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Hospitais particulares retomam 
cirurgias eletivas em Rio Preto

 PÓS-PANDEMIA

Por conta da diminuição de 
internações, o Beneficência 
Portuguesa por exemplo já de-
sativou 79% dos leitos de UTI 
e 83% dos leitos de enfermaria 
da ala Covid. Esses leitos fo-
ram remanejados para atender 
outras especialidades, possibi-
litando a retomada das cirurgias 
eletivas. Outros hospitais tam-
bém confirmam a retomada dos 
procedimentos.    Pág.A5

Em 24h, Câmara 
de Mirassol cria 
projeto, vota e 
reajusta salário
Vereadores de Miras-

sol aprovaram projeto 
em regime de urgên-
cia (única votação) que 
aumenta os próprios 
salários em 24% e cria 
espécie de 13º paga-
mento no final do ano. 
A votação ocorreu na 
segunda-feira, 4, mesmo 
dia em que a proposta foi 
protocolada.      Pàg.A3

Instituto não tem 
que  devolver 
R$ 4,6 mi à 

prefeitura, diz TCE
Após mais de dez 

anos o Tribunal de Con-
tas do Estado (TCE) 
decidiu revogar deter-
minação que obrigava 
devolução de R$ 4,68 
milhões por parte do 
Instituto Sorrindo Para 
a Vida à Prefeitura de 
Rio Preto. Os contratos 
foram da gestão do 
ex-prefeito Valdomiro 
Lopes.     Pág.A3

Ladrão é 
preso após 
três roubos 

seguidos em 
minutos
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Estudante 
de 19 anos

é executado a 
tiros no bairro 
Duas Vendas
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UBS Anchieta 
volta com 

novas 
instalações

A unidade, que antes fun-
cionava na avenida Philadelpho 
Gouvea Neto, passa a fun-
cionar no prédio instalado na 
avenida Maria da Silva Dória, 
555 – Jardim Santa Rosa. O 
investimento para a construção 
foi de R$ 2.1 milhões. Pág.A5

Em Olímpia 
vereadora reclama 
em vídeo do salário 

de R$,4,6 mil
A vereadora de Olímpia 

Alessandra Bueno (PSDB) 
se tornou o assunto do 
momento. “Essa vida que 
estou levando por conta 
de quatro mil, seiscentos 
e pouco... Dá licença, 
gente. Ó, eu não aguento. 
Uma cabeleireira, uma 
manicure, garanto que 
ganham mais que eu”, diz 
ela no vídeo.       Pág.A3

Caminheiro é 
flagrado dirigindo 

com copo de 
caiprinha na 

BR 153
Pág. A4

Parado e sem uso, Trem Caipira 
terá licitação para novo visual

R$ 22 MIL
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VÔLEI
Time feminino 

de Rio Preto 
se inscreve 

para disputar 
a Superliga C 
com esperan-

ças de subir 
ano que vem.
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POLÍCIA
Operação 
Resarcire 

prendeu um 
acusado em 
Catanduva e 

procura outro 
suspeito em 

Rio Preto, 
acusados de 
participar de 
quadrilha es-

pecializada 
em golpes em 

clientes de 
bancos. 
Pág.A4
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Durante 
blitz PRF 
achou o 
copo de 

caipirinha 
sobre o 

banco do 
caminhão
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Perspectiva de 
conhecimento não 

é sabedoria
Em Crônicas & Entrevistas 

(2000), argumento que deter-
minados pensadores, quando 
ingressam na área da intuição, 
da existência eterna, vez por 
outra se assemelham a crian-
ças pequenas e inexperientes, 
como que engatinhando nesse 
campo, a ponderar que o Es-
pírito tenha a ver unicamente 
com terrores sobrenaturais, 
como nos filmes de Hollywood 
(...). Será que tudo o que há 
no Universo já foi alcançado 
pela noção intelectual contem-
porânea? O nosso presente 
desenvolvimento mental é o limite da sabedoria? Ora, o 
ser humano nem atingiu o nível de conhecimento pleno, 
mas apenas alguma perspectiva dele, do contrário não se 
destruiria, a todo instante, em guerras e mais guerras de 
todos os matizes e no extermínio do planeta onde vive, 
reconhecidamente a sua única morada. Pode haver maior 
loucura que essa?

Candide e o massacre do mundo
Até há pouco tempo, inteligências consideradas entre 

as maiores, não sabemos por quais interesses movidas, 
“inteligentemente” negavam tamanha realidade que hoje, 
para dizer o mínimo, já nos oprime: estamos a arrasar a 
Terra. Mas, apesar de tudo isso, ainda há quem acredite viver 
no melhor e mais seguro dos mundos, como o pasmante 
Candide, de Voltaire (1694-1778). Razão plena goza o velho 
Eça de Queiroz (1845-1900), autor da magnífica página “O 
Suave Milagre”, ao afirmar que “a Ciência realmente só tem 
alcançado tornar mais intensa e forte uma certeza: a velha 
certeza socrática da nossa irreparável ignorância. De cada 
vez, sabemos mais... que não sabemos nada”.

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

ARTIGO Parado e sem uso, Trem 
Caipira vai ganhar novo visual

A Prefeitura de Rio Preto, 
por meio da Secretaria de 
Desenvolvimento Econômico 
e Negócios de Turismo, dis-
parou nesta quinta-feira, 7, 
licitação para serviços de en-
velopamento das composições 
que fazem parte do projeto 
Trem-Caipira.

Segundo o edital licitatório, 
a empresa vencedora deverá 
retirar o envelopamento atual 
que remete obras do artista 
primitivista, conhecido nacio-
nalmente, José Antônio da 
Silva, por material em preto e 
marrom e tons em amarelo.

O valor total do serviço é de 
R$ 22,2 mil. Deverão obriga-
toriamente ser apresentadas 
amostras do material como 
adesivo vinílico antimofo, re-
sistente a umidade e com 
durabilidade mínima de seis 
anos após a aplicação.

O objetivo, segundo o go-
verno, é que as composições 
do Trem-Caipira ganhem um ar 
mais moderno, mas que pelas 
cores remetam antigas com-
posições, em especial as pri-
meiras fabricadas na Europa.

Todo o projeto com os de-
talhes de cores e inspirações 
foi feito por técnicos da pasta 
de Desenvolvimento Econômi-
co e Negócios de Turismo. As 
propostas devem ser apresen-
tadas no Portal de Compras 
da Prefeitura até o dia 26 de 

Raphael FERRARI   
redacao@dhoje.com.br

R$ 22 MIL
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outubro. Após este prazo será 
marcado dia para abertura dos 
documentos e análise por parte 
da Comissão de Licitações da 
Prefeitura.

