.

C/ Luizinho BUENO 

 Ronaldo Akagui, presidente da Sugoi Construtora,  e 
esposa Flávia Akagui,  na inauguração do escritório  

em Rio Preto.  Foto Elton Rodrigues

Cris Lorga, Rita Caldeira, Adalberto Lorga Filho e o 
Dr. Maurício Caldeira durante a inauguração do seu 

Instituto de Cirurgia Plástica em Rio Preto

GolpedeMestre  
NÃO CONFIE EM PUXA SACO. LEMBRE QUE AS PESSOAS ACARICIAM O 
CAVALO APENAS PARA PODER MONTAR NELE. Sorria, beba muita água e seja 
feliz!

SPOTlight


