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CIP aciona MPT
contra terceirizada
por violar contrato
trabalhista
A CPI das Terceirizadas decidiu denunciar a empresa Gold
Care ao Ministério Público do
Trabalho (MPT) por violação contratual na prestação de serviços.
A administração municipal e o
Sindicato que representa os trabalhadores da empresa também
serão acionados.
Pág.A3
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Audiência debate concessão da Washington Luís com obra da terceira pista entre Cedral e Mirassol

Em Rio Preto,
Alckmin encontra
secretários e nega
pré-campanha
Negando pré-campanha
para concorrer às eleições do
próximo ano, o ex-governador
Geraldo Alckmin (PSDB) cumpriu agenda com uma série de
eventos nesta terça-feira em Rio
Preto. Primeiro se reuniu com
cerca de 200 secretários municipais em um hotel. Pág.A3

AUDIÊNCIA PÚBLICA DEBATE EDITAL DIA 25

Terceira pista de Cedral a Mirassol
deve sair com concessão da rodovia
Divulgação

Mirassol está
há um mês
sem mortes
por Covid
O município de Mirassol completou nesta terça-feira (5) 30
dias sem óbitos por
Covid-19. A última morte foi registrada no dia
5 de setembro, sendo
este o maior intervalo
sem fatalidades desde
o início do ano. O diretor
da DMS, Frank Hulder,
atribui a diminuição dos
casos e óbitos ao avanço da vacinação. Pág.A5

Urupês pode
ter clínica
veterinária
municipal
A Prefeitura de Urupês, através da Secretaria de Saúde, pretende
oferecer, em breve, atendimento veterinário gratuito para cães e gatos
em situação de rua, além
de atender os animais de
estimação pertencentes
as famílias que possuem
renda igual ou menor a
dois salários mínimos.
O projeto já foi enviado
para a Câmara. Pág.A5

REFORÇO

Colaboradores da
Funfarme começaram a
receber a 3ª
dose. A instituição recebeu do município 6.000
vacinas para
atender os
funcionários
Pág.A5

Agricultor viaja de Pernambuco a Rio Preto
vingar morte de amigo e acaba preso
Pág. A4
Arquivo DHOJE

TEMPO

Previsão
do tempo
para essa
semana
aponta
possibilidade de mais
chuvas, de
hoje até
domingo.
Pág.A2

Apagão das redes
sociais alerta empresas
Empresários relatam prejuízos com o apagão
das redes sociais e dizem que acendeu o sinal de
alerta. Algumas empresas já criaram alternativas de
comunicação interna além do WhatsApp. Pág.A2

Está confirmada a realização de uma audiência pública
no próximo dia 25 de outubro
em Rio Preto para tratar sobre a concessão da SP-310
e detalhes do edital que deve
incluir a obra da terceira faixa
de rolamento no trecho entre
Cedral e Mirassol. A obra é
estimada em R$ 350 milhões.
A audiência vai acontecer às
15 horas no Teatro Nelson
Castro, Jardim Aeroporto. A
capacidade máxima será de
70 pessoas.
Pág.A3

Parque
Tecnológico
ganha dez novas
empresas
O Conselho Gestor do Parque
Tecnológico aprovou nesta terça-feira, 5, a inclusão de 10 novas
empresas que participaram da
segunda fase do processo seletivo
do Edital de Fluxo Contínuo, que
recebeu 39 inscrições. Pág.A3
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Não somos robôs
Na noite de 30 de janeiro
de 1989, conversava com uma
plateia de moços sobre o valor
da vida e das lições com que
nos presenteia, reflexão que
ofereço aos que me honram
com sua leitura:
Jovens, ouvi o ensinamento da Natureza, o recado das
plantas e dos animais, por
inexpressivos que vos pareçam. Não é à toa que temos
cercado de flores, arbustos,
árvores, atrativos perenes
suscitados pelo Pai Celestial,
as nossas obras. Encantai-vos
com o voo dos pássaros e o som da cigarra, com o vento a
abrir caminho entre as folhas e a melodia exótica do grilo ao
entardecer. Não passeis distraídos diante de tanta beleza.
Não sois robôs! Isto dará reforço à vossa humanidade. A
Natureza incessantemente canta aos vossos corações. De
onde vem a força da Alma? Também da genuflexa observação de tudo isso... que é vida, Deus, Jesus, o Espírito Santo
e a Natureza em si.
Crise hídrica
Mais do que nunca, hoje, amar a existência é saber
valorizar e defender a Mãe Natureza, da qual somos parte
intrínseca. O contrário disso desencadeará graves consequências.
Uma boa estratégia para proteger o planeta e oferecer
segurança aos seus habitantes passa por decisivos atos
de prevenção. E para eficientemente pô-la em prática é
necessário também buscar experiências e informações
catalogadas pela História, que, no dizer de Cícero (106-43
a.C.), “é a mestra da vida”.
Essa providência urge ser cada vez mais empreendida
pelos países na solução da acelerada degradação ambiental e da crescente crise hídrica, a exemplo da que vem
ocorrendo no Brasil, na Califórnia e em diversos países da
África e da Ásia.
Se quisermos sobreviver e deixar como herança um
garantido abastecimento de água às novas gerações, esse
assunto deve ser pauta diária, acompanhada de atitudes
pontuais.
Atentar para os estudos da Meteorologia, em avanço
constante, e agir preventivamente é caminho acertado.
Falando ao programa Biosfera, da Boa Vontade TV, no Brasil, o professor Antonio Carlos Zuffo, do Departamento de
Recursos Hídricos da Universidade Estadual de Campinas
(Unicamp), citou um dos motivos daquela grave escassez
de chuva ocorrida em 2014, por exemplo, em São Paulo, e
que, cada vez mais, atinge outras regiões de nosso território:
“Acredito que isso é o resultado cíclico natural da atividade solar, que a gente chama em Hidrologia de ‘Efeito
José’. Ele prevê, ao longo do tempo, um período de baixas
precipitações sucedido por longo período de altas precipitações, e assim sucessivamente. Então, observamos na
década de 1930 até os anos 1960 precipitações abaixo de
uma determinada média, a média era inferior; houve esse
aumento a partir da década de 1970 e, agora, acredito
que vamos passar por mais ou menos de 30 a 40 anos de
precipitações mais baixas do que aquelas que verificamos
nesses últimos 40 anos”.
A palavra do professor Antonio Zuffo nos mostra a importância dos registros climáticos do passado. O “Efeito
José” é um conceito de Hidrologia de 1968, nascido de um
trabalho dos pesquisadores Benoit Mandelbrot (1924-2010)
e James R. Wallis. Eles estudaram os dados fluviométricos
históricos de alguns dos grandes rios do mundo, em particular do Nilo, no Egito. O nome faz referência à passagem
do Velho Testamento, em que José anuncia sete anos de
fartura seguidos de sete anos de fome, depois de analisar
o enigmático sonho do faraó, no qual sete vacas magras
devoram sete vacas gordas e sete espigas mirradas consomem sete espigas graúdas (Gênesis, capítulo 41).
Contudo, o famoso personagem bíblico não só previu os
tempos difíceis, mas percebeu como impedir a carestia total.
E, assim, sob a aprovação do faraó, utilizou a estratégia da
prevenção, salvando o povo egípcio.
Em qualquer área, administrar é chegar antes.
A destruição da Natureza é a extinção da raça humana
O que mais precisa ocorrer ainda para que o mundo, por
completo, acorde ante o iminente perigo que nos espreita? E
depois negam a realidade do Apocalipse e o valor da grande
tribulação, anunciados por Jesus. E, isto é: quando os leem...
Mas, graças à natural teimosia de sobreviver da espécie
humana, iniciativas para a melhora do planeta surgem em
escala apreciável.
Como sempre bradamos: a destruição da Natureza é a
extinção da raça humana.
José de Paiva Netto - Jornalista, radialista e escritor.
paivanetto@lbv.org.br — www.boavontade.com
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DAY OFF

Apagão de redes sociais acende
alerta em empresas rio-pretenses

Vinicius LIMA
redacao@dhoje.com.br

O mundo todo viveu um
dia atípico nesta segunda-feira
(4). Por mais de seis horas, as
principais redes sociais como
Facebook e Instagram, além do
aplicativo WhatsApp, pararam de
funcionar. Milhares de pessoas
não conseguiram trabalhar, se
comunicar ou vender seus produtos. CEO e responsável pelas
três plataformas, Mark Zuckerberg viu sua fortuna encolher 6
bilhões de dólares em 24 horas.
Em Rio Preto, os negócios
locais também foram afetados.
Gustavo Alves da Costa, proprietário da PHD Empreendimentos, no ramo de estruturas
metálicas, afirmou que perdeu
reuniões por conta da queda do
WhatsApp.
“Tivemos problemas de comunicação com clientes e com
as minhas equipes. Tentei utilizar
o Telegram, mas o principal problema foi que as outras pessoas
não tinham o aplicativo para
receber as mensagens. Fora
isso, algumas pessoas tem o
número apenas para WhatsApp,
impossibilitando de fazer ligações Felizmente não perdemos
nenhuma venda, mas tivemos
transtornos”, comentou.
“Ontem foi um verdadeiro
teste de adaptação. Tivemos
que nos comunicar por meio de
ligações e em alguns casos até
se locomovendo até o próprio

Divulgação

Hiago removeu a comunicação via WhatsApp em sua
empresa
local”, contou também o Fábio que é focada 100% em venVollet, proprietário da Vollet da pelo WhatsApp/Instagram.
Engenharia e Construção.
Ontem ficaram paradas o dia
O especialista de TI, Hiago todo. Isso é preocupante. PreSilva Souza, da Logical Delivery, cisamos pensar seriamente em
falou sobre essa dependência alternativas para diminuir essa
que temos dessas plataformas dependência”, comentou.
já que muitas empresas utiliNa sua empresa, Hiago conzam o WhatsApp para vendas tou que removeu a comunicae nessa segunda-feira ficaram ção via WhatsApp com os entresem funcionar. “Tem empresa gadores há algumas semanas.

“Faz umas três semanas que
disponibilizamos ferramentas
internas para nos comunicarmos tanto com os entregadores
como internamente na empresa. Foi para nos organizarmos
melhor. Hoje vemos que essa
iniciativa interna nos ajudou
ontem, mas ainda somos muito
dependentes do Google, por
exemplo”, comentou.
Para as empresas que dependem única e exclusivamente
das gigantes da tecnologia o
ideal é sempre ter um plano B,
C e D. “Sempre existirá empresas com serviços semelhantes,
com qualidade igual ou até
melhor que a dessas empresas.
Um exemplo disso é o Telegram.
Ontem em meu celular chegou
um monte de notificação de
novos usuários conectando-se
ao aplicativo”, afirmou Hiago.
Ele também falou sobre a
falha de Domain Name System
(DNS), possível causadora do
problema nas redes sociais.
“Para darmos um exemplo
simplório, o DNS é como se
fosse uma agenda eletrônica.
O número da sua mãe está lá,
armazenado, você vai lá e clica.
O que pode ter acontecido é
que esse número, esses dados
sumiram”, comentou.
No ramo de estrutura metálica, Gustavo relatou que
apagão das redes prejudicou
comunicação com clientes e
funcionários.

OPORTUNIDADE

Balcão tem 817 vagas de emprego
Divulgação

Da REDAÇÃO

O Balcão de Empregos de
Rio Preto desta terça-feira (4)
está oferecendo 817 oportunidades de trabalho. As principais
delas são para operador de
caixa (50), atendente (36), consultor de vendas (31), repositor
de frutas, legumes e verduras
(22), açougueiro (22), vendedor
(20), repositor (20), consultor
externo (20), motorista entregador (15), auxiliar de serviços
gerais (15), garçom/garçonete
(13), ajudante de produção
(11), entre outros.
Há também oportunidades
de estágio. As vagas são para as
seguintes áreas: atendimento
(40), telemarketing (14), engenharia (5), ciências contábeis
(3), engenharia elétrica (2).
Os interessados em alguma
das vagas podem se cadastrar
no Balcão de Empregos através

do site da Prefeitura https://
www.riopreto.sp.gov.br/balcaoempregos/ e se candidatar às
vagas oferecidas enviando os
currículos.
O Balcão de Empregos
também está cadastrando
trabalhadores interessados
em oferecer, ou que já exercem, prestação de serviços
de entrega. A expectativa 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/balcaoempregos/, a empresa pode
fazer o cadastro e encaminhar
uma busca por palavra chave
“tipo entregador”. Em seguida,
aparecem todas as pessoas
interessadas, com experiência
e perfil para o cargo.
(Colaborou – Bruna
MARQUES)

TEMPO

Previsão é de mais chuva para a semana

Vinicius LIMA

Depois de um longo período de seca e estiagem, Rio
Preto deverá a voltar a ter uma
sequência de dias chuvosos
nesta semana. Segundo o
Inmet (Instituto Nacional de
Meteorologia) e o Climatempo, todos os dias de quarta
a domingo têm probabilidade
de chuva.
Segundo a previsão, a
temperatura mínima ficará em
20ºC e a máxima em 33ºC na
quarta-feira (6), com pancadas
de chuva no período da tarde
e da noite. Na quinta-feira (7)