Atualmente, em função das 
medidas de restrição impostas 
pelo combate a Covid-19, as 
viagens do Trem-Caipira estão 
suspensas desde março de 
2020, mês do primeiro caso 
de Covid em Rio Preto.

Mesmo após o novo envelo-
pamento ainda não existe data 
oficial para retorno das viagens 

turísticas que acontecem sem-
pre no último domingo de cada 
mês, entre as estações ferro-
viárias de Rio Preto e o distrito 
de Engenheiro Schmitt.

O Trem Caipira foi idealiza-
do pelo prefeito Edinho Araújo 
(MDB) no seu segundo manda-
to a frente da Prefeitura. Ele fez 
apenas uma viagem inaugural 
e ao longo do mandato do 
ex-prefeito Valdomiro Lopes 
(PSB) passou por uma série de 
problemas, como falta de au-
torização da Rumo, concessio-

nária que opera trens de carga 
na ferrovia que passa por Rio 
Preto, e da Agencia Nacional de 
Transportes Terrestres (ANTT).

Em 2018, em seu terceiro 
mandato, o prefeito Edinho 
retomou as viagens do projeto 
que só foi paralisado devido a 
pandemia. O objetivo é resgatar 
as viagens do passado.

A atração turística é um 
veículo leve sobre trilhos (VLT), 
composto por um veículo mo-
triz e um reboque. As viagens 
duram, em média, 45 minutos.

Unesp prorroga até 13 de outubro 
inscrições para vestibular 2022

ENSINO SUPERIOR EMPREGO

A Universidade Estadual 
Paulista (Unesp) decidiu pror-
rogar até as 16 horas do dia 
13 de outubro, quarta-feira, 
o prazo de inscrições para o 
Vestibular 2022, com 7.690 
vagas em 24 cidades de todas 
as regiões, incluindo Rio Preto. 
Os interessados deverão se 
cadastrar pelo site da Fundação 
Vunesp (www.vunesp.com.br), 
responsável pela organização 
do exame.

O pagamento da taxa de 
inscrição, no valor de R$ 180, 
deverá ser feito também até o 
dia 13. O principal motivo para 
a prorrogação foi a diferença 
entre o número de candidatos 
cadastrados no site para a rea-
lização da inscrição e o número 
de pagamentos realizados. 
A Unesp concedeu mais seis 
dias para que possa ser feita a 
confirmação da inscrição.

A Unesp oferece redução 
de 75% da taxa aos cerca de 
400 mil alunos matriculados no 
último ano do ensino médio da 
rede pública estadual paulista 
(Secretaria da Educação/SP 
e Centro Paula Souza). Estes 
candidatos pagarão taxa de R$ 
45 e também se inscreverão até 
13 de outubro.

Os resultados dos pedidos 
de isenção ou redução de 50% 
da taxa foram divulgados em 
27 de setembro. Os contem-

plados com a isenção já estão 
automaticamente inscritos. Os 
beneficiados com a redução 
deverão efetuar o pagamento 
da taxa de R$ 90 até o dia 13.

O Sistema de Reserva de 
Vagas para Educação Bási-
ca Pública (SRVEBP) destina 
50% das vagas de cada curso 
de graduação da Unesp para 
alunos que tenham cursado 
integralmente o ensino médio 
em escola pública, sendo que 
35% das vagas desse sistema 
são destinadas aos candidatos 
que se autodeclararem pretos, 

Da REDAÇÃO

pardos ou indígenas.
O calendário da Unesp prevê 

provas em 35 cidades, sendo 
31 no Estado de São Paulo. A 
primeira fase será realizada em 
14 e 15 de novembro (primeiro 
dia, domingo, para candidatos 
de cursos da área de biológicas 
e segundo dia reservado a ves-
tibulandos das carreiras de exa-
tas e humanidades, além dos 
treineiros). A segunda fase será 
aplicada em 19 de dezembro 
(domingo) para todos os cursos. 
O resultado final será divulgado 
em 27 de janeiro de 2022.

Arquivo DHOJE

Balcão fecha quinta com 
880 ofertas de trabalho

A expectativa é 
que a demanda 

por novos postos 
de trabalho 

continue 
crescendo

O Balcão de Empregos de 
Rio Preto desta quinta-fei-
ra (7) está oferecendo 880 
oportunidades de trabalho. As 
principais delas são para ope-
rador de caixa (50), vendedor 
(40), vendedor (37), atendente 
(36), consultor de vendas (32), 
repositor de frutas, legumes e 
verduras (22), açougueiro (22), 
repositor (20), vendedor exter-
no (19), auxiliar de produção 
(16), auxiliar de serviços gerais 
(16), operador de empilhadeira 
(16), motorista entregador 
(15), ajudante de produção 
(11), entre outros.

Há também oportunidades 
de estágio. As vagas são para 
as seguintes áreas: atendimen-

to (40), telemarketing (14), pe-
dagogia (4), ciências contábeis 
(2), administração (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/balcao-
empregos/ e se candidatar às 
vagas oferecidas enviando os 

currículos.
O Balcão de Empregos 

também está cadastrando 
trabalhadores interessados 
em oferecer, ou que já exer-
cem, 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/balcao-
empregos/, 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)

Da REPORTAGEM
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DEZ ANOS DEPOIS

Vereadora reclama de 
eleitores e do salário 

A vereadora de Olímpia 
Alessandra Bueno (PSDB) se 
tornou o assunto do momen-
to após vídeo de uma live 
em que ela fez nos últimos 
dias ter ido parar nas redes 
sociais.

No vídeo a parlamentar diz 
aos gritos que está cansada 
de cobranças de eleitores 
para resolver questões pesso-
ais. Ela reclama do salário de 
R$ 4,6 mil e por mais de dez 
minutos alega que até mesmo 
uma cabeleireira recebe mais 
do que ela.

“Essa vida que estou le-
vando por conta de quatro 
mil, seiscentos e pouco... 
Dá licença, gente. Ó, eu não 
aguento. Uma cabeleireira, 
uma manicure, garanto que 
ganham mais que eu e não 
têm esse inferno de vida que 
tenho. E ‘neguinho’ ainda joga 
na cara. Não aguento”, diz a 
vereadora de Olímpia.

A parlamentar já é figura 
conhecida nas redes sociais 
por fazer lives sobre vários 
assuntos da cidade, sempre 
com muitos palavrões e lições 

de moral a políticos e pessoas. 
Na live que motivou toda a 
repercussão atual, Alessandra 
escolheu como título: “No 
meu limite, chega. Ninguém 
é de ferro”.

Alessandra confirmou a 
veracidade do vídeo e diz que 
não estava em um bom dia. 
Ela já foi empregada domés-
tica e comerciante. Ela ocupa 
o mandato pela primeira vez.

Raphael FERRARI 

EM OLÍMPIA

A toque de caixa, vereadores 
aprovam reajuste de 24% e 13º

Vereadores de Mirassol 
aprovaram projeto em regime 
de urgência (única votação) que 
aumenta os próprios salários 
em 24% e cria espécie de 13º 
pagamento no final do ano. A 
votação ocorreu na segunda-
-feira, 4, mesmo dia em que 
a proposta foi protocolada no 
legislativo da cidade.

A partir do próximo ano, 
caso sancionado o projeto, os 
dez vereadores passam a rece-
ber cerca de R$ 4,4 mil, contra 
R$ 3,6 mil atualmente. O rea-
juste se baseou no Índice Geral 
de Preços – Mercado (IGP-M), 
acumulado nos últimos doze 
meses até setembro, e utiliza-
do geralmente pelo mercado 
imobiliário. No período, a infla-
ção acumulada pelo Índice de 
Preços ao Consumidor Amplo 
(IPCA) foi de 10,52%.

O reajuste também vale 

para o prefeito, com salário 
atual R$ 16,2 mil, e vice-pre-
feito, com vencimento hoje em 
R$ 5,8 mil.

O projeto foi protocolado e 
votado, curiosamente, na se-
gunda-feira, dia em que houve 
interrupção dos serviços pela 
rede social (WhatsApp, Face-

Raphael FERRARI 
redacao@dhoje.com.br

1% A MAIS

Após mais de dez anos o 
Tribunal de Contas do Estado 
(TCE) decidiu revogar determi-
nação que obrigava devolução 
de R$ 4,68 milhões por parte 
do Instituto Sorrindo Para a 
Vida à Prefeitura de Rio Preto.

Análise do TCE de repasses 
nos anos de 2010 e 2011 
pelo município, durante o go-
verno do ex-prefeito Valdomiro 
Lopes (PSB), ao Instituto fo-
ram considerados irregulares. 
O Instituto tinha como dire-
tor-presidente Luiz Carlos 
Mandia e participação 
de Ivani Vaz de Lima, 
na época secretaria 
municipal do governo 
Valdomiro Lopes. O 
Sorrindo Para a Vida 
prestava serviços ao 
poder público por 
meio de convênios 
na área da assistência 
social.

No entendimento 
do TCE os valores de R$ 2,94 
milhões repassados em 2010 
e de R$ 1,74 milhão em 2011 
apontam como “irregular a 
prestação de contas determi-
nando a devolução total dos 
recursos repassados, ficando 
a entidade suspensa do rece-
bimento de novos repasses 
até a sua regularização pe-

rante esta Corte de Contas”, 
consta na ação.

Decisão de agora, pelo voto 
da auditora substituta Silvia 
Monteiro, relatora do proces-
so e demais conselheiros e 
auditores do TCE, o plenário 
“deu provimento parcial, tão 
somente para revogar a deter-
minação de devolução do nu-

Raphael FERRARI 

RECURSOS HÍDRICOS

EM MIRASOL

book e Instagram).
A proposta teve assinatura 

coletiva dos vereadores Ademir 
Massa (PP), Cida Dias (Repu-
blicanos), Daniel Sotto (MDB), 
Capitão Fábio Kunii (DEM), Julio 
Salomão (PL), Nando Nogueira 
(PL) e Walmir Chaveiro (PTB). 
Votaram contra a proposta 

apenas os vereadores João 
Paulo (PSDB) e Valdecir Pinatto 
(DEM).

Na mesma sessão, a maio-
ria também aprovou a legali-
dade do projeto que cria dez 
cargos de assessores na Casa, 
de livre nomeação, além do 13 
salário.
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TCE revoga obrigação de instituto 
devolver R$ 4,6 mi à prefeitura

merário e a suspensão para o 
recebimento de novos aportes, 
mantendo-se, todavia, o juízo 
de irregularidade das presta-
ções de contas dos exercícios 
de 2010 e 2011, decorrentes 
dos recursos repassados pela 
Prefeitura de São José do Rio 
Preto ao Instituto Sorrindo Para 
a Vida”, diz trecho da decisão.

Após mais de dez anos o 
Tribunal de Contas do Estado 
(TCE) decidiu revogar determi-
nação que obrigava devolução 
de R$ 4,68 milhões por parte 
do Instituto Sorrindo Para a 
Vida à Prefeitura de Rio Preto.

Análise do TCE de repasses 
nos anos de 2010 e 2011 
pelo município, durante o go-
verno do ex-prefeito Valdomiro 
Lopes (PSB), ao Instituto fo-
ram considerados irregulares. 
O Instituto tinha como dire-
tor-presidente Luiz Carlos 
Mandia e participação 
de Ivani Vaz de Lima, 
na época secretaria 
municipal do governo 
Valdomiro Lopes. O 
Sorrindo Para a Vida 

poder público por 
meio de convênios 
na área da assistência 

No entendimento 
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Deputados aprovam maior fatia dos 
municípios na divisão de impostos federais

Em 2020, o valor 
total transferido 
pelo FPM foi de 
R$ 87 bilhões

A Câmara Federal aprovou, 
em segundo turno, a proposta 
de emenda à Constituição que 
aumenta em um ponto percen-
tual os repasses de alguns tri-
butos da União às cidades, por 
meio do Fundo de Participação 
dos Municípios (FPM). O texto 
segue para promulgação.

Atualmente, as cidades 
ficam com 22,5 dos 49% 
arrecadados com imposto de 
renda e IPI. Com a PEC, o nú-
mero sobre para 23,5 pontos 
percentuais, e o repasse global 
aumenta de 49 para 50% da 
arrecadação.

A proposta prevê um au-
mento gradativo nos quatro 
primeiros anos de vigência da 
norma. O repasse a mais será 
de 0,25 ponto percentual nos 
dois primeiros anos. Já no ter-
ceiro, de 0,5 ponto percentual. 

Do quarto ano em diante, de 
um ponto percentual.

Se a alteração for promul-
gada ainda neste ano, os novos 
repasses começarão em 2022. 
Os valores serão depositados 
em todo mês de setembro.

Também se beneficiam com 
tais transferências constitucio-
nais os estados, por meio do 
Fundo de Participação dos Esta-
dos (FPE), e os bancos federais 
regionais, para aplicação em 
projetos de desenvolvimento 

nas regiões Norte, Nordeste e 
Centro-Oeste.

Em 2020, o valor total 
transferido pelo FPM foi de R$ 
87 bilhões. Até o último mês 
de setembro de 2021, o total 
foi de R$ 78 bilhões. Desde 
1988, os repasses aumenta-
ram duas vezes em um ponto 
percentual, nos anos de 2007 
e 2014. Tais valores são repas-
sados em julho e dezembro de 
cada ano.