Guilherme BATISTA

deve ocorrer uma chuva rápida
durante o dia, com a máxima
podendo aumentar para 35ºC.
Na sexta-feira (8) a previsão
aponta pancadas de chuva a
tarde e a noite.
O fim de semana também
promete ser chuvoso, com
pancadas de chuva na tarde
e na noite de sábado (9) e
chuva rápida durante o dia
no domingo (10). No site do
Climatempo, há um alerta para
a possibilidade de mudança
brusca de temperatura no
domingo e na segunda-feira
(11), com a mínima em 21ºC
e a máxima em 27ºC.
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DEFINIDO

EM JALES
TJ inocenta
ex-prefeita
cassada por
improbidade
Da REDAÇÃO

Depois de quase de sete
anos, o Tribunal de Justiça de
São Paulo inocentou nesta segunda-feira, 4, a ex-prefeita de
Jales, Eunice Mistilides Silva,
em um processo de improbidade administrativa movido
contra ela pelo Ministério Público, após a Câmara Municipal
ter cassado o seu mandato em
fevereiro de 2015.
Na época, a ação foi motivada por um contrato emergencial para a limpeza urbana e
recolhimento do lixo domiciliar,
firmado entre a Prefeitura de
Jales e a empresa Proposta
Ambiental Ltda.
Nice havia sido condenada
em 1ª instância a ressarcir o
erário em cerca de R$ 9 mil,
teve os direitos políticos cassados e a indisponibilidade de
bens decretada, entre outras
sanções.
Ao analisar o recurso interposto pela ex-prefeita em 2ª
instância, os desembargadores
constataram que não houve
improbidade nos crimes pelos
quais foi condenada com base
no relatório da CEI do Poder
Legislativo que cassou o seu
mandato.
Com isso, foi negado o
recurso do MP e acatado o
recurso de Nice, tendo os desembargadores decidido, por
unanimidade, que a ação era
improcedente.
Essa não é a primeira vitória
de Nice na ação que culminou
em sua cassação. Em maio
de 2017, um laudo da Polícia
Científica também constatou
não ter havido nenhum prejuízo
para a Prefeitura na contratação emergencial da empresa
responsável pela coleta de lixo
entre janeiro de 2014 e maio
de 2015.
Os supostos prejuízos e
indícios de superfaturamento
que, segundo laudo, não existiram, motivaram a abertura da
CEI na Câmara, a cassação da
ex-prefeita e a ação que agora
foi julgada improcedente. Com
a decisão, a empresa também
foi isentada do processo.

Entenda o caso - O
processo de cassação de Nice
começou em outubro de 2014,
a partir de um pedido feito por
integrantes da OAB para que
fosse criada uma comissão
processante para apurar as
irregularidades apontadas em
um relatório feito pela própria
Câmara Municipal. A comissão,
formada por três vereadores,
todos da oposição, teve três
meses para ouvir testemunhas
e juntar documentos sobre as
supostas irregularidades no
mandato.
O principal alvo da ação foi
um contrato de emergência
firmado pela Prefeitura, sem
licitação, para a coleta de lixo
da cidade. Segundo esclarecimentos da Administração Municipal, durante o ocorrido, a
então contratação emergencial
foi realizada porque o processo
convencional de licitação ficou
bloqueado na justiça a pedido
de uma das concorrentes e os
trâmites burocráticos prejudicariam a prestação de serviço
na cidade, que ficaria sem
coleta de lixo.
Divulgação

Audiência pública debate concessão que
inclui terceira pista de Cedral a Mirassol

Raphael FERRARI
redacao@dhoje.com.br

Divulgação

blicar novo edital de licitação
para concessão da rodovia
Washington Luís (SP-310) que
corta Rio Preto. Atualmente a
concessão administrativa do
trecho é de responsabilidade
da AB Triângulo do Sol.
A informação foi confirmada pelo prefeito Edinho Araújo
(MDB). Em ruas redes sociais
o prefeito destacou que foi comunicado pelo vice-governador
Rodrigo Garcia (PSDB). Segundo Edinho “o novo modelo de
concessão coloca como a obra
número 1 a construção da
terceira faixa da rodovia entre
Cedral, Rio Preto e Mirassol,
além de redução de pedágio em
torno de 15% e outras importantes obras de melhorias do
sistema viário desta importante
rodovia da nossa região”.
A obra é estimada em R$
350 milhões. Após a publicação
do novo edital de concessão é
aberto o prazo para apresentação das propostas das empresas. Ainda não há uma data
para o resultado do processo.

Está confirmada a realização de uma audiência pública
no próximo dia 25 de outubro
em Rio Preto para tratar sobre
a concessão da SP-310 e
detalhes do edital que deve
incluir a obra da terceira faixa
de rolamento no trecho entre
Cedral e Mirassol.
Consta no Diário Oficial
do Estado que o encontro vai
acontecer às 15 horas no Teatro Nelson Castro, Jardim Aeroporto. A capacidade máxima é
de 70 pessoas. Por orientação
dos órgãos sanitários e para
atender os protocolos sanitários, para acompanhar a audiência deverão ser observados
os regulamentos publicados no
site da Artesp: www.artesp.sp.
gov.br, no menu Transparência,
clicando no link Audiências e
Consultas Públicas.
Conforme noticiado nesta
terça-feira, 5, o governo do
Estado de São Paulo deve pu-

EX-GOVERNADOR

Alckmin vem a Rio Preto, faz encontro com
200 secretários mas nega pré-campanha
sociação Paulista de Entidades
de Previdência do Estado e dos
Municípios (Apreprem).
Já no início da noite, Alckmin esteve no hotel Saint Paul
onde falou para cerca de 150
pessoas, todas simpatizantes
da sua candidatura ao governo
do Estado.
Em entrevista ao DHoje
Interior Alckmin negou que a
visita a cidade tenha alguma
conotação de campanha eleitoral. “Viemos encontrar com
secretários municipais para
falar de seguridade social,
saúde e previdência”, disse.
No entanto, admitiu que vai
intensificar visitas a cidades do
interior. “Vamos começar aos
finais de semana, percorrer o
estado de São Paulo. Ouvir a
população e, se for o desejo

Raphael FERRARI

Negando que esteja em
pré-campanha para concorrer
às eleições do próximo ano, o
ex-governador Geraldo Alckmin
(PSDB) cumpriu nesta terça-feira, 5, em Rio Preto, agenda
com uma série de eventos.
No início da tarde Alckmin
desembarcou no aeroporto
onde foi recebido por lideranças
políticas da cidade, em especial PSD, PSL, Solidariedade
e Avante. Após um café, foi
levado pelo médico, ex-deputado federal e ex-vice prefeito
Eleuses Paiva (PSD) até o Ipê
Park Hotel, onde ministrou palestra sobre seguridade social
para cerca de 200 secretários
municipais. O evento faz parte
17º Congresso Estadual da As-

do povo, colocar nosso nome a
disposição. Tem tempo ainda,
falta um ano”, afirmou Alckmin.
Sobre as conversas, em
especial o convite do PSD que
tem o Gilberto Kassab como
liderança nacional para compor
chapa na disputa ao Palácio dos
Bandeirantes, no ano que vem,
Alckmin desconversou. “Não há
nenhuma definição de natureza
partidária. Importante fazer uma
boa aliança em benefício da
nossa população”, limitou-se
a dizer.
Após mais de 20 anos,
Geraldo Alckmin está prestes
a deixar o PSDB, partido que
foi eleito para vários mandatos
como governador e disputou a
presidência da República por
duas vezes, ambas derrotado. O
partido terá como candidato o

vice-governador Rodrigo Garcia,
filiado neste ano na legenda
tucana. Alckmin afirma que
“aguarda” pela saída do partido
sem revelar o próximo destino.
O pano de fundo da visita de
Alckmin a Rio Preto é justamente sua iminente saída do PSDB
e tratativas com outros partidos
para viabilizar sua campanha ao
governo do Estado no ano que
vem. Além do PSD de Kassab
outros partidos também sondam o ex-governador.
A demonstração de que vai
disputar as eleições do próximo
ano em outro partido foi dada
em Cajamar, na Grande São
Paulo. No fim do mês passado
em ato político que reuniu o
ex-governador Márcio França
(PSB), Kassab, e o empresário
Paulo Skaf, Alckmin fez duros

Raphael FERRARI

ataques sobre o atual cenário
político. Tudo indica que França
poderá ser seu vice e Skaf sair
ao Senado.

TRANSPORTE COLETIVO

TRABALHISTA

CPI aciona o MPT para investigar
Base governista vota em peso e rejeita
violação de contrato de terceirizada convocação de secretário de Trânsito
Raphael FERRARI

A CPI das Terceirizadas
decidiu denunciar a empresa Gold Care ao Ministério
Público do Trabalho (MPT)
por violação contratual em
prestação de serviços para
a Prefeitura de Rio Preto. A
administração municipal e o
SindInclusão (Sindicato que
representa os trabalhadores
da empresa) também serão
acionados, neste caso por
suposta negligência e fiscalização do contrato firmado.
A empresa fornece funcionárias para atuarem junto a
crianças que necessitam de
cuidados especiais. A denúncia foi firmada após novos depoimentos nesta terça-feira,
5, que ouviu a proprietária da
empresa Gold Care e da gestora do contrato na Secretaria
de Educação.

Dois anos após a contratação dos funcionários, a
empresa passou a exigir a
realização de curso profissionalizante na área da saúde,
exigência que não constava na
data da contratação. Segundo
denúncia das funcionárias,
elas estariam sendo coagidas
a custear o curso com os próprios salários.
Para o presidente da CPI,
vereador João Paulo Rillo
(Psol), a empresa está descumprindo o Art. 468 da CLT.
“Só é lícita a alteração das respectivas condições contratuais
por mútuo consentimento e
desde que não haja prejuízo
ao trabalhador”, afirma.
A CPI também aprovou a
convocação da atual Secretária de Educação, Fabiana
Zanquetta, da ex-Secretária
de Educação, Sueli Costa, da
atual e da ex-coordenadora do

Departamento de Educação
Especial, da gestora e do fiscal
do contrato com a empresa.

Marmitas - Os membros da CPI também aprovaram nesta terça-feira a
convocação do proprietário
da empresa STAFFs, alvo
de reclamação da qualidade
das marmitas entregues aos
funcionários em substituição ao tíquete-refeição. As
marmitas entregues são de
baixo valor nutritivo. Em um
vídeo que a CPI teve acesso
é possível ver larvas no arroz
que seria preparado para as
refeições das funcionárias.
A CPI também convidará
as funcionárias que foram
demitidas após se recusarem a receber a marmita e
ouvirá a gestora do contrato
e o presidente do Sindeepress.

Raphael FERRARI

Por 13 votos a 3, a Câmara
de Rio Preto rejeitou novo pedido de convocação do secretário
municipal de Trânsito Amaury
Hernandes, para dar esclarecimentos sobre o projeto do prefeito Edinho Araújo (MDB) que
pretende prorrogar por dez anos
o atual contrato de transporte.
O pedido precisava de 12
votos para ser aprovado em
plenário. Apenas Renato Pupo
(PSDB), Robson Ricci (Republicanos) e o próprio autor do
pedido João Paulo Rillo (Psol)
votaram favoráveis.
Os governistas Odélio Chaves (PP) e Jean Charles (MDB)
afirmaram não serem contra
a convocação, no entanto,
alegam que faltam informações no projeto para poderem
elaborar questionamentos ao
secretário. Eles aguardam a realização de audiências públicas

com a presença do secretário
Amaury Hernandes e envio de
mais detalhes técnicos sobre a
prorrogação do atual contrato.
O presidente da Comissão
de Transportes da Câmara, vereador Bruno Marinho (Patriota) adiantou que vai convocar
a audiência pública, mas ainda
não definiu data. Enquanto
isso o presidente da Câmara,
Pedro Roberto Gomes (Patriota) já agendou a realização
de duas audiências na região
norte e uma última no próprio
Legislativo.
João Paulo Rillo, autor do
pedido de convocação, quer
detalhes de estudo contratado
pela prefeitura junto à USP São
Carlos por R$ 250 mil para
fazer um levantamento dos
problemas e apontar soluções.
Ele criticou a rejeição de seu
requerimento, mesmo com
audiências públicas agendadas
para o mesmo objetivo.

APROVADAS

Parque Tecnológico ganha dez novas empresas
Da REDAÇÃO

O Conselho Gestor do Parque
Tecnológico de Rio Preto aprovou
nesta terça-feira, 5, a inclusão
de 10 novas empresas que
participaram da segunda fase
do processo seletivo do Edital
de Fluxo Contínuo, que recebeu
39 inscrições. Na primeira eta-

pa, em fevereiro, 13 empresas
foram selecionadas.
Os novos contratos devem
ser assinados nos próximos
dias. Com isso, o Parque Tecnológico de Rio Preto terá 48
empresas instaladas em seus
quatro ambientes de inovação
(duas incubadoras de empresas,
Distrito Tecnológico e Centro

Empresarial).
O processo de seleção das
propostas, feito pelos integrantes do Conselho, formado por
representantes do poder público,
entidades empresariais e universidades, avalia a viabilidade das
propostas apresentadas e o grau
de inovação dos projetos, entre
outros critérios.

“Este resultado mostra a
maturidade do Parque Tecnológico, que está crescendo, incorporando mais empresas que
querem investir em inovação,
abrindo o mercado de trabalho
e colaborando decisivamente
no processo de retomada econômica”, destaca o secretário
de Planejamento Estratégico e

presidente do Conselho Gestor
do Parque, Orlando Bolçone.
O prefeito Edinho Araújo
(MDB) destacou a importância
da parceria com Unesp. “Importante instituição de ensino se
junta a nós para agregar ainda
mais tecnologia, inovação e novas oportunidades para os jovens
empreendedores”, destacou.
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ANTES DO CRIME

Agricultor sai de Pernambuco para vingar
morte de amigo em Rio Preto e acaba preso
Da REDAÇÃO
redacao@dhoje.com.br

A Polícia Militar prendeu na
noite de segunda-feira (4) um
agricultor de 37 anos armado
com um revólver que ele disse
ter comprado pelo valor de
R$3 mil para matar o homem
que assassinou seu amigo.
A equipe estava em patrulhamento quando recebeu uma denúncia anônima
informando que em frente a
um bar no bairro Jardim Zé
Menino estariam dois homens
armados. Os policiais se dirigiram ao local e abordaram
junto com o agricultor um
motorista de 39 anos, proprietário do carro estacionado.
Foi realizada revista pessoal e com o agricultor os PMs
localizaram um revólver calibre 38 com seis munições e
R$150. Já com o motorista os

Arquivo DHOJE

policiais encontraram R$359.
Dentro do carro os policiais
localizaram uma máquina de
caça-níquel completa e várias
outras peças do equipamento.
O agricultor confessou que
saiu de Serra Talhada, em
Pernambuco, para matar um
homem aqui em Rio Preto que
seria o autor do assassinato de
seu amigo.
Já o motorista informou
que não conhece o agricultor
e que estava no local apenas
pelo fato de que no bar existe
uma máquina caça-níquel que
é de sua propriedade.
Os dois suspeitos foram
levados para a Central de
Flagrantes, onde o agricultor
foi preso e encaminhado para
uma cela na Delegacia Seccional e o motorista foi liberado
para mais tarde ser investigado
4º Distrito Policial. (Colaborou
– Bruna MARQUES)

NÃO USA, MAS PAGA

Comerciante registra queixa após receber
fatura de R$ 10 mil de cartão bloqueado
Arquivo DHOJE

Da REDAÇÃO

Após receber SMS informando sobre uma fratura de
mais de R$10 mil em seu cartão de crédito, um comerciante
de 39 anos procurou a Central
de Flagrantes no inicio da noite
da última segunda-feira (4)
para registrar queixa.
O comerciante informou
aos policiais civis que mesmo
depois de receber o cartão ele
nunca desbloqueou o acesso para a conta, sendo que
após receber a mensagem
informando sobre uma fratura

VALOR DE R$ 1,5 MIL

Desempregado é
preso com corrimão
de piscina furtado

Da REDAÇÃO

MORTE

Filha encontra pai sem
vida trancado em casa

Da REDAÇÃO

Na noite da última segunda-feira (4) uma vendedora de
39 anos procurou a Central de
Flagrantes para relatar que sua
irmã e seu marido foram na
casa de seu pai, um contador
de 65 anos, no bairro Eldorado
por volta das 16h40 e ao entrarem na casa o encontraram
sem vida deitado em sua cama.
A vendedora explicou que a
última vez que falou com seu
pai foi no sábado (2), mesmo
dia em que sua irmã o convidou
para tomar café na casa dela
no domingo (3).
Na data o contador informou que iria pensar no convite,
sendo que no domingo o idoso
não atendeu nenhuma das
ligações feitas por suas filhas,
mas não levantou suspeita porque segundo a declarante seu
pai sempre deixava de atender
ao telefone quando queria re-

cusar um convite.
Já na manhã da segunda-feira a vendedora tentou
conversar com seu pai, porém
todas as ligações não foram
atendidas e por isso sua irmã
e seu esposo se dirigiram para
residência onde encontraram
a casa trancada. Acionaram
um chaveiro, que também não
conseguiu abrir a porta, que
acabou sendo arrombada.
No interior do imóvel eles
encontraram o contador já sem
vida deitado transversalmente
em sua cama.
Em seguida acionaram a
Polícia Militar e uma equipe do
SAMU. Não foi possível constatar a data e horário do óbito. O
corpo já estava em estado de
decomposição.
O caso foi registrado como
morte suspeita e será investigado pelo 6º Distrito Policial.
(Colaborou – Bruna
MARQUES)

INSEGURANÇA

Ajudante é roubado indo para ponto de ônibus
Da REDAÇÃO

A Central de Flagrantes de
Rio Preto registrou na tarde
da segunda-feira (4) um caso
de roubo no qual um ajudante
de eletricista de 33 anos teve
seu celular subtraído por dois
desconhecidos em uma moto
no bairro Jardim das Oliveiras
às 5h do sábado (2).
De acordo com as informações do boletim de ocorrência
o ajudante estava caminhando de sua residência até o
ponto de ônibus mais próximo,
quando foi abordado pela dupla no caminho, sendo que o
homem na garupa da moto
fez menção de estar armado.

Os criminosos fugiram com
o celular da vítima, aparelho
modelo moto E7 plus azul.
O caso que foi registrado
como roubo mais tarde foi
encaminhado ao 4º Distrito
Policial.
(Colaborou – Bruna
MARQUES)
Ajudante é
roubado indo para
ponto de ônibus

Arquivo DHOJE

Câmeras flagram furto
em loja de eletrônicos

Da REDAÇÃO

A Polícia Militar prendeu às
16h30 da segunda-feira (4) um
auxiliar geral de 49 anos que
foi flagrado pelas câmeras de
segurança de uma loja de eletrônicos na Rua Voluntários de
São Paulo furtando mercadorias. Ele estava com o uniforme
de trabalho, o que permitiu a
identificação.
Ele ainda é suspeito de
ter furtado duas carteiras.
Segundo o boletim de ocorrência, o comerciante notou
que estavam faltando algumas
mercadorias e decidiu verificar
as câmeras de segurança.
Nas filmagens o comerciante viu que o acusado usava
o uniforme de uma empresa
de obras e com uma sacola
subtraiu três caixas de som. O
proprietário da loja pesquisou
pela empresa na internet e
descobriu que o suspeito trabalhava em uma obra na Rua
Antônio de Godoy.
Ele foi até a obra, conversou
com o gerente que reconheceu
o funcionário, localizou a sacola com as mercadorias furtadas
e acionou a Polícia Militar. Com
a chegada da PM, o suspeito

confessou o crime e disse que
devolveria as caixas de som.
Na carteira do suspeito ainda forma encontrados
R$281,90, que ele disse ser
lucro de seu trabalho, mas
acabou desmentido pelos
próprios colegas de trabalho
que disseram que pela manhã
o acusado estava pedindo dinheiro emprestado.
N o local os policiais ainda
localizaram duas carteiras
sem dinheiro, mas com identificações. Entraram em contato com os proprietários que
disseram que deixaram suas
carteiras em uma caminhonete enquanto descarregavam
lenha em uma padaria na Rua
Antônio de Godoy e quando
retornaram ao veículo elas
tinham sido furtadas. Um dos
proprietários ainda informou
que em sua carteira ainda
tinha o valor de R$305.
Os policiais levaram o auxiliar para a Central de Flagrantes. Ele foi preso e encaminhado para DEIC, enquanto
um boletim de ocorrência
com natureza de furto foi encaminhado para o 1º Distrito
Policial. (Colaborou – Bruna
MARQUES)

Arquivo DHOJE

Um desempregado de 34
anos foi preso na noite da última segunda-feira (4) após a
Polícia Militar receber denúncia
e o encontrar no bairro João
Paulo carregando um corrimão
de piscina que ele furtou às
18h45 de um condomínio em
construção do bairro Jardim
Caparroz.
A equipe militar foi acionada
por vigilantes do condomínio.
Eles disseram que um homem
trajando uma camisa vermelha
e bermuda havia pulado o muro
do local após estourar a cerca
elétrica.
Os policiais realizaram uma
busca pela construção e encontraram onde ele pulou
aproximadamente dez janelas
de ventilação.

Minutos depois um popular
relatou ter visto um homem
vestindo uma camisa vermelha
e carregando um corrimão de
piscina. Os policiais se dirigiram ao endereço indicado e
abordaram o suspeito.
O desemprego confessou
ter furtado o objeto do condomínio em construção acrescentando que venderia para
manter seu vicio em drogas.
Ele foi levado para a Central
de Flagrantes, onde também
se fez presente e engenheira
de 24 anos responsável informando que o corrimão furtado
custaria cerca de R$1.500.
O homem foi preso e um
boletim de ocorrência de furto
foi registrado e encaminhado
para 3º Distrito Policial.
(Colaborou – Bruna
MARQUES)

de R$10.198,97 ele entrou
em contato com a agência e
foi informado que solicitaram
a transferência de município
para Poá/SP e em seguida a
pessoa gastou no cartão até
estourar o limite.
Pelo fato de que o comerciante ainda esta em negociação com a empresa do cartão
o delegado plantonista decidiu
por registrar o caso como outros não criminais que mais
tarde foi encaminhado para o
3º Distrito Policial.
(Colaborou – Bruna
MARQUES)

FILMADO

FALECIMENTOS
ANNA ANTÔNIA FREITAS, natural de
Ibirá/SP, faleceu aos 93 anos de idade.
Era viúvo e deixou seus ﬁlhos Mafalda
do Carmo, Sérgio, Antônio, Luis Carlos,
Roberto e Dalva. Foi sepultado no dia
05/10/2021 às 15:00, saindo seu féretro
do velório Jardim da Paz para o cemitério
Municipal de Ibirá.
JOSÉ PEREIRA DOS REIS, natural
de Aguás Formosas/MG, faleceu aos
81 anos de idade. Era solteiro e deixou
seus ﬁlhos Ivany, Ivanilda, Ivanildo, Marli,
Maria Ivanilda, Simone, Maria Aparecida,
Eliane, Marilene, Jorge, Marizete, Josimar, Josel, Eliane, Eliene, Maria Francilda
e Aldeni. Foi sepultado no dia 05/10/2021
às 15:00, saindo seu féretro do velório
Capelas Prever Rio Preto para o cemitério
São João Batista.
JOSÉ SIQUEIRA DOS SANTOS, natural de Iconha/ES, faleceu aos 85 anos
de idade. Era casado com Maria Tiago da
Silva e deixou seus ﬁlhos Isaias, Francisco, Misael, Izaque, Isaqueu, Andrelina,
Maria e Nilzete. Foi sepultado no dia
05/10/2021 às 17:00, saindo seu féretro
do velório Capelas Prever Rio Preto para
o cemitério São João Batista.
FRANCISCO JOSÉ DE BRITO, natural
de Botucatu/SP, faleceu aos 89 anos de
idade. Era viúvo e deixou seus ﬁlhos Luis
Gustavo, Denise Aparecida, Eloisa Maria

e Rena Ta Cecilia. Foi sepultado no dia
05/10/202, saindo seu féretro do velório
Jardim da Paz para o cemitério Parque
Jardim da Paz.
GILBERTO MARTINS CALDEIRA,
natural de Potirendaba/SP, faleceu aos 71
anos de idade. Era divorciado. Foi sepultado no dia 05/10/2021 às 16:00, saindo
seu féretro do velório Capelas Prever Rio
Preto para o cemitério São João Batista.
MARCELO FERREIRA PIMENTA, natural de Campinas/SP, faleceu aos 48 anos
de idade. Era solteiro. Foi sepultado no dia
05/10/2021 às 16:00, saindo seu féretro
do velório Capelas Prever Rio Preto para
o cemitério Municipal de Ipiguá.
PAULO NILTON SCROCHIO, natural
de Tanabi/SP, faleceu aos 74 anos de
idade. Era casado com Elizabete Francisca
da Silva Scrochio e deixou seus ﬁlhos
Emerson Marciel, Anderson Luis e Hudson
Pascoal. Foi sepultado no dia 05/10/2021
às 15:30, saindo seu féretro do velório
Capelas Prever Rio Preto para o cemitério
São João Batista.
OLIVIA DE SOUSA MARQUES, natural
de São Pedro da União/MG, faleceu aos
76 anos de idade. Era viúva e deixou
seus ﬁlhos Valéria Cristina e Reginal. Foi
sepultada no dia 05/10/2021 às 09:00,
saindo seu féretro do velório São João
Batista para o cemitério São João Batista.
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PANDEMIA

Mirassol
completa
SAÚDE
CARDIO 30 dias
sem mortes por Covid

Divulgação

Vinicius LIMA
redacao@dhoje.com.br

O município de Mirassol
completou nesta terça-feira
(5) 30 dias sem óbitos por
Covid-19. A última morte foi
registrada no dia 5 de setembro, sendo este o maior intervalo sem fatalidades desde o
início do ano.
Os casos da doença também desaceleraram na cidade, com seis novos confirmados, segundo o boletim do
Departamento Municipal de
Saúde (DMS) e da Vigilância
Epidemiológica. Com isso,
Mirassol contabiliza 40.378
notificações, 10.330 casos confirmados (positivos),
26.790 negativos, 10.029
recuperados, nove casos em
isolamento domiciliar e 285
óbitos.
O diretor da DMS, Frank
Hulder, atribui a diminuição
dos casos e óbitos ao avanço
da vacinação. De acordo com
ele, 76,77% da população
já está imunizada contra Covid-19 com pelo menos uma
dose. Considerando apenas
a população adulta, o índice
passa do 100%.
“O poder municipal fez o
que podia ser feito para agilizar o processo de vacinação,
tanto que fomos a primeira
cidade do Estado a aplicar a
dose de reforço nos profissionais da saúde. Hoje temos a

maior parte da população já
vacinada e apenas 9 casos
ativos no município”, afirmou
o diretor.
Segundo Hulder, Mirassol
conta atualmente com 2.700
faltosos da segunda dose.
“Tivemos no sábado passado
uma dia totalmente voltado
para a vacinação deste público
e estamos com equipes volantes para podermos aumentar
a cobertura com a segunda
dose”, afirmou.
Ainda segundo o boletim

divulgado, sete pacientes do
município estão internados,
sendo que três estão na enfermaria do Hospital de Base
(HB), dois sendo monitorado
na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do HB, além de duas
pessoas intubadas na UTI do
HB.
A DMS faz monitoramento
por bairros e o São José aparece no topo da lista, agora,
dos seis bairros com o maior
número de pessoas infectadas pela Covid-19 (casos

notificados) e que cumprem
quarentena em casa. Os números auxiliam a Prefeitura de
Mirassol a ampliar o trabalho
de conscientização por meio
de campanhas sobre os cuidados que a população deve
ter para não contrair o vírus
durante a pandemia.
O São José está no topo
com três pessoas em recuperação. Na sequência, Centro
com duas pessoas; Marilu,
Santa Cruz, Souza e Vila Esperança com uma pessoa cada.