“A medida pode suavizar 
os efeitos da crise que se 
abateu no Brasil e nas finan-
ças dos municípios, já que a 
queda de arrecadação não é 
acompanhada pela redução 
de despesas obrigatórias”, 
diz o deputado Júlio Cesar 
(PSD-PI), relator da PEC pela 
comissão especial. Segundo 
suas estimativas, o valor a ser 
repassado a mais totalizará R$ 
1,5 bilhão.

Raphael FERRARI 

Doria anuncia R$ 400 milhões para 
perfurar poços em 120 municípios

O Governador de São Pau-
lo João Doria (PSDB) apre-
sentou nesta quinta-feira, 
7, o programa ‘Água É Vida’ 
para reforçar a segurança 
hídrica e beneficiar mais 
de 2,1 milhões de pessoas 
em todas as regiões de São 
Paulo. O Estado vai investir 
R$ 400 milhões em ações 
como perfuração de poços 
profundos em 120 cidades 
e revitalização de 3 mil qui-
lômetros de rios ao longo de 
260 municípios.

O Estado também vai 
financiar projetos para pre-
servação de mananciais de 
abastecimento e novos servi-
ços de saneamento. Coorde-
nado pela Secretaria de Infra-
estrutura e Meio Ambiente, o 

Água é Vida está dividido em 
quatro eixos principais: “Águas 
Subterrâneas”, “Rios Vivos”, 
“Barramentos” e “Cooperação 
Técnica com a Secretaria de 
Agricultura e Abastecimento”.

“Um programa de defesa 
das águas, fazendo com que a 
gente tenha segurança hídrica 
aqui em São Paulo”, declarou 

o Vice-Governador Rodrigo 
Garcia (PSDB).

No eixo Águas Subterrâ-
neas, o Estado vai investir 
R$ 141 milhões para perfurar 
138 poços tubulares em 120 
municípios que não são aten-
didos pela Sabesp. Os locais 
já foram mapeados pelo Daee 
(Departamento de Águas e 

Energia Elétrica) e também 
vão receber reservatórios de 
200 mil litros, com entregas 
previstas para o primeiro se-
mestre de 2022.

Já o Rios Vivos prevê a 
revitalização de cerca de 3 
mil quilômetros de cursos 
d´água no período de um 
ano. A medida vai reforçar 
o abastecimento e ampliar 
melhorias na fluidez de rios e 
córregos, de forma a mitigar 
inundações.

O atendimento a 260 
municípios deve começar no 
próximo mês de dezembro, 
sob investimentos de R$ 
90 milhões. Esse eixo ainda 
prevê repasses estaduais de 
mais R$ 31 milhões na pre-
servação de 40 mananciais 
e projetos de tratamento de 
esgoto.

Da REDAÇÃO

Um programa de defesa das águas, 
fazendo com que a gente tenha 

segurança hídrica aqui em São Paulo

“

”

lo João Doria (PSDB) apre-
sentou nesta quinta-feira, 
7, o programa ‘Água É Vida’ 
sentou nesta quinta-feira, 
7, o programa ‘Água É Vida’ 
sentou nesta quinta-feira, 

para reforçar a segurança 
hídrica e beneficiar mais 
de 2,1 milhões de pessoas 
em todas as regiões de São 
Paulo. O Estado vai investir 
R$ 400 milhões em ações 
como perfuração de poços 
profundos em 120 cidades 
e revitalização de 3 mil qui-
lômetros de rios ao longo de 
260 municípios.

financiar projetos para pre-
servação de mananciais de 
abastecimento e novos servi-
ços de saneamento. Coorde-
nado pela Secretaria de Infra-
estrutura e Meio Ambiente, o 
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HUMANO
Crânio é achado em 

avenida da Vila Toninho

Na manhã desta quinta-fei-
ra (7) policiais civis da Central 
de Flagrantes de Rio Preto 
foram acionados por volta das 
7h40 para atender o caso de 
um encontro de um crânio 
humano na Avenida Alfredo 
Folchini no bairro Vila Toninho.

O delegado plantonista da 
central, Valcir Passetti, solicitou 
que o local fosse preservado 
para a equipe da Perícia Téc-
nica.

Para o jornal DHoje o de-
legado  informou que o crânio 
será encaminhado para o Insti-
tuto Médico Legista que deverá 

identificar a vítima. 
Será instaurado um inquéri-

to policial para melhor investi-
gação do ocorrido. (Colaborou 
– Bruna MARQUES)
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RIO PRETO
Dise prende traficante com 60 quilos de drogas

No decorrer desta quinta-
-feira (7) os policiais civis da 
Delegacia de Investigações 
Sobre Entorpecentes (DISE) 
prenderam dois homens sus-
peitos de tráfico de drogas em 
Rio Preto.

Na manhã os policiais pren-
deram um homem de 45 anos 
que estava comercializando 
drogas para outros traficantes. 
Após a investigação os policiais 
apreenderam mais de 60 quilos 
de entorpecentes entre maco-
nha, crack e cocaína.

Uma equipe se dirigiu até 
a residência do suspeito e no 
imóvel foram localizados cerca 
de 60 quilos de maconha e 

algumas porções já divididas, 
além de dois quilos de cocaína 
e um quilo de crack.

Fora as drogas os policiais 
ainda apreenderam uma ba-
lança de precisão, embalagens 
próprias para os entorpecentes, 
um simulacro de pistola, di-
nheiro e o veículo do suspeito 
que durante a apuração foi 
constatado como utilizado para 
a transporte dos entorpecentes. 
O homem foi levado para a DEIC 
e preso.

À tarde os policiais da DISE 
apreenderam mais 203 por-
ções de cocaína. A apreensão 
ocorreu no bairro Caic, onde as 
investigações apontavam que 
um homem de 43 anos estava 
guardando e revendendo as 
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drogas. 
Durante a abordagem no 

veículo o homem confessou que 
em sua residência estava o res-
tante das drogas e os policiais 
civis apreenderam as porções já 

embaladas para o tráfico.
O suspeito foi preso e tam-

bém responderá por tráfico de 
drogas. 

(Colaborou – Bruna 
MARQUES)
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Polícia procura integrante de 
quadrilha de estelionatários
Foi realizada pela Gerência 

de Combate ao Crime Orga-
nizado de Cuiabá (GCCO) na 
manhã desta quinta-feira (7) a 
Operação Resarcire, que tem o 
intuito de desarticular uma qua-
drilha especializada em golpes 
de estelionato e lavagem de di-
nheiro. A operação contou com 
o apoio dos policiais civis do 1º 
Distrito Policial de Rio Preto que 
cumpriram mandados judiciais 
em Rio Preto e Catanduva.

Ao todo foram expedidos 
28 mandados com alvos nos 
Estados de Mato Grosso, San-
ta Catarina e São Paulo, nos 
quais 12 pessoas foram pre-
sas, incluindo a moradora de 
Catanduva. Também foram 
apreendidos sete veículos, uma 
arma de fogo, dinheiro, muni-
ção, anotações, mais celulares 
e um motor home.

Em entrevista para o jornal 
DHoje o delegado Renato 
Camacho, responsável pelo 1º 
Distrito Policial, informou que o 
suspeito morador de Rio Preto 
não foi localizado, porém as 
investigações ainda estão em 
andamento.

“Não foi localizado o sus-
peito de Rio Preto que tinha 
a função de encontrar as víti-
mas para os golpes, porém a 
integrante de Catanduva que 

fornecida a conta bancária para 
a transferência do dinheiro foi 
localizada e presa. Ainda serão 
realizadas mais investigações 
não apenas para localizar o 
rio-pretense, mas também para 
identificação de mais suspeitos 
a partir dos materiais apreendi-
dos nesta quinta-feira”.

Ainda de acordo com a en-
trevista do delegado os cinco 
líderes da organização foram 
presos no Mato Grosso.

As investigações 
- As investigações começaram 
há dois anos e identificaram 
a organização criminosa que 
se especializou em golpes de 
estelionato utilizando um site 
de compra e venda e também 
por meio da clonagem de anún-
cios. O prejuízo financeiro das 
vítimas é estimado em, aproxi-
madamente, R$ 400 mil em um 
período de apenas três meses.

Além de cessar a atividade 
do grupo criminoso e impedi-
-los de fazer novas vítimas, o 
objetivo da operação é também 
apreender a maior quantidade 
de bens e valores em posse dos 
investigados, para o ressarci-
mento do prejuízo causado. É 
deste intuito que surgiu o nome 
Resarcire, que significa ressarcir 
em latim.

O trabalho investigativo apu-
rou que os líderes do grupo 
aplicavam os golpes, criavam 
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os anúncios falsos e cooptavam 
novos integrantes-correntistas. 
Além disso, os líderes da qua-
drilha praticavam a lavagem de 
dinheiro aplicando os recursos 
financeiros obtidos com as 
fraudes no mercado imobiliário 
e também acompanhavam os 
correntistas aos bancos para 
fiscalizar o saque dos valores 

recebidos.
Já os integrantes da or-

ganização que agiam como 
correntistas recebiam em suas 
contas bancárias os valores 
dos golpes aplicados, que eram 
transferidos pelas vítimas. Em 
contrapartida ficavam com 5% 
do valor sacado.

“Esses investigados eram a 

base da estrutura da pirâmide 
da organização criminosa, dan-
do sustentação para a Orcrim e 
exercendo papel fundamental 
e indispensável para o sucesso 
nas empreitadas criminosas, 
sem as quais as aplicações dos 
golpes não se concretizariam”, 
explicou o delegado titular da 
GCCO, Vitor Hugo.

BAEP

Policiais militares da equipe 
do BAEP prenderam às 16h 
desta quarta-feira (6) um ho-
mem de 45 anos e outro de 21 
anos que foram flagrados com 
drogas no bairro João Paulo.  
Uma arma de fogo também foi 
apreendida.

Os policiais estavam reali-
zando patrulhamento pela Rua 
Pedro Barbosa quando observa-
ram o suspeito mais jovem em 
frente a uma casa abandonada 
já conhecida por ser um ponto 
de comercialização de entor-
pecentes.

Eles o abordaram e em 
revista pessoal foram localiza-
dos dois invólucros com crack 
e R$105. O jovem confessou 
estar traficando e disse que 
dentro do imóvel vazio estavam 
escondidas mais porções.

Os policiais entraram e ob-
servaram o segundo suspei-
to tentando pular um muro  
com 57 porções de cocaína e 
R$337.

Os militares fizeram uma 
busca pelo imóvel e em uma 
pia encontraram 26 porções 
de cocaína, uma porção bruta 
da mesma droga e nove invólu-
cros com crack. No lado da pia 
também estava uma garrucha 
municiada com dois cartuchos 
intactos que o suspeito mais 
velho confessou ser sua.

Eles foram levados para a 
Central de Flagrantes  e em 
seguida foram presos e encami-
nhados para a DEIC. (Colabo-
rou – Bruna MARQUES)

Dupla é presa 
em flagrante
por tráfico
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SAMUEL BERNARDO ROSA, natural de 
São José do Rio Preto/SP, faleceu aos 76 
anos de idade. Era casado com Leolinda 
Aparecida da Silva Rosa e deixou seus 
fi lhos Edson, Adalberto, Andrea e Patrícia. 
Foi sepultado no dia 07/10/2021 às 11:00, 
saindo seu féretro do velório Jardim da Paz 
para o cemitério Parque Jardim da Paz.

GEDEÃO PEREIRA DE LIMA, natural 
de Conceição/PB, faleceu aos 72 anos de 
idade. Era divorciado e deixou seus fi lhos 
Sonia, Solange, Gedeão Filho e Antônio. 
Foi sepultado no dia 07/10/2021 às 10:30, 
saindo seu féretro do velório Capelas Prever 
Rio Preto para o cemitério São João Batista.

SILVIO DE OLIVEIRA, natural de São 
José do Rio Preto/SP, faleceu aos 93 anos 
de idade. Era casado com Ener Luis de 
Oliveira e deixou suas fi lhas Katia e Silvia. 
Foi sepultado no dia 07/10/2021 às 14:00, 
saindo seu féretro do velório Jardim da Paz 
para o cemitério Parque Jardim da Paz.

  FALECIMENTOS

JERONIMO LOURIVEL FERNANDES, 
natural de Cosmorama/SP, faleceu aos 81 
anos de idade. Era viúvo e deixou seus fi lhos 
Rosymeire e Jeronimo. Foi sepultado no dia 
07/10/202, saindo seu féretro do velório 
Capelas Prever Rio Preto para o cemitério 
São João Batista.

CASSIO DE LUNA FREIRE, natural de 
Rio de Janeiro/RJ, faleceu aos 88 anos de 
idade. Era casado com Aparecida Nasci-
mento Freire e deixou seus fi lhos Nedda e 
Mauricio. Foi sepultado no dia 07/10/2021 
às 15:00, saindo seu féretro do velório 
Jardim da Paz para o cemitério Parque 
Jardim da Paz.

JOSÉ LUIS CANOSSI, natural de Ma-
caubal/SP, faleceu aos 54 anos de idade. Era 
solteiro. Foi sepultado no dia 07/10/2021 às 
14:00, saindo seu féretro do velório Capelas 
Prever Rio Preto para o cemitério São João 
Batista.

VIOLÊNCIA
Estudante é executado a 

tiros no Duas Vendas

Um estudante de 19 
anos morreu na noite da 
última quarta-feira (6) após 
ser alvejado por quatro 
disparos de arma de fogo 
às 20h40 no bairro Duas 
Vendas.