PROJETO

Urupês poderá ter clínica veterinária municipal
para animais de rua e famílias de baixa renda

Da REDAÇÃO

A Prefeitura de Urupês,
através da Secretaria de Saúde, pretende oferecer, em
breve, atendimento veterinário
gratuito para cães e gatos em
situação de rua, além de atender os animais de estimação
pertencentes as famílias que
possuem renda igual ou menor a dois salários mínimos.
O principal objetivo é suprir
a demanda do município, oferecendo consultas, castrações
e vacinas preconizadas pelo
Ministério da Saúde, para
cães e gatos que são acolhidos e criados por voluntários
de Urupês, ou pelas famílias
que residem no município
e não possuem condições
financeiras para tais procedimentos.

Desde o ano de 2018, a
Secretaria de Saúde realiza
castrações em cães e gatos, e
são castrados em torno de 200
animais em situação de rua
por ano, evitando o aumento
na taxa de natalidade, principalmente de gatos, que se
reproduzem mais rapidamente.
O Prefeito Bica conta ainda
que pretende construir uma
Unidade, onde será implantada
a primeira Clínica Veterinária
pública do município: “Eu quero oferecer os serviços em um
local adequado, onde esses
animais possam ser atendidos
com mais segurança e conforto”, explicou o prefeito.
O Projeto de Lei para a implantação do serviço e da construção da Clínica Veterinária
Municipal, já foi enviado para a
Câmara e aguarda aprovação.

REFORÇO

Funfarme aplica 3ª
dose nos colaboradores

Da REDAÇÃO

O Complexo Funfarme, que
abrange, além do HB, Hospital da Criança e Maternidade
(HCM), Hemocentro e a Rede
de Reabilitação Lucy Montoro, iniciou na manhã desta
terça-feira, dia 5 de outubro,
a aplicação da dose adicional
da Pfizer contra a Covid-19 em
seus colaboradores.
A instituição recebeu do
município de São José do Rio

Preto 6.000 doses do imunizante, quantidade suficiente para
vacinar todos os funcionários,
que tomaram a 2ª dose da vacina há pelo menos seis meses.
A vacinação acontece entre os
dias 5 a 8 de outubro.
Os colaboradores da Funfarme foram os primeiros vacinados da campanha de imunização contra Covid-19 em Rio
Preto, com as primeiras doses
sendo aplicadas no dia 19 de
janeiro.
Divulgação

Divulgação

RELATÓRIO

Rio Preto volta
registrar morte por
Covid após cinco dias
Vinicius LIMA

A Secretaria de Saúde de
Rio Preto confirmou nesta terça-feira (5) mais 47 casos de
Covid-19 no município, sendo
36 diagnosticados por exame
PCR, 10 por TR antígeno e
um por TR sorológico. No total
são 97.403 casos, com uma
média móvel 30 casos leves e
um caso grave por dia.
Também foi registrado mais
um óbito pela doença, tendo
sido notificado na segunda-feira (4). O último havia sido
notificado dia 29 de setembro.
Desde o início da pandemia
são 2.790 mortes, com uma
taxa de letalidade de 2,8%.
Considerando apenas os dados
de 2021 são 62.640 casos e
1.868 óbitos.

Nas últimas 24 horas, 62
pessoas foram consideradas
curadas da Covid-19, totalizando 94.519 recuperados,
o equivalente a 97% dos casos. A cidade soma 325.908
notificações de pacientes com
sintomas gripais e 293.900
testes realizados. O coeficiente de incidência é de 20.947
casos a cada 100 mil habitantes.
Atualmente Rio Preto registra 213 pacientes internados
com síndrome respiratória
aguda grave (SRAG), com 101
na UTI e 112 na enfermaria,
sendo 103 residentes de Rio
Preto e 110 na UTI. Dentre os
casos já confirmados com Covid-19 são 91 internados, com
50 na UTI e 41 na enfermaria.
A taxa de ocupação de leitos
de UTI é de 25,8% na região.
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SAÚDE CARDIO
saude@dhoje.com.br

Você sabia que a pressão
arterial é sensível a
movimentos bruscos do corpo?
Nosso corpo é dotado de muitos sensores, a fim de registrar
todas as variações de postura, posição e qualquer desequilíbrio. Estes sensores estão muito correlacionados com nossa
circulação sanguínea, sendo que variações importantes no
movimento do sangue estimulam estes sensores que, por sua
vez, sinalizam para nosso cérebro sobre o que está acontecendo
ou o que deveria ser feito para rapidamente retomar o estado
normal das coisas.
Muito interessante também esclarecer que estes sensores
podem, no caso de algumas pessoas, apresentar uma sensibilidade extremamente aguçada, de tal forma que pequenas
variações do movimento do sangue são capazes de promover
muitos sintomas e sensações desconfortáveis.
Como estes sensores são grupos de células com propriedades muito especiais, sabe-se que as variações do movimento
do sangue fazem com que estes sensores produzam algumas
substâncias que impactam no controle de alguns parâmetros
vitais, como a pressão arterial e a frequência cardíaca.
Pode estar parecendo estranho e nebuloso tudo isto, mas
quero citar alguns exemplos de nosso cotidiano, para que todos façam sua própria avaliação. Estes exemplos representam
situações comuns que geram nitidamente muitas variações no
movimento do sangue, muitas variações da posição do corpo e
também sensações de desequilíbrio.
Situação 1
Alguns brinquedos nos parques de diversão são responsáveis
por mudanças bruscas de posição -elevador que despenca, roda
gigante, montanha-russa e o escorregador. Em todos eles, algumas pessoas mais sensíveis podem apresentar queda acentuada
da pressão arterial, além da queda ou da oscilação intensa dos
batimentos cardíacos.
Quando isto acontece, as pessoas sentem muita tontura,
transpiram profusamente um suor gelado e manifestam uma
profunda sensação de angústia. Nossos sensores podem não
tolerar tantas variações da posição corpórea e produzir em grande quantidade substâncias responsáveis por estas sensações
e sintomas citados.
Situação 2
Você está dentro de um avião que começa a enfrentar uma
turbulência razoável e muitos solavancos ao longo do caminho.
Você começa a sentir muita náusea e desconforto para respirar.
Situação 3
Sem conhecer adequadamente seus limites e o nível de
tolerância de seu corpo, você decide se aventurar em saltos de
paraquedas, em escalar montanhas ou voos de asa delta. Você
pode estar sujeito a tonturas e sensação de visão escurecida.
Situação 4
Sua estante de livros precisa ser reorganizada e, para isto,
você sobe em uma escada para acessar os últimos patamares.
Ao longo do período que você fica sobre a escada, muitas vezes
se movimentando intensamente em várias direções, você sente
desconforto para respirar e náuseas.
Situação 5
Todas as vezes que você está muito apressado, executa movimentos bruscos, mesmo que não perceba claramente. Você
está deitado e literalmente “pula” da cama, você está dirigindo
seu carro e faz movimentos desordenados o tempo todo, você
está caminhando e de repente começa a correr desenfreadamente. Todas estas situações fazem parte de um hábito que
pode ser perigoso e desconfortável, já que afeta os níveis de
nossa pressão arterial e frequência cardíaca.
Em geral, podemos atribuir estes sintomas e sensações
desconfortáveis a uma maior sensibilidade e menor tolerância
às mudanças de posição do corpo. Tecnicamente, podemos
chamar isto de hipersensibilidade postural, uma característica
pertinente a muitas pessoas, acarretando certa limitação e
insegurança no dia a dia.
Toda vez que esta pessoa enfrenta uma mudança brusca
de posição corpórea, ela irá apresentar os mesmos sintomas
e, como consequência, poderá levar um tombo e se ferir,
eventualmente perder a consciência completa ou passar por
constrangimentos sociais.
Desta forma, a primeira e mais importante medida preventiva
seria, já que cada um de nós conhece ou deveria conhecer seus
próprios limites, evitar a exposição a estas situações que causam
movimentos bruscos. Não serei radical em afirmar que seria
proibitivo, no entanto certamente seria mais prudente evitar.
Além de evitar esta exposição, manter o corpo devidamente
hidratado e com boa oferta de nutrientes também ajudaria muito,
visto que as variações bruscas de posição corpórea acarretam
impacto na pressão arterial e nos batimentos cardíacos.
Por meio de uma hidratação saudável e vigorosa, e uma
alimentação balanceada, pode-se obter melhores ajustes da
pressão e da frequência cardíaca. Imaginemos o quanto uma
boa hidratação e uma alimentação mais consistente podem
proteger nosso corpo, em situações de movimentos bruscos do
corpo e padrão climático desfavorável (seco, calor excessivo,
frio excessivo).
Para diagnosticar esta hipersensibilidade postural, pode-se
simplesmente observar o comportamento diário e as reações
indicadas pelo nosso próprio corpo. Existem testes mais especializados para este diagnóstico, os quais submetem as pessoas
a variações da posição corpórea, visando confirmar o baixo nível
de tolerância.
No tocante ao tratamento desta hipersensibilidade, posso
alertar que não existe um remédio milagroso. Como esta hipersensibilidade faz parte da própria constituição da pessoa,
podendo inclusive ter uma origem genética, o termo tratamento
seria de pouca aplicabilidade.
Caberia neste caso enfatizar duas questões muito importantes -conscientização e prevenção. O ser humano deveria sempre
respeitar seus limites e procurar se adaptar da melhor forma
às diferentes circunstâncias. Para saber mais sobre a saúde do
coração, me acompanhe no Instagram: @edmoagabriel.
Prof. Dr. Edmo Atique Gabriel - Cardiologista com especialização em Cirurgia Cardiovascular, orientador de
Nutrologia e Longevidade e coordenador da Faculdade de
Medicina da Unilago - www.coracaomoderno.com.br
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Paulo, 2200 – Tel: 3202-9090). 04/10/2021.

Câmara Municipal de

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
EXTRATOS DE PORTARIAS

PORTARIA Nº 6781 DE 05 DE OUTUBRO DE 2021.
Nomeia o senhor LUIZ ROBERTO MONTAGNA ZANATTA, no cargo em
comissão de Diretor Administrativo, Referência C-2, lotado na Diretoria
Administrativa, a partir de 06 de outubro de 2021.

EDITAIS DE PROCLAMAS – Silvio Augusto Pellegrini de
Oliveira, Oﬁcial do 3º Cartório de Registro Civil Pessoas Naturais de São José Rio Preto, SP, faz saber que pretendem
casar, apresentando os documentos exigidos pelo art. 1525
do Cód. Civil, os pretendentes:
1.
EGUIMAR DINIZ PIMENTA JÚNIOR e DAYLA MARIA CHIAVEGATTI MACHADO, sendo ELE residente no 2º
subdistrito, ﬁlho de EGUIMAR FERNANDES PIMENTA e de
VANUSSA CRISTINA DINIZ PIMENTA e ELA ﬁlha de ADÃO
DOS REIS FERREIRA MACHADO e de EUNICE RAQUEL
ALVES CHIAVEGATTI;

PORTARIA Nº 6778, DE 01 DE OUTUBRO DE 2021

2.
WILLIAN SENSATO BANHATTO e SUÉLEN
FERNANDES PEDRO, sendo ELE ﬁlho de EDI CARLOS
BANHATTO e de RENATA MATILDE SENSATO e ELA ﬁlha
de REGINALDO PEDRO e de ISABEL CRISTINA FERNANDES;

DESIGNA a COMISSÃO DE GESTORES DE CONTRATOS, surtindo os
efeitos a partir de 01 de outubro de 2021, composta pelos servidores:
CAROLINE GAGLIARDO DORDAN, Presidente; MARIANA DA CRUZ
MACHADO RODRIGUES, Vice-presidente; LEANDRO JOSÉ AREDE,
ANDREI LAURITO BONALUMI TÁCITO e ALESSANDRA NUNES LISBOA,
membros; e os servidores EDSON AUGUSTO MATSUCUMA e PAULO
EDUARDO DUARTE, suplentes.