A equipe da Polícia Mili-
tar foi notificada e se dirigiu 
para o local do crime, onde 
não encontrou vestígios 
dos tiros, cápsulas e nem 
a vítima, momento em 
que foi acionada por um 
funcionário do UPA Jaguaré 
que relatou a entrada do 
estudante na unidade.

Os policiais conversaram 
com o médico responsável 
que disse que a vítima foi 
socorrida até o UPA por dois 
amigos que foram embora. 
Os tiros atingiram a região 
esquerda do tórax, dois 
disparos no abdômen e um 
no dorso esquerdo.

Após as informações os 
militares compareceram 
na Central de Flagrantes e 
registraram o caso como 
homicídio qualificado, para 
que possa ser investigado 
pelo 4º Distrito Policial. 

(Colaborou – Bruna 
MARQUES)
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CRIMES EM SEQUÊNCIA EMBRIAGUEZ

Após três roubos em 
minutos, assaltante 

é preso pela PM

Um homem de 33 anos foi 
preso na tarde da última quar-
ta-feira (6) após ter realizado 
uma sequência de assaltos 
nos quais ele utilizou uma faca 
para ameaçar  uma professora 
de 51 anos, uma farmacêutica 
de 38 anos e uma comerciante 
de 41 anos.

O primeiro assalto ocorreu 
às 15h23 no bairro Redentora, 
quando o homem utilizando a 
faca de 27 centímetros abor-
dou a professora que dirigia 
uma moto da marca Yamaha 
e depois de ameaçá-la rou-
bou o veículo que ele utilizou 
para abordar a farmacêutica 
às 16h05. Da segunda vítima 
ele subtraiu uma mochila que 
guardava os documentos pes-
soais da mulher, R$20, celular 
e alguns materiais ortopédicos 
de seu filho que possui neces-
sidades especiais.

Oito minutos depois o cri-
minoso parou em uma loja de 
roupas no bairro Jardim Ro-
seiral e com a faca em mãos 
ele anunciou o terceiro assalto 
para a comerciante. Do esta-
belecimento foram subtraídas 
26 peças de roupas e R$80, 
sendo que o homem deixou os 
pertences da farmacêutica na 
loja para desocupar a mochila 
onde ele guardou as roupas.

Com as informações dos 
três assaltos uma equipe da 

Polícia Militar decidiu por es-
perar pelo criminoso no final 
da Avenida Philadelpho Manoel 
Gouveia Neto com a Avenida 
Antonio Marcos dos Santos, 
pois, segundo o boletim de 
ocorrência, o local faz parte do 
trajeto utilizado por criminosos 
que levam os produtos rou-
bados e furtados para serem 
vendidos na zona de baixo 
meretrício.

Minutos depois os policiais 
visualizaram o criminoso na 
avenida e após uma persegui-
ção o homem acabou perdendo 
o controle da moto e caindo, 
o que permitiu a abordagem 
policial no bairro Vila Maceno. 
Devido a queda ele foi levado 
para o UPA Tangará para rece-
ber medicação e em seguida 
para a Central de Flagrantes, 
onde foi preso e encaminhado 
para a carceragem da DEIC.

O caso foi registrado como 
roubo e notificado para o 3º 
Distrito Policial. (Colaborou – 
Bruna MARQUES)
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Caminhoneiro é flagrado 
bebendo caipirinha e 
dirigindo na BR 153

Um caminhoneiro embria-
gado foi preso pela Polícia Ro-
doviária Federal na noite desta 
quarta-feira (6), por volta das 
18h30, na BR 153, região de 
São José do Rio Preto (SP).

A equipe estava em ronda 
pela rodovia, quando na altura 
do km 95 foi abordada pelo 
condutor de um ônibus, que 
denunciou que o motorista de 
uma carreta vermelha estava 
dirigindo perigosamente pela 
rodovia. Segundo ele, a carreta 
dirigia zigue-zague sobre a faixa 
de rolamento.

Ao localizarem o veículo os 
policiais deram ordem de pa-
rada ao motorista, porém ele 
desobedeceu, e na fuga quase 
bateu na viatura com a carreta. 
A perseguição envolveu várias 
viaturas, que isolaram a rodovia 
para que nenhum outro veículo 
fosse atingido.

Na altura do km 82, trecho 
de Bady Bassitt, o caminho-
neiro parou a carreta sobre a 
pista, porém não conseguiu 
descer. Os policiais o retiraram 
da cabine, quando perceberam 
que ele estava completamente 
desorientado, sem equilíbrio e 
exalando odor de álcool.

Dentro da cabine foram 
encontradas latas de cerveja, 

uma garrafa de cachaça e um 
copo de caipirinha.

O teste com bafômetro 
apontou a concentração de 
1,12 miligramas de álcool por 
litro de ar alveolar, quase três 
vezes mais do que o limite entre 
a infração administrativa e o cri-
me de embriaguez ao volante, 
que é de 0,34 miligramas.

O condutor foi encaminhado 
para a Delegacia de Polícia de 
Cedral. Ele vai responder pelo 
crime de embriaguez ao volante 
e poderá ter a CNH suspensa 
por um ano.

A carreta estava carregada 
de madeira e foi retida até que 
a empresa providencie outro 
condutor.
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OUTUBRO ROSA E A 
REPRODUÇÃO ASSISTIDA
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Outubro Rosa é uma campanha anual realizada mun-
dialmente com a intenção de alertar a sociedade sobre 
o diagnóstico precoce do Câncer de Mama. E qual seria 
sua relação com a Reprodução Assistida? 

A falência ovariana e consequentemente a infertilida-
de são possíveis efeitos colaterais dos tratamentos anti-
câncer. Muitos dos quimioterápicos usados no combate 
ao câncer de mama estão entre os principais causadores 
do efeito. E é por isso que o Outubro Rosa tem tudo a 
ver com a Reprodução Assistida. Falar de preservação 
de fertilidade para essas mulheres é fundamental. 

A importância da oferta das estratégias de preserva-
ção da fertilidade é reconhecida por diretrizes internacio-
nais de orientação às pessoas com câncer. A adequada 
abordagem do assunto, preferencialmente por equipe 
multidisciplinar, permite que se tomem decisões livres 
e esclarecidas. E, assim, se viabilize a atenção perso-
nalizada, com respeito à autonomia, antes do início do 
tratamento anticâncer. 

É muito importante esclarecer, contudo, que o ter-
mo “preservação de fertilidade” refere-se, na verdade, 
à pretensão de preservação. Ou seja, não se pode 
garantir a essas mulheres a maternidade biológica/
genética no futuro. Mas, sem dúvida, o uso de alguma 
das tecnologias reprodutivas disponíveis é a forma mais 
eficaz de não expor os óvulos ao risco de agressão pelo 
tratamento da doença.