3.
PAULO SERGIO GOMES PEREIRA e ANA PAULA
GARCIA, sendo ELE ﬁlho de PAULO LOPES PEREIRA e
de CARMELITA GOMES PEREIRA e ELA ﬁlha de ANGELIN
GARCIA e de YOLE OLIVEIRA GARCIA;
; brasileiros, residentes neste 3º subdistrito. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o em Cartório (R. São
Paulo, 2200 – Tel: 3202-9090). 05/10/2021.

PORTARIA REPUBLICADA POR INCORREÇÃO

VER. PEDRO ROBERTO GOMES
PESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

EDITAIS DE PROCLAMAS
1º REGISTRO CIVIL DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO
RIO PRETO
Rua Tiradentes nº 3355, Centro.
Tel: (17)3214-5330

1ª PUBLICAÇÃO DA EMENDA 01/21 AO SUBSTITUTIVO DO
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 22/2021 – VER.
PROF.DR.
ELSO
DRIGO
FILHO,
QUE
PROPÕE
ALTERAÇÃO
NO
PLANO
DIRETOR
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 Art. 2º O art. 111 da Lei
Complementar nº 651, de 14 de janeiro de 2021.

DECLARAÇÕES

Certiﬁca-se que, apresentaram perante o 1º Registro Civil da
Comarca de São José do Rio Preto, os documentos exigidos
no artigo 1525 do Código Civil brasileiro para habilitação de
casamento:
CARLOS EDUARDO ROMANO e BIANCA APARECIDA
DAMASCENO THOMAZ. Ele, de nacionalidade brasileira,
desempregado, solteiro, nascido em São José do Rio Preto,
SP, no dia 07 de julho de 1988, ﬁlho de JOSÉ CARLOS
ROMANO e de NEUSA BALESTRIERO ROMANO. Ela, de
nacionalidade brasileira, do lar, solteira, nascida em São
José do Rio Preto, SP, no dia 13 de setembro de 2003, ﬁlha
de JOÃO THOMAZ e de LUCIMAR DAMASCENO.
Assim, lavra-se o presente edital de proclamas para que seja
aﬁxado neste 1º Registro Civil em lugar de costume e publicado pela imprensa local.
Se alguém souber de impedimento, oponha-o na forma da
lei.
São José do Rio Preto, 05 de outubro de 2021.
David Yamaji Valença, Oﬁcial.

ABANDONO DE EMPREGO
SRA. Dieuna Salomon ;carteira 00036521/00A01/SP
Convidamos a Sra. DIEUNA SALOMON , portador CTPS
00036521/00A01/SP, comparecer em seu trabalho , a ﬁm
de retornar ao emprego ou justiﬁcar as faltas desde 28 de
agosto de 2021, dentro do prazo de 03 dias a partir desta
publicação, sob pena de ﬁcar rescindido, automaticamente, o
contrato de trabalho, nos termos do art. 482 da CLT.
São José do Rio Preto,05 de Outubro de 2021
CARITAS PAROQUIAL DA PAROQUIA NOSSA .SENHORADE CZESTOCHOWA
CNPJ. 01.196.777/0001-36

Editais de
PROCLAMAS
EDITAIS DE PROCLAMAS – Silvio Augusto Pellegrini de
Oliveira, Oﬁcial do 3º Cartório de Registro Civil Pessoas Naturais de São José Rio Preto, SP, faz saber que pretendem
casar, apresentando os documentos exigidos pelo art. 1525
do Cód. Civil, os pretendentes:
1.
RAFAEL MONTEIRO DOS SANTOS e MONIZA
FARIA DE ASSUNÇÃO, sendo ELE ﬁlho de VANDERLEI
PEREIRA DOS SANTOS e de IVANDA MONTEIRO DOS
SANTOS e ELA ﬁlha de MONIZ TEODORO DE ASSUNÇÃO
e de MARIA ZELIA FARIA DE ASSUNÇÃO;
2.
ADRIANO LEOCADIO LOPES e CRISTIANE
BELARMINO PIMPINELLA, sendo ELE ﬁlho de ADAIRSON
APARECIDO LOPES e de ADRIANA CRISTINA LEOCADIO
LOPES e ELA ﬁlha de ADAIR PIMPINELLA e de MARIA
APARECIDA BELARMINO PIMPINELLA;
3.
ADRIEL SANTOS GONÇALVES e RITA DE CÁSSIA TREVISAN BARBOZA, sendo ELE ﬁlho de JOSÉ
GONÇALVES e de ELSA SANTOS GONÇALVES e ELA ﬁlha
de MARCOS ANTONIO BARBOZA e de SILVIA REGINA
TREVISAN BARBOZA;
; brasileiros, residentes neste 3º subdistrito. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o em Cartório (R. São

EDITAIS DE PROCLAMAS
1º REGISTRO CIVIL DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO
RIO PRETO
Rua Tiradentes nº 3355, Centro.
Tel: (17)3214-5330
Certiﬁca-se que apresentaram ao Oﬁcial do Registro Civil
das Pessoas Naturais de Guapiaçu, deste Estado os documentos exigidos no Código Civil Brasileiro para habilitação
de casamento:
PEDRO RENALDO RODRIGUES PEREIRA
e
WESLAINE APARECIDA MURÇA PRATES.
PEDRO RENALDO RODRIGUES PEREIRA e WESLAINE
APARECIDA MURÇA PRATES. Ele, de nacionalidade brasileira, contador, solteiro, nascido em Mirassol, SP, no dia 28
de fevereiro de 1992, ﬁlho de RENALDO DE SOUZA PEREIRA e de LUCIANA PERPÉTUA RODRIGUES.
Ela, de nacionalidade brasileira, cirurgiã dentista, solteira,
nascida em Buritama, SP, no dia 26 de março de 1993, ﬁlha
de JOÃO XAVIER PRATES e de EVA DE CASSIA MURÇA
PRATES.
Assim, se alguém souber de impedimento, oponha-o na
forma da lei.
São José do Rio Preto, 04 de outubro de 2021.
David Yamaji Valença, Oﬁcial.
EDITAIS DE PROCLAMAS
1º REGISTRO CIVIL DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO
RIO PRETO
Rua Tiradentes nº 3355, Centro.
Tel: (17)3214-5330
Certiﬁca-se que, apresentaram perante o 1º Registro Civil da
Comarca de São José do Rio Preto, os documentos exigidos
no artigo 1726 do Código Civil brasileiro, para habilitação da
Conversão de união estável em casamento:
PEDRO HENRIQUE REMONDI SOUZA e ALINE DE SOUZA NEVES. Ele, de nacionalidade brasileira, engenheiro de
produção, solteiro, nascido em Olímpia, SP, no dia 05 de
julho de 1990, residente e domiciliado a Padre Clemente

A-6

Marton Segura, Nº 305, Higienópolis, São José do Rio Preto,
SP, ﬁlho de MARCO ANTONIO DE SOUZA e de RAILDA
APARECIDA REMONDI SOUZA. Ela, de nacionalidade brasileira, psicóloga, solteira, nascida em Olímpia, SP, no dia 29
de abril de 1992, residente e domiciliada a Padre Clemente
Marton Segura, Nº 305, Higienópolis, São José do Rio Preto,
SP, ﬁlha de IZALINO NEVES e de LOURDES DE SOUZA
NEVES.
Assim, lavra-se o presente edital de proclamas para que seja
aﬁxado neste 1º Registro Civil em lugar de costume e publicado pela imprensa local.
Se alguém souber de impedimento, oponha-o na forma da
lei.
São José do Rio Preto, 05 de outubro de 2021.
David Yamaji Valença, Oﬁcial.
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Editais de
CONVOCAÇÃO