Os profissionais do serviço de oncologia devem 
estar preparados para dar informações iniciais sobre 
as opções de preservação da fertilidade disponíveis. 
E, claro, encaminhar potenciais candidatas ao serviço 
de reprodução assistida de referência. Na prática, as 
alternativas disponíveis são o congelamento de óvulos 
(técnica considerada de escolha para a maior parte dos 
casos), de embriões, e, mais recentemente, de tecido 
ovariano (o bloqueio hormonal também pode ser realiza-
do, preferencialmente como estratégia complementar). 

O congelamento de óvulos é reconhecido como 
estratégia de escolha na intenção de preservar a ferti-
lidade de mulheres com câncer. Hoje, pode-se afirmar 
que fertilização in vitro de óvulos congelados leve ao 
nascimento de crianças saudáveis tanto quanto o pro-
cedimento com óvulos frescos.

O congelamento de embriões é uma alternativa pos-
sível, mas a necessidade de um parceiro ou do sêmen 
de um doador anônimo, a vinculação dos embriões 
ao parceiro atual e aspectos de saúde relacionados à 
própria doença limitam a escolha. Por esses motivos, 
é preferível às mulheres com câncer, hoje, congelar 
óvulos. 

Com o fim do tratamento contra o câncer e alta on-
cológica, a paciente pode dar sequência ao sonho de 
ter uma família e utilizar seus próprios óvulos que foram 
congelados, por meio da técnica de Fertilização in Vitro.

Por Luiz Fernando Gonçalves Borges – médico 
ginecologista e obstetra, pós-graduado em Repro-
dução Humana

Nos últimos dois meses, São 
José do Rio Preto tem registrado 
uma queda constante na média 
móvel de casos de Covid-19. 
A diminuição dos novos casos 
fez com que as internações 
também caíssem, possibilitando 
que os hospitais remanejassem 
leitos e retomassem as cirurgias 
eletivas.

No Austa foi registrado uma 
queda de 50% nas internações 
de agosto para setembro, alcan-
çando os mesmos índices de ju-
nho de 2020, antes da primeira 
onda. Até quarta-feira (6), nove 
pacientes estavam internados 
com a doença, sendo cinco 
em UTI e quatro na enfermaria. 
Segundo o hospital, as cirurgias 
eletivas já foram retomadas e in-
formou que possui uma estrutura 
apropriada, com fluxos distintos, 
para atendimentos de casos de 
Covid-19 sob demanda.

O Hospital Santa Helena tam-
bém já está realizando cirurgias 
eletivas em Rio Preto. Segundo 
as informações divulgadas pelo 
hospital, a unidade atualmente 
não conta com nenhum paciente 
internado com Covid-19, seja na 
UTI, seja na enfermaria.

Cirurgias eletivas voltam à rotina 
dos hospitais particulares

Por conta da diminuição de 
internações, o Beneficência Por-
tuguesa já desativou 79% dos 
leitos de UTI e 83% dos leitos de 
enfermaria da ala Covid. Esses 
leitos foram remanejados para 
atender outras especialidades, 
possibilitando a retomada das 
cirurgias eletivas. Atualmente, o 
hospital conta com 8 leitos de 
UTI ativos (50% de ocupação) 
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e 13 de enfermaria (38% de 
ocupação).

“Não estamos tendo novas 
internações nos últimos dias, 
apenas pacientes que já esta-
vam internados há um tempo. 
Com isso, nós já remanejamos 
a maior parte dos leitos Covid 
para atender uma demanda re-
primida das cirurgias, voltando a 
nossa rotina. A pandemia ainda 

não acabou, mas é sem dúvida 
o período mais tranquilo desde 
que ela começou”, afirmou Luís 
Ernesto Avanci, diretor técnico e 
da governança clínica do Bene-
ficência.

A taxa de ocupação de leitos 
de enfermaria está em 15,3% 
na região e em 32,3% na UTI. O 
índice  não fica acima de 50% 
desde o final do mês de agosto.
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Beneficência já remanou 79% dos leitos de UTI Covid

A Prefeitura de Rio Preto, 
por meio da Secretaria de 
Saúde, reabriu as unidades de 
saúde Rio Preto I e Vila Elvira. 
As UBS estavam fechadas 
devido à readequação que o 
município fez para concentrar 
os atendimentos para casos de 
síndromes respiratórias.

Com a reabertura, as uni-
dades passam a atender as 
demandas de rotina, com 
atendimentos em clínica ge-
ral, enfermagem, ginecologia 
e obstetrícia, odontologia e 
pediatria. Para ser atendido, é 
necessário agendar horário na 
recepção da unidade.

O horário de funcionamento 
de ambas as unidades segue 
as das demais UBSs: de se-
gunda a sexta-feira, das 7h às 
17h. As farmácias das unida-
des também reabrem com o 
mesmo horário de funciona-
mento. Já para a vacinação, o 
horário é das 8h à 14h, para 
imunização contra a Covid-19; 
e das 7h30 às 16h30 para 
imunização contra influenza e 
rotinas.

Os trabalhos em grupos, 
como o de diabetes, gestantes, 
hipertensão arterial e lian gong 
continuam suspensos.

Rio Preto I e Vila 
Elvira também 

reabrem
Da REDAÇÃO

UNIDADE

UBS  Anchieta retoma atendimento em 
novas instalações no Jardim Santa Rosa

A Unidade Básica de Saúde 
(UBS) Anchieta retomou os 
atendimentos de rotina nesta 
quinta-feira (7) em novas ins-
talações. A unidade, que antes 
funcionava na avenida Phila-
delpho Gouvea Neto, passa a 
funcionar no prédio instalado 
na avenida Maria da Silva Dória, 
555 – Jardim Santa Rosa.

O prefeito Edinho Araújo vi-
sitou a unidade, acompanhado 
do secretário de Saúde Aldenis 
Borim, do presidente do Conse-
lho de Saúde Fernando Araújo, 
presidente da Câmara Municipal 
Pedro Roberto, vereadores e 
secretários municipais.

“A Anchieta é uma das UBS 
mais tradicionais de Rio Preto, 
com mais de 30 anos. Com 
tempo ficou obsoleta. Havia 
a necessidade de uma nova 
unidade. Foi instalada nessa 
região, onde há uma certa 
proximidade com a antiga, para 
atender a população da área de 
abrangência. Portanto, temos 
uma UBS nova que vai ser 
essencial para o atendimento 
dessa população e que foi fun-
damental durante a pandemia”, 
afirmou o prefeito.