Editais de
LEILÕES
EDITAL ÚNICO DE LEILÃO |
PRESENCIAL E ON-LINE

1º Leilão: dia 14/10/2021 às 11h

2º Leilão: dia 18/10/2021 às 11h

Eduardo Consentino, Leiloeiro Oficial, matrícula JUCESP nº 616 (João Victor Barroca Galeazzi – preposto em exercício), devidamente autorizado pelo Credor Fiduciário
RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIÁRIA 363 – SPE LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 15.567.104/0001-50, faz saber que, nos termos do artigo 27 da Lei 9.514 de 20 de
novembro de 1997 e regulamentação complementar do Sistema de Financiamento Imobiliário, que institui alienação fiduciária de bem imóvel, fará realizar: Primeiro Leilão: dia
14 de Outubro de 2021 às 11:00 horas. Segundo Leilão: dia 18 de Outubro de 2021 às 11:00 horas. Local do Leilão: Avenida Fagundes Filho, 145 – conj. 22 – Vila Monte Alegre
– São Paulo/SP. As demais condições de venda constarão no catálogo que será distribuído no leilão ou pela internet. Descrição dos Imóveis: Lote 01 - O lote nº 06, da quadra X,
situado no loteamento denominado “JARDIM DOS BURITIS”, situado nesta cidade e comarca de São José do Rio Preto/SP, com as seguintes medidas e confrontações: Pela frente
mede 10,00m e divide-se com a Rua Projetada 15; do lado direito de quem da rua olha para o imóvel mede 20,00m e divide-se com o lote 05; do lado esquerdo mede 20,00m e
divide-se com o lote 07; e finalmente nos fundos mede 10,00m e divide-se com parte dos lotes 15 e 16, encerrando uma área superficial total de 200,00 m²; distante 32,56m da
esquina da Rua Projetada 33. Matrícula nº 150.315 do 1º Oficial de Registro de Imóveis de São José do Rio Preto/SP. Valor de Venda do Imóvel acima descrito: 1º Leilão R$
153.401,74. Valor de Venda do Imóvel acima descrito: 2º Leilão R$ 171.234,09. Lote 02 - O lote nº 23, da quadra R, situado no loteamento denominado “JARDIM DOS
BURITIS”, situado nesta cidade e comarca de São José do Rio Preto/SP, com as seguintes medidas e confrontações: Pela frente mede 10,00m e divide-se com a Rua Projetada
11; do lado direito de quem da rua olha para o imóvel mede 20,00m e divide-se com o lote 22; do lado esquerdo mede 20,00m e divide-se com o lote 24; e finalmente nos fundos
mede 10,00m e divide-se com o lote 7; encerrando uma área superficial total de 200,00 m²; distante 42,59m da esquina da Rua Projetada 33. Matrícula nº 150.195 do 1º Oficial de
Registro de Imóveis de São José do Rio Preto/SP. Valor de Venda do Imóvel acima descrito: 1º Leilão R$ 166.749,84. Valor de Venda do Imóvel acima descrito: 2º Leilão R$
186.220,81. Lote 03 - O lote nº 09, da quadra W, situado no loteamento denominado “JARDIM DOS BURITIS”, situado nesta cidade e comarca de São José do Rio Preto/SP,
com as seguintes medidas e confrontações: Pela frente mede 10,00m e divide-se com a Rua Projetada 14; do lado direito de quem da rua olha para o imóvel mede 20,00m e
divide-se com o lote 08; do lado esquerdo mede 20,00m e divide-se com o lote 10; e finalmente nos fundos mede 10,00m e divide-se com o lote 17; encerrando uma área superficial
total de 200,00 m²; distante 28,01m da esquina da Rua Projetada 4. Matrícula nº 150.296 do 1º Oficial de Registro de Imóveis de São José do Rio Preto/SP. Valor de Venda do
Imóvel acima descrito: 1º Leilão R$ 152.059,65. Valor de Venda do Imóvel acima descrito: 2º Leilão R$ 169.906,29. Lote 04 - O lote nº 06, da quadra V, situado no loteamento
denominado “JARDIM DOS BURITIS”, situado nesta cidade e comarca de São José do Rio Preto/SP, com as seguintes medidas e confrontações: Pela frente mede 10,00m e
divide-se com a Rua Projetada 14; do lado direito de quem da rua olha para o imóvel mede 20,00m e divide-se com o lote 05; do lado esquerdo mede 20,00m e divide-se com o
lote 07; e finalmente nos fundos mede 10,00m e divide-se com o lote 19; encerrando uma área superficial total de 200,00 m²; distante 33,54m da esquina da Rua Projetada 33.
Matrícula nº 150.272 do 1º Oficial de Registro de Imóveis de São José do Rio Preto/SP. Valor de Venda do Imóvel acima descrito: 1º Leilão R$ 202.260,53. Valor de Venda do
Imóvel acima descrito: 2º Leilão R$ 224.688,39. Lote 05 - O lote nº 32, da quadra Z9, situado no loteamento denominado “JARDIM DOS BURITIS”, situado nesta cidade e
comarca de São José do Rio Preto/SP, com as seguintes medidas e confrontações: Pela frente mede 10,00m e divide-se com a Rua Projetada 23; do lado direito de quem da rua
olha para o imóvel mede 20,00m e divide-se com o lote 31; do lado esquerdo mede 20,00m e divide-se com o lote 01 e parte do lote 02; e finalmente nos fundos mede 10,00m e
divide-se com o lote 04; encerrando uma área superficial total de 200,00 m²; distante 15,29m da esquina da Av. Projetada A. Matrícula nº 150.606 do 1º Oficial de Registro de
Imóveis de São José do Rio Preto/SP. Valor de Venda do Imóvel acima descrito: 1º Leilão R$ 123.797,20. Valor de Venda do Imóvel acima descrito: 2º Leilão R$ 138.555,58.
Lote 06 - O lote nº 14, da quadra J, situado no loteamento denominado “JARDIM DOS BURITIS”, situado nesta cidade e comarca de São José do Rio Preto/SP, com as seguintes
medidas e confrontações: Pela frente mede 11,00m e divide-se com a Rua Projetada 8; do lado direito de quem da rua olha para o imóvel mede 20,00m e divide-se com o lote 13;
do lado esquerdo mede 20,00m e divide-se com o lote 15; e finalmente nos fundos mede 11,00m e divide-se com o lote 17 e parte do lote 16; encerrando uma área superficial total
de 220,00 m²; distante 5,00m da esquina da Rua Projetada 4. Matrícula nº 149.975 do 1º Oficial de Registro de Imóveis de São José do Rio Preto/SP. Valor de Venda do Imóvel
acima descrito: 1º Leilão R$ 191.833,03. Valor de Venda do Imóvel acima descrito: 2º Leilão R$ 213.508,51. Lote 07 - O lote nº 29, da quadra Z2, situado no loteamento
denominado “JARDIM DOS BURITIS”, situado nesta cidade e comarca de São José do Rio Preto/SP, com as seguintes medidas e confrontações: Pela frente mede 11,01m e
divide-se com a Rua Projetada 16; do lado direito de quem da Rua Projetada 16 olha para o imóvel mede 20,98m e divide-se com o lote 28; do lado esquerdo mede 21,47m e
divide-se com os lotes 01 e 02; e finalmente nos fundos mede 11,00m e divide-se com parte do lote 26 e parte do lote 03; encerrando uma área superficial total de 233,48 m²;
distante 14,12m da esquina da Rua Projetada 33. Matrícula nº 150.416 do 1º Oficial de Registro de Imóveis de São José do Rio Preto/SP. Valor de Venda do Imóvel acima descrito:
1º Leilão R$ 249.552,07. Valor de Venda do Imóvel acima descrito: 2º Leilão R$ 277.691,53. Lote 08 - O lote nº 02, da quadra A, situado no loteamento denominado “JARDIM
DOS BURITIS”, situado nesta cidade e comarca de São José do Rio Preto/SP, com as seguintes medidas e confrontações: Pela frente mede 13,09m e divide-se com a Rua
Projetada B; do lado direito de quem da rua olha para o imóvel mede 21,17m e divide-se com o lote 01; do lado esquerdo mede 19,66m e divide-se com o lote 03; e finalmente nos
fundos mede 13,00m e divide-se com parte dos lotes 04 e 21; encerrando uma área superficial total de 265,53 m²; distante 3,55m da esquina da Rua Projetada 1. Matrícula nº
149.734 do 1º Oficial de Registro de Imóveis de São José do Rio Preto/SP. Valor de Venda do Imóvel acima descrito: 1º Leilão R$ 352.332,72. Valor de Venda do Imóvel acima
descrito: 2º Leilão R$ 393.254,60. Lote 09 - O lote nº 06, da quadra Z1, situado no loteamento denominado “JARDIM DOS BURITIS”, situado nesta cidade e comarca de São
José do Rio Preto/SP, com as seguintes medidas e confrontações: Pela frente mede 10,00m e divide-se com a Rua Projetada 16; do lado direito de quem da Rua Projetada 16 olha
para o imóvel mede 20,00m e divide-se com o lote 05; do lado esquerdo mede 20,00m e divide-se com o lote 07; e finalmente nos fundos mede 10,00m e divide-se com o lote 23;
encerrando uma área superficial total de 200,00 m²; distante 35,18m da esquina da Rua Projetada B. Matrícula nº 150.368 do 1º Oficial de Registro de Imóveis de São José do Rio
Preto/SP. Valor de Venda do Imóvel acima descrito: 1º Leilão R$ 113.808,51. Valor de Venda do Imóvel acima descrito: 2º Leilão R$ 127.965,37. Lote 10 - O lote nº 11, da
quadra A, situado no loteamento denominado “JARDIM DOS BURITIS”, situado nesta cidade e comarca de São José do Rio Preto/SP, com as seguintes medidas e confrontações:
Pela frente mede 4,25m e divide-se com a Rua Projetada 3; mais 16,59m em curva na confluência da Rua projetada 3 com a Rua projetada B; do lado direito de quem da Rua
Projetada 3 olha para o imóvel mede 11,09m e divide-se com a Rua Projetada A; do lado esquerdo mede 21,11m e divide-se com o lote 12; e finalmente nos fundos mede 11,92m
e divide-se com parte do lote 10; encerrando uma área superficial total de 271,60 m². Matrícula nº 149.743 do 1º Oficial de Registro de Imóveis de São José do Rio Preto/SP. Valor
de Venda do Imóvel acima descrito: 1º Leilão R$ 204.995,43. Valor de Venda do Imóvel acima descrito: 2º Leilão R$ 228.709,80. Lote 11 - O lote nº 18, da quadra B, situado
no loteamento denominado “JARDIM DOS BURITIS”, situado nesta cidade e comarca de São José do Rio Preto/SP, com as seguintes medidas e confrontações: Pela frente mede
10,00m e divide-se com a Rua Projetada 2; do lado direito de quem da rua olha para o imóvel mede 20,00m e divide-se com o lote 17; do lado esquerdo mede 20,00m e divide-se
com o lote 19; e finalmente nos fundos mede 10,00m e divide-se com o lote 06; encerrando uma área superficial total de 200,00 m²; distante 31,66m da esquina da Rua Projetada
B. Matrícula nº 149.771 do 1º Oficial de Registro de Imóveis de São José do Rio Preto/SP. Valor de Venda do Imóvel acima descrito: 1º Leilão R$ 166.590,12. Valor de Venda
do Imóvel acima descrito: 2º Leilão R$ 186.297,45. Lote 12 - O lote nº 10, da quadra Z8, situado no loteamento denominado “JARDIM DOS BURITIS”, situado nesta cidade e
comarca de São José do Rio Preto/SP, com as seguintes medidas e confrontações: Pela frente mede 10,00m e divide-se com a Rua Projetada 21; do lado direito de quem da rua
olha para o imóvel mede 20,00m e divide-se com o lote 09; do lado esquerdo mede 20,00m e divide-se com o lote 11; e finalmente nos fundos mede 10,00m e divide-se com o
lote 30; encerrando uma área superficial total de 200,00 m²; distante 61,87m da esquina da Av. Projetada A. Matrícula nº 150.547 do 1º Oficial de Registro de Imóveis de São José
do Rio Preto/SP. Valor de Venda do Imóvel acima descrito: 1º Leilão R$ 159.545,99. Valor de Venda do Imóvel acima descrito: 2º Leilão R$ 177.849,17. Lote 13 - O lote nº
09, da quadra Z2, situado no loteamento denominado “JARDIM DOS BURITIS”, situado nesta cidade e comarca de São José do Rio Preto/SP, com as seguintes medidas e
confrontações: Pela frente mede 10,00m e divide-se com a Rua Projetada 33; do lado direito de quem da Rua Projetada 33 olha para o imóvel mede 22,00m e divide-se com parte
do lote 08; do lado esquerdo mede 22,00m e divide-se com o lote 10; e finalmente nos fundos mede 10,00m e divide-se com o lote 20; encerrando uma área superficial total de
220,00 m²; distante 43,02m da esquina da Rua Projetada 19. Matrícula nº 150.396 do 1º Oficial de Registro de Imóveis de São José do Rio Preto/SP. Valor de Venda do Imóvel
acima descrito: 1º Leilão R$ 220.423,99. Valor de Venda do Imóvel acima descrito: 2º Leilão R$ 245.431,08. Lote 14 - O lote nº 18, da quadra F, situado no loteamento
denominado “JARDIM DOS BURITIS”, situado nesta cidade e comarca de São José do Rio Preto/SP, com as seguintes medidas e confrontações: Pela frente mede 11,00m e
divide-se com a Rua Projetada 6; do lado direito de quem da rua olha para o imóvel mede 20,00m e divide-se com o lote 17; do lado esquerdo mede 20,00m e divide-se com o lote
19; e finalmente nos fundos mede 11,00m e divide-se com o lote 15 e parte do 16; encerrando uma área superficial total de 220,00 m²; distante 4,00m da esquina da Rua Projetada
2. Matrícula nº 149.863 do 1º Oficial de Registro de Imóveis de São José do Rio Preto/SP. Valor de Venda do Imóvel acima descrito: 1º Leilão R$ 244.799,49. Valor de Venda
do Imóvel acima descrito: 2º Leilão R$ 273.101,50. Lote 15 - O lote nº 13, da quadra E, situado no loteamento denominado “JARDIM DOS BURITIS”, situado nesta cidade e
comarca de São José do Rio Preto/SP, com as seguintes medidas e confrontações: Pela frente mede 10,00m e divide-se com a Rua Projetada 6; do lado direito de quem da rua
olha para o imóvel mede 20,00m e divide-se com o lote 12; do lado esquerdo mede 20,00m e divide-se com o lote 14; e finalmente nos fundos mede 10,00m e divide-se com o
lote 17; encerrando uma área superficial total de 200,00 m²; distante 10,30m da esquina da Rua Projetada 2. Matrícula nº 149.832 do 1º Oficial de Registro de Imóveis de São José
do Rio Preto/SP. Valor de Venda do Imóvel acima descrito: 1º Leilão R$ 196.439,59. Valor de Venda do Imóvel acima descrito: 2º Leilão R$ 219.224,73. Lote 16 - O lote nº
04, da quadra Y, situado no loteamento denominado “JARDIM DOS BURITIS”, situado nesta cidade e comarca de São José do Rio Preto/SP, com as seguintes medidas e
confrontações: Pela frente mede 10,00m e divide-se com a Rua Projetada 15; do lado direito de quem da rua olha para o imóvel mede 20,00m e divide-se com o lote 03 e parte do
lote 02; do lado esquerdo mede 20,00m e divide-se com o lote 05; e finalmente nos fundos mede 10,00m e divide-se com o lote 24; encerrando uma área superficial total de 200,00
m²; distante 14,30m da esquina da Rua Projetada B. Matrícula nº 150.330 do 1º Oficial de Registro de Imóveis de São José do Rio Preto/SP. Valor de Venda do Imóvel acima
descrito: 1º Leilão R$ 172.048,29. Valor de Venda do Imóvel acima descrito: 2º Leilão R$ 191.495,63. Lote 17 - O lote nº 16, da quadra Z8, situado no loteamento denominado
“JARDIM DOS BURITIS”, situado nesta cidade e comarca de São José do Rio Preto/SP, com as seguintes medidas e confrontações: Pela frente mede 10,00m e divide-se com a
Rua Projetada 21; do lado direito de quem da rua olha para o imóvel mede 20,00m e divide-se com o lote 15; do lado esquerdo mede 20,00m e divide-se com o lote 17; e finalmente
nos fundos mede 10,00m e divide-se com o lote 24; encerrando uma área superficial total de 200,00 m²; distante 30,52m da esquina da Rua Projetada 4. Matrícula nº 150.553 do
1º Oficial de Registro de Imóveis de São José do Rio Preto/SP. Valor de Venda do Imóvel acima descrito: 1º Leilão R$ 160.203,06. Valor de Venda do Imóvel acima descrito:
2º Leilão R$ 178.902,43. Lote 18 - O lote nº 24, da quadra T, situado no loteamento denominado “JARDIM DOS BURITIS”, situado nesta cidade e comarca de São José do Rio
Preto/SP, com as seguintes medidas e confrontações: Pela frente mede 10,00m e divide-se com a Rua Projetada 12; do lado direito de quem da rua olha para o imóvel mede 20,00m
e divide-se com o lote 23; do lado esquerdo mede 20,00m e divide-se com o lote 01 e parte do lote 02; e finalmente nos fundos mede 10,00m e divide-se com o lote 04; encerrando
uma área superficial total de 200,00 m²; distante 13,00m da esquina da Rua Projetada 33. Matrícula nº 150.244 do 1º Oficial de Registro de Imóveis de São José do Rio Preto/SP.
Valor de Venda do Imóvel acima descrito: 1º Leilão R$ 186.063,52. Valor de Venda do Imóvel acima descrito: 2º Leilão R$ 207.356,49. Lote 19 - O lote nº 01, da quadra Z12,
situado no loteamento denominado “JARDIM DOS BURITIS”, situado nesta cidade e comarca de São José do Rio Preto/SP, com as seguintes medidas e confrontações: Pela frente
mede 3,52m e divide-se com a Rua Projetada 04; 14,53m em curva na confluência da referida rua com a Rua Projetada 22; do lado direito de quem da Rua Projetada 04 olha para
o imóvel mede 10,61m e divide-se com a Rua Projetada 22; do lado esquerdo mede 20,00m e divide-se com o lote 02; e finalmente nos fundos mede 12,05m e divide-se com o
lote 28; encerrando uma área superficial total de 230,49 m². Matrícula nº 150.671 do 1º Oficial de Registro de Imóveis de São José do Rio Preto/SP. Valor de Venda do Imóvel
acima descrito: 1º Leilão R$ 191.173,94. Valor de Venda do Imóvel acima descrito: 2º Leilão R$ 214.477,67. Caso não haja licitantes ou não seja atingida a oferta mínima
prevista, os bens serão vendidos em 2º Leilão Extrajudicial, no dia 18 de Outubro de 2021, às 11:00 horas, no mesmo local, pelo maior lance ofertado (§ 2º do Art. 27), desde
que igual ou superior ao valor da dívida, das despesas, dos prêmios de seguro, dos encargos legais, inclusive tributos, das contribuições condominiais e honorários advocatícios.
Para a participação online o Arrematante deverá se habilitar no site www.biasileiloes.com.br , até uma hora antes do leilão. Obs: Eventuais débitos de IPTU, condomínio, custas
do leilão e quaisquer outros débitos que o imóvel possuir, estes serão por conta exclusiva do arrematante. Os imóveis serão vendidos separadamente. O pagamento, em
qualquer dos leilões, será à vista e em favor da Credora Fiduciária, no valor integral do lance vencedor. Não será aceito pagamento mediante cheque. Correrão por conta do
comprador todas as despesas retlativas à aquisição dos imóveis no leilão, como: pagamento de 5% (cinco por cento) a título de comissão do Leiloeiro sobre o valor de arrematação
e no ato da arrematação, Escritura Pública, Imposto de Transmissão, Foro, débitos de luz e água, débitos de IPTU, taxas, alvarás, certidões, emolumentos cartorários, registros,
averbações, etc. A escritura pública caso seja necessária será realizada em até 90 (noventa) dias. Os imóveis objetos do leilão serão alienados em caráter “Ad Corpus” e no estado
em que se encontram inclusive no tocante a eventuais ações, ocupantes, locatários e posseiros. A vendedora não se responsabiliza por quaisquer irregularidades que porventura
possam existir, seja por divergência de áreas, mudança no compartimento interno, averbação de benfeitoria, estado de conservação, localização, situação fiscal e ocupação dos
imóveis arrematados. Caso necessite de regularização da área construída, esta será por conta do arrematante. Conforme alteração da Lei 9514/97, artigo 27, pela lei 13.465/17 §
2-B, fica assegurado ao devedor fiduciante o direito de preferência para adquirir o imóvel por preço correspondente ao valor da dívida acrescido de 5% (cinco por cento) de
comissão do leiloeiro, conforme esse edital. A vendedora não se responsabiliza por eventuais questionamentos que possam ser feitos judicialmente pelo(a) anterior proprietário(a).
Na hipótese dos imóveis arrematados estarem ocupados ou locados, o arrematante assume total responsabilidade no tocante às suas desocupações, assim como suas respectivas
despesas. O arrematante também exime a vendedora de quaisquer responsabilidades por eventuais ações judiciais impetradas pelos proprietários anteriores ou terceiros, com
referência aos imóveis e ao procedimento ora realizado, bem como de danos morais, materiais, lucros cessantes, etc. Mais informações no escritório do Leiloeiro. Tel (11)
4083-2575. Eduardo Consentino, Matrícula – JUCESP 616 – Leiloeiro Oficial – (João Victor Barroca Galeazzi – preposto em exercício) – www.biasileiloes.com.br

Mais informações: (11) 4083-2575/www.biasileiloes.com.br

Balcão de Empregos
817 vagas nesta terça

EDITAL DE REVERSÃO DE TÍTULOS PATRIMONIAIS

O Balcão de Empregos de Rio Preto desta terça-feira (4)
está oferecendo 817 oportunidades de trabalho. As principais delas são para operador de caixa (50), atendente (36),
consultor de vendas (31), repositor de frutas, legumes e
verduras (22), açougueiro (22), vendedor (20), repositor
(20), consultor externo (20), motorista entregador (15),
auxiliar de serviços gerais (15), garçom/garçonete (13), ajudante de produção (11), entre outros. Os interessados em
alguma das vagas podem se cadastrar no Balcão de Empregos
através do site da
Prefeitura
Relatório
de Vagas www.riopreto.sp.gov.
Balcão de Empregos
br/balcaoempregos e se candidatar as vagas oferecidas
enviandoVagas
osAtivas
currículos.

Fica revertido para o patrimônio da associação Clube Monte Líbano
de São José do Rio Preto, nos termos que dispõe o artigo 112 do Estatuto
Social, os títulos abaixo relacionados de titulares inadimplentes, que contém
mais de um ano de passivo e que seu saldo devedor contabilize valor
superior a 50% (cinquenta por cento) do valor nominal do título
patrimonial.
Os títulos patrimoniais abaixo relacionados, seus titulares e ou
sucessores, tem 15 (quinze) dias para liquidação do débito, sendo que
após esse prazo referidos títulos passarão a ser livremente comercializados
pelo Clube Monte Líbano. São os seguintes títulos:
Série A:

Filtros: Relatório diário do dia 05/10/2021. Apenas vagas ativas (novas e reativadas).

0107 0270 0306 0324 0390 0417 0486 0490 0519 0616 0634 0788 0912 0918 0930 0957 0965
1113 1117 1178 1205 1228 1299 1370 1388 1392 1500 1534 1667 1853 2224 2225 2240 2264
2278 2280 2465 2513 2531 2543 2666 2690 2759 2793 2804 2883 2885 2930 2932 3041 3210
3217 3220 3237 3264 3268 3333 3334 3489 3538 3822 3942 4095 4156 4170 4179

Série B:
0140 0155 0177 0428 0576 0603 0727 0775 0995 1044 1133 1136 1169 1273 1277 1303

1401

1419 1497 1504 1670 1727 1915 2024 2084 2092 2169 2205

São José do Rio Preto, 27 de setembro de 2.021.

José Nadim Cury
Presidente

Luiz Geraldo Mazzoni Junior
Diretor Secretário

Paulo Cesar Caetano Castro
Diretor de Assuntos Jurídicos

Manoel Francisco da Silveira
Diretor Financeiro

1

CARGO
ACABADOR DE MÁRMORES E GRANITOS
AÇOUGUEIRO
AÇOUGUEIRO DESOSSADOR
AGENTE DE CRÉDITO
AJUDANTE DE FUNDIÇÃO

QTDE. VAGAS
1
22
1
10
3

SEXO
MASCULINO
INDIFERENTE
INDIFERENTE
INDIFERENTE
MASCULINO

TIPO
PERMANENTE
PERMANENTE
PERMANENTE
PERMANENTE
PERMANENTE

AJUDANTE DE FUNDICAO|PRODUÇÃO PCD
AJUDANTE DE MARCENEIRO/ MEIO OFICIAL
AJUDANTE DE MOLDELAGEM
AJUDANTE DE MOTORISTA
AJUDANTE DE OBRA
AJUDANTE DE PRODUÇÃO

1
1
1
3
3
10

MASCULINO
MASCULINO
MASCULINO
INDIFERENTE
MASCULINO
MASCULINO

PERMANENTE
PERMANENTE
PERMANENTE
PERMANENTE
PERMANENTE
PERMANENTE

AJUDANTE DE PRODUÇÃO
AJUDANTE GERAL
AJUDANTE GERAL
AJUDANTE SERVIÇOS GERAIS

1
2
2
1

MASCULINO
MASCULINO
MASCULINO
INDIFERENTE

PERMANENTE
PERMANENTE
PERMANENTE
PERMANENTE

ANALISTA DE CONTROLADORIA SENIOR
ANALISTA DE CONTROLADORIA SÊNIOR
ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS
ANALISTA TELECOM (BACK OFFICE)
ARMADOR B (FERRAGENS)
ARQUITETO

1
1
1
1
1
1

INDIFERENTE
INDIFERENTE
INDIFERENTE
INDIFERENTE
MASCULINO
INDIFERENTE

PERMANENTE
PERMANENTE
PERMANENTE
PERMANENTE
PERMANENTE
TEMPORÁRIA

ARTE FINALISTA
ASSESSOR DE VENDAS
ASSISTENTE DE COZINHA
ASSISTENTE DE MARKETING
ASSISTENTE DE MARKETING/VENDAS
ASSISTENTE DE RECURSOS HUMANOS

1
3
3
1
1
1

INDIFERENTE
INDIFERENTE
INDIFERENTE
FEMININO
FEMININO
INDIFERENTE

PERMANENTE
PERMANENTE
PERMANENTE
PERMANENTE
PERMANENTE
PERMANENTE

ASSISTENTE DE RH
ASSISTENTE DE TI
ASSISTENTE/ LÍDER DE CAIXA
ASSISTENTE/ LÍDER DE MERCEARIA

1
1
1
1

FEMININO
INDIFERENTE
INDIFERENTE
INDIFERENTE

TEMPORÁRIA
PERMANENTE
PERMANENTE
PERMANENTE

ATENDENTE
ATENDENTE
ATENDENTE
ATENDENTE
ATENDENTE CRM
ATENDENTE DE BAR, PRODUÇÃO DE CAIPIRINHA, CAIXA

18
15
2
1
1
2

INDIFERENTE
INDIFERENTE
INDIFERENTE
FEMININO
INDIFERENTE
MASCULINO

PERMANENTE
PERMANENTE
PERMANENTE
PERMANENTE
PERMANENTE
PERMANENTE

ATENDENTE DE DELIVERY
ATENDENTE (ESTÁGIO)
ATENDENTE FAST FOOD
ATENDENTE PCD (PESSOA COM DEFICIÊNCIA)
ATENDENTE PRAÇA ALIMENTAÇÃO IGUATEMI
ATENDENTE TÉCNICO

1
10
4
1
1
1

FEMININO
INDIFERENTE
INDIFERENTE
INDIFERENTE
INDIFERENTE
INDIFERENTE

PERMANENTE
PERMANENTE
PERMANENTE
PERMANENTE
PERMANENTE
PERMANENTE

AUX. DE COZINHA
AUX. DE GARÇOM
AUX. DE GARÇOM
AUX DE LIMPEZA

3
5
2
1

INDIFERENTE
INDIFERENTE
INDIFERENTE
FEMININO

PERMANENTE
PERMANENTE
PERMANENTE
PERMANENTE

AUX DE SUSHIMAN
AUX. FINANCEIRO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO - SETOR DE IMPORTAÇÕES
AUXILIAR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
AUXILIAR COMERCIAL

2
1
1
1
1
1

INDIFERENTE
FEMININO
INDIFERENTE
INDIFERENTE
FEMININO
MASCULINO

PERMANENTE
PERMANENTE
PERMANENTE
PERMANENTE
PERMANENTE
PERMANENTE

AUXILIAR DE CARGA E DESCARGA
AUXILIAR DE CONTAS/ RECEBER/ A PAGAR/ FINANCEIRO
AUXILIAR DE CONTROLE DE QUALIDADE
AUXILIAR DE COZINHA
AUXILIAR DE COZINHA
CARGO
AUXILIAR DE COZINHA
AUXILIAR DE COZINHA
AUXILIAR DE COZINHA
AUXILIAR DE COZINHA
AUXILIAR DE ESTOQUE
AUXILIAR DE ESTOQUE
AUXILIAR DE ESTOQUE
AUXILIAR DE ESTOQUE
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO
AUXILIAR DE LIMPEZA
AUXILIAR DE LIMPEZA
AUXILIAR DE LIMPEZA
AUXILIAR DE LIMPEZA
AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO
AUXILIAR DE LOGÍSTICA
AUXILIAR DE MANUTENÇÃO (TEMPORÁRIA)
AUXILIAR DE MARCENARIA
AUXILIAR DE MONITORAMENTO JR.
AUXILIAR DE MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS
AUXILIAR DE OPERAÇÕES
AUXILIAR DE PREVENÇÃO
AUXILIAR DE PRODUCAO
AUXILIAR DE PRODUÇÃO
AUXILIAR DE PRODUÇÃO

8
1
1
1
2
QTDE. 2VAGAS
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
3
6
1
1
1
1
1
1
2
1
2
2
1
2

MASCULINO
PERMANENTE
INDIFERENTE
PERMANENTE
MASCULINO
PERMANENTE
INDIFERENTE
PERMANENTE
INDIFERENTE
PERMANENTE
SEXO
TIPO
INDIFERENTE
PERMANENTE
FEMININO
PERMANENTE
USUÁRIO:
RNSANTOS - DATA EMISSÃO:
05/10/2021 07:45
INDIFERENTE
PERMANENTE
INDIFERENTE
PERMANENTE
MASCULINO
PERMANENTE
MASCULINO
PERMANENTE
MASCULINO
PERMANENTE
MASCULINO
PERMANENTE
MASCULINO
PERMANENTE
MASCULINO
PERMANENTE
FEMININO
PERMANENTE
INDIFERENTE
PERMANENTE
FEMININO
PERMANENTE
FEMININO
PERMANENTE
FEMININO
PERMANENTE
MASCULINO
PERMANENTE
INDIFERENTE
TEMPORÁRIA
MASCULINO
PERMANENTE
INDIFERENTE
PERMANENTE
MASCULINO
PERMANENTE
MASCULINO
PERMANENTE
INDIFERENTE
PERMANENTE
INDIFERENTE
PERMANENTE
MASCULINO
TEMPORÁRIA
MASCULINO
PERMANENTE
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São José do Rio Preto, quarta-feira
06 de outubro de 2021

SOCIAL

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

BABY I

BABY II

Nasceu dia 14 de setembro, o
Antônio, filho de Robson Bruno
Mir e Ana Júlia Guerra Mir.
São avós maternos o cirurgião
dentista Fábio Guerra, Juliana
De Paula e Sonia Maria De
Marchi e paternos, Robson e
Selma Mir.

Nasceu segunda-feira passada,
o garotinho Bento, terceiro
filho de Rafael e Adriana Helu
Hawilla. Vem a ser o 14º bisneto
de D. Maria Menezes e do
saudoso Abelardo Menezes. O
garotinho é neto do saudoso
J. Hawilla e Eliane Menezes
Hawilla.

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

*

Entre tantas notícias que a imprensa despeja diariamente sobre
nós, vindas de todos os cantos do mundo e do país, essa é de
dar orgulho nos rio-pretenses: 15 cientistas da Famerp e 27 do
Ibilce foram listados em levantamento AD Scientific Index 2021,
ranking que reúne os 10 mil cientistas mais influentes da América
Latina, num total de 42 cientistas ,que hoje formam a elite na
América Latina, entre os 10 mil mais influentes.

*

São Paulo vai anunciar
em novembro investimentos
a serem feitos por empresas
privadas no estado, em obras
que começam ainda este ano
e somam R$ 3 bilhões.

ORGULHO II

*

O presidente do Automóvel
Clube, Jesus Martin Neto,
a mulher, Suely Gandolfo
Martin, viajaram domingo para
diazinhos entre Campos do
Jordão e Guarujá.

A Faculdade de Medicina de Rio Preto (Famerp), ficou em 82º
lugar entre as 453 universidades listadas, com 15 cientistas
citados. O Instituto de Biociências, Letras e Ciências Exatas (Ibilce)
teve 27 cientistas contemplados. A faculdade é um campus da
Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (Unesp),
que ficou em 2º lugar na lista, com 572 cientistas.

Veja a lista dos nossos craques: Arthur Soares Souza Junior,
Débora Aparecida Pires de Campos Zuccari, Eloiza Helena Tajara,
Eny Maria Goloni Bertollo, Érika Cristina Pavarino, Maria Cristina
de Oliveira Santos Miyazaki, Marcia Galan Perroca, Margarete
Teresa Gottardo de Almeida, Marielza Martins, Mario Abbud Filho,
Maurício Lacerda, Moacir Fernandes de Godoy, Renato Ferreira
Da Silva, Suzana Lobo, Ana Elizabete Silva, Ana Lúcia Barretto
Penna, Antônio Aparecido de Andrade, Celia Maria Landi Franco,
Claudia Maria de Lima, Claudia Regina Bonini Domingos, Denise
de Cerqueira Rossa Feres, Diogo Paschoalini Volanti, Eduardo Alves
de Almeida, Eleni Gomes,Eloi da Silva Feitosa, Fernando Barbosa
Noll, Francisco Langeani Neto, João Ruggiero Neto, Lilian Casatti
Luis Octavio, Maria Tercília Vilela de Azeredo Oliveira, Neuza Jorge,
Orlando Necchi Junior, Raghuvir Krishnaswamy Arni, Reinaldo José
Fazzio Feres, Rejane Maira Góes, Roberto da Silva, Sebastião
Roberto Taboga, Sonia Maria Oliani e Vânia Regina Nicoletti.

FERIADÃO

DIA DAS CRIANÇAS

O feriado prolongado da
Semana da Criança e do dia
consagrado à Nossa Senhora
Aparecida, Padroeira do Brasil,
dia 12 de outubro, costuma
ser o kick-off para a grande
temporada na Enseada Azul.
Este ano, o feriado cai na
terça-feira vindoura e deverá
levar um grande número de
moradores e visitantes à Riviera
Mineira.

No feriado de terça-feira, Dia
da Criança, o Harmonia Tênis
Clube – agora sob nova direção
- vai fazer um café da manhã
especial dedicado aos infantes,
com recreação monitorada,
brinquedos na piscina, pipoca
e algodão doce. À coté, o
triunvirato do Departamento
Social: Bruna Spotti de Almeida,
Ana Tereza Lorga de Giorgio
e Ana Carolina Ferraz Jorge
Bíscaro.

RECUPERAÇÃO

Como forma de agradecimento por todas as graças alcançadas como a gravação do novo projeto com participações
especiais de Zé Neto & Cristiano, Tierry e Maiara & Maraisa,o cantor sertanejo Vinicius que faz dupla com Douglas,
(ambos mineiros de Poços de Caldas), saiu em pedalada
domingo dia 3,pelo “Caminho da Fé”, que vai de Águas da
Prata até Aparecida do Norte. O percurso terá cerca de
300 quilômetros.

ELEIÇÕES I
Nas eleições realizadas domingo no Harmonia, os 141 associados
que votaram- o clube conta hoje com 257 sócios- elegeram com
125 votos, sucessor de João Carlos Theodoro, o advogado Eduardo
(Toquinho) Lemos Prado de Carvalho. João Theodoro e toda a
diretoria foram muito cumprimentados pela excelente gestão.

ELEIÇÕES II
Para o conselho Deliberativo, foram eleitos por ordem dos mais
votados: Waldner Lui, Luiz Mário Teso, Ivan Rollemberg Filho,
Carlos Eduardo Andreoli, Elvis Umar Buchala, Alexandre Mansur
Bíscaro, Marcelo Junqueira Von Gal, Henry Atique, Danilo Pinheiro,
Hamilton Funes e Neto Spotti.

ELEIÇÕES III
As eleições do Conselho Deliberativo e da nova diretoria executiva,
realizadas domingo pelo Harmonia Tênis Clube, significaram a
retomada de eventos presenciais no clube, que esteve lotado desde
as primeiras horas da manhã até o anoitecer, animadíssimo, com
música ao vivo, mesas lotadas na pérgula e muita gente na piscina
desfrutando do chope oferecido pela nova diretoria e da galinhada
da chef Madá um ícone do cardápio do clube.

SUCESSO I

Segundo o colunista carioca
Lauro Jardim, com dificuldades,
a rede de restaurantes Madero
estuda pedir recuperação
judicial. Em julho de 2020,
Luciano Huck que era um
dos sócios, se desfez de sua
participação na rede. Vendeu-a
para o sócio majoritário, Junior
Durski.

O povo anda com a faca nos
dentes com vontade de festa.
A Liesa – Liga das Escolas de
Samba do Rio de Janeiro, já
vendeu, em tempo recorde,
todos os camarotes da Sapucaí.

SUCESSO II

E o show de Jorge e Matheus,
dia 12 de dezembro, no Villa
Conte, já está praticamente
vendido. As fileiras da frente,
custam R$ 20 mil reais para
6 lugares- com direito a
mordomias prime e já tem
gente na fila de desistência.
Do universo de 160 mesas,
a empresa Alianza, de Fred
Tonelli, Hugo Pastel e Vitor
Miranda, tem ainda apenas 30.

MURO
É uma pena que o público
n ã o t en h a t i d o a c e sso à
Exposição de Animais, para
evitar aglomerações por causa
da pandemia. Mas os poucos
que lá estiveram na solenidade
da Secretaria de Agricultura,
na manhã de sábado, ficaram
encantados com o novo muro do
Recinto Alberto Bertelli Lucato
recentemente construído em
toda a volta do espaço, pela
pasta comandada por Pedro
Pezutto.

NA NOVELA
A próxima novela das nove,
“Um lugar ao sol”, que estreia
em 8 de novembro, terá duas
músicas de Roberto Carlos na
trilha sonora: uma nova versão
da maravilhosa “Outra vez”,
lançada originalmente em
1978; e um dueto com Liah
Soares na canção “A cor do
amor”, composição da própria
cantora paraense.

OUTUBRO ROSA I
Desde primeiro de outubro,
o Riopreto Shopping está
recebendo uma exposição
fotográfica 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.

CONTRA DOR
O prof. Dr Valdecir Carlos Tadei,
depois de dois anos de intensos
estudos agora é prescritor
de cannabis medicinal,
medicamento que é usado no
tratamento para alívio da dor
de inúmeros sintomas. Está
atendendo na Avenida José
Munia 7075.

OUTUBRO ROSA II
Segundo a realizadora, Roseli
Alcântara, a mostra visa
incentivar os exames preventivos
e ressaltar a importância de olhar
com atenção para a saúde e o
suporte emocional, da família
e profissionais disponíveis para
todos.A exposição ainda conta
com palestras gratuitas de
especialistas, iniciadas ontem.
Amanhã, às 19 horas, o
cardiologista e professor Newton
Boldrin ministra a palestra
“Diagnóstico e tratamento do
câncer de mama”.

A exuberante Sol Marques, esposa de Matias Antunes dos Santos, em reunião informal

COMÉDIA
O prefeito Edinho Araújo anunciou
a volta do Festival Janeiro
Brasileiro de Comédia para
2022, que estará completando
20 anos interrompido este ano
por causa da pandemia. Será
entre 22 e 30 de janeiro.

BABY III

Ontem, Cristina Bassitt
reuniu os plus intimes para
comemorar o aniversário numa
pizzaria da cidade.

ORGULHO I

ORGULHO III

Jornal

ANIVERSÁRIOS
COLETIVOS
Eleito diretor de Patrimônio
do Harmonia,Zé Oscar Cícero
vai voltar a realizar,como ele
fazia antes da pandemia,os
aniversários coletivos de sócios
do clube.

EM CASA

Já está em casa se recuperando
muito bem, Rafael Mozaquattro,
que vindo de sua fazenda em
Rio Preto, dia 17 de setembro,
dormiu na direção e sofreu
fraturas generalizadas. Está
preso ao leito todo gessado,
parecendo aquelas figuras de
desenho animado. Mas para a
alegria dos amigos e familiares,
está bem.

*

Será dia 9 de novembro,
uma terça-feira, a festa dos
laureados na noite de Líderes
Regionais Noroeste Paulista.
Serão 12 categorias.

*

A empresária Silvinha
Lourencini, deverá abrir dia 20
de outubro, no Iguatemi, uma
grife de tênis casuais, a Danke.
Aliás, se as negociações não
chegarem a bom termo, ela
poderá fechar sua Richard, no
Iguatemi.

*

José Mattar Jr, Ana Silvia
Casagrande, Carlos Benedito
Verona, Vera Spotti, João
Cocenza Zezé Oger e Mané
Jorge de Medeiros, viajam
sexta-feira para Inhotim e
depois para Tiradentes, de
onde retornam dia 22 de
outubro.

*

Na retomada de novos
eventos após a pandemia,
a Casa de España realizou
sábado mais uma edição
do Puchero Campeón, mas
desta vez em delivery. Foram
vendidos 140 tickets, um
sucesso.

*

A ceia de Natal do
restaurante Panorâmico,
apesar de ter a cozinha com
forte acento espanhol do Dom
León, será toda bem no estilo
natalino, com peru e tender
com frutas, peixe assado, etc.

Eduardo e Nathalia Conforti
Funes vão ganhar seu primeiro
baby em fevereiro. Vai receber
o nome de Rafael. É neto
de José Alexandre Bastos e
Regina Funes Bastos e Remo
Conforti (in memorian) e Tânia
Bergantini Conforti.

*

Será no Alto Rio Preto
a nova unidade da pizzaria
Vila Calui que Guilhereme
Ragazzini vai abrir no primeiro
semestre de 2022. Desta vez,
com formato de trattoria.
Senadores da CPI da
*
Covid começaram a discutir

a possibilidade de pedir uma
intervenção federal na Prevent
Senior que tem o rio-pretense
Pedro Batista entre seus
diretores.

*

O advogado Ricardo
Lemos Prado de Carvalho
está chegando com a mulher,
Marina Trifiglio de Carvalho de
diazinhos em Trancoso.

*

O D&D Shopping, um
dos polos de referencia a
decoração e design da capital
paulista realiza desde ontem,
5 de outubro a 3ª Mostra D&D
Garden, com a participação de
renomados nomes no cenário
de paisagismo brasileiro.

*

Poty Peloso Jorge e a
mulher Vanessa viajaram
para Tiradentes em setembro
com 18 pessoas da família
e instalaram-se num luxuoso
resort.

*

A partir de 15 de janeiro,
o Memorial da América Latina
vai sediar pela primeira vez, o
Arena Carnaval em seis finais
de semana, com samba, axé
music, pop e MPB.

*

Marcos e Ana Cêntola
que moram na Europa, estão
passando uma temporada
entre nós.

*

Será de 20 a 24 de abril a
próxima edição do Rodeio de
Mirassol.

*

Com 27 mil votos, de
acordo com a revista Time Out,
Praga venceu Nova York, Paris
e Chicago e ficou na primeira
posição na eleição da cidade
mais bonita do mundo.

QUINZE ANOS I
Para comemorar seus 15 anos, o Oba Festival, de Votuporanga,
realiza durante o carnaval, um dos maiores eventos para a
juventude. Para o ano que vem, com convites já esgotados em vários
setores a cinco meses do carnaval, programou- veja só o elenco
de estrelas: Gusttavo Lima, Dennis Dj, Os barões da Pisadinha,
Dj Pedro Sampaio, Dj Guuga (funk com arrocha), Luiza Sonza, DJ
GBR (de São José dos Campos), Israel e Rodolfo, Wesley Safadão,
o votuporanguense Gustavo Mioto, os trios elétricos Banda Eva,
Harmonia do Samba Batom a Cueca, Banda A zorra e a dupla de
Djs Cat Dealers.

QUINZE ANOS II

O Oba Festival é organizado por um grupo de empresários
votuporanguenses e a próxima edição será realizada no período de
26 de fevereiro a 1º de março. Com o avanço da vacinação e queda
nos números de contágio, as expectativas são de que o carnaval
seja autorizado nas mais diversas partes do Brasil.