O investimento para a cons-
trução foi de R$ 2.114.632,43, 
dos quais R$ 1.076.000 são 
provenientes de emenda do 
então deputado federal Edinho 
Araújo e R$ 1.038.632,43 são 
recursos municipais. A empre-
sa responsável pela obra foi a 
Construtora Madri ISKI. A área 
do terreno que abriga a unidade 
é de 5.855,45m2, enquanto a 

área construída tem 652m2.
A unidade conta com nove 

consultórios (incluindo Odonto-
logia, Enfermagem e Ginecolo-
gia), salas de procedimentos, 
curativo, coleta, vacina, inala-
ção, farmácia, sala de agentes 
de saúde, sala de espera, re-
cepção ampla e climatizada e 
demais salas administrativas. A 
UBS é abastecida ainda com ge-
rador de energia próprio e segue 
as normas de acessibilidade.

Seu horário de funcionamen-
to é de segunda a sexta-feira, 
das 7h às 17h, com atendimen-
tos em clínica geral, enferma-
gem, ginecologia e obstetrícia, 
odontologia e pediatria. Para ser 
atendido, é necessário agendar 
horário na recepção da unidade.

A farmácia da unidade e a 
sala de vacina também foram 

Da REDAÇÃO

reabertas nesta quinta-feira. O 
horário de funcionamento da 
vacinação segue o das demais 
unidades de saúde: das 8h às 
14h para vacinação covid e das 
7h às 16h30 para vacinação 
Influenza e rotina.

UIB Anchieta -  Antes 
de iniciar os atendimentos de 
rotina, o prédio da nova UBS 
Anchieta abrigou a Unidade de 
Internação Básica (UIB) Anchie-
ta, que foi montada em março 
deste ano, com 30 leitos de 
enfermaria para atendimento 
exclusivo de síndromes respira-
tórias. Antes, estava funcionan-
do como unidade respiratória.

A UIB foi desativada no dia 
24 de setembro e desde então 
foi reorganizada para retomar os 
atendimentos de rotina.

Divulgação

COVID

Saúde registra mais 61 casos e duas mortes

A Secretaria de Saúde 
de Rio Preto confirmou mais 
61 casos de Covid-19 nesta 
quinta-feira (7) no município, 
sendo 46 diagnosticados por 
exame PCR e 15 por TR an-
tígeno. No total são 97.497 
casos, com uma média móvel 
de 30 casos leves e um caso 
grave por dia.

Também foram registrados 
mais dois óbitos, sendo que 
um foi notificado na terça-feira 
(5) e outro na quarta-feira (6). 
Desde o início da pandemia 

são 2.794 mortes, com uma 
taxa de letalidade de 2,8%. 
Considerando apenas os da-
dos de 2021 são 62.734 ca-
sos e 1.872 óbitos.

Nas últimas 24 horas, 22 
pessoas foram consideradas 
curadas, totalizando 94.580 
recuperados, o equivalente a 
97% dos casos. A cidade soma 
327.008 notificações de pa-
cientes com sintomas gripais 
e 294.850 testes realizados. 
O coeficiente de incidência é 
de 20.966 casos a cada 100 
mil habitantes.

Atualmente Rio Preto re-

gistra 210 pacientes com 
síndrome respiratória agua 
grave (SRAG), com 91 na UTI 
e 119 na enfermaria, sendo 
106 residentes de Rio Preto 
e 104 de outros municípios 

da região. Dentre os casos 
confirmados com Covid-19 são 
95 internações com 50 na UTI 
e 45 na enfermaria. A taxa de 
ocupação de leitos de UTI na 
região é de 32,3%.

Vinicius LIMA
Divulgação



SOCIAL Jornal

SEXTAS GOURMET   
Os associados do  Harmonia Tênis 
Clube andam entusiasmados. 
Não será surpresa se as Sextas 
Gourmet- noitadas em que 
sócios se prontificam a ir para 
o fogão preparar o cardápio- 
voltarem ao cartaz, com o fim 
das restrições impostas pela 
pandemia.

ANIVERSÁRIOS 
Esses, os aniversariantes da semana: 8, sexta-feira: Dia do 
Nordestino, Débora Correia Pereira de Souza Calil, Fátima Aparecida 
Zanon, Neusa Serra, Claudia Lacerda, Daniela Golfieri, Sueli Veloso. 
9, sábado: 1893-nasceu o escritor Mário de Andrade,1940-nasceu 
John Lennon,1547 - nasceu Miguel de Cervantes de Saavedra - 
autor de Don Quixote, Lúcio Flávio Munia Benfatti, Manoel Procópio 
Ribeiro Dias, Maria Cecília Ferreira Porto, Lola Nunes Ferreira Salton. 
10, domingo: 813-nasceu Giusepe Verdi, Semana da Ciência e 
Tecnologia, José Eduardo Roma, Sérgio Fleury Filho, Ademir José 
Bonazzi, Delvia Poli Sisti, Miguel Falabella, Selma Machado Jacob. 
11, segunda-feira: Francisco de Assis Cury, Silvinha Cury, Valéria 
Bassitt, Telma do Amaral Maia Pólo, Lélia Marisi  Mansor Rocha, 
cantor Elymar Santos, Tom Zé, Lobão. 12, terça-feira FERIADO 
NACIONAL: 1492-Descobrimento da América, Dia de Nossa 
Senhora Aparecida, Dia da Criança,Data Nacional da Espanha, Dia 
do Engenheiro Agrônomo, Dia do Atletismo, 1931 - inauguração do 
Cristo Redentor no Corcovado, nasceu o escritor mineiro Fernando 
Sabino,nasceu Luciano Pavarotti, Walter Farath Júnior, Andréa 
Cherubini, Donizete Dela Morena, Ivan Camargo Lopes, Luciano 
Monteleone Frigério, Oscar Arantes Pires Neto, Shirley Célico Crenith, 
ator Fúlvio Stefanini, Cláudia Abreu, Hermano Henning, Edilberto 
de Araujo Filho, Fábio de Almeida Lira, Rose Guarnieri. 13, quarta-
feira: Dia do Fisioterapeuta, Aloysio Fiorotto, Waldir Cristovam, 
Faiçal Cais, Fagner, José Carlos Cocenza, Juca Chaves, Eduardo 
Santinelli, Vera 1968-morreu o poeta Manuel Bandeira. 14, quinta-
feira: Dia Nacional da Pecuária, Raquel Beolchi Nunes Ferreira, 
Maria Inês Mazucatto, Ralph Lauren, Roger Moore, Marcelo Gomes.

ANIVERSÁRIO 
Botando a cabecinha para 
fora desse período tedioso de 
pandemia, nossos socialites 
começam a se armar em 
p e q u e n a s  f e s t a s  p a r a 
comemorar alguma coisa ou 
para não comemorar nada, 
enfatizando a irresistível atração 
do encontro de amigos. Sempre 
há qualquer motivo para dar 
dimensões mais leves e alegres 
às coisas do cotidiano. Com 
seu olhar agudo para adocicar o 
afeto entre os que ela quer bem, 
a empresária Rose Guarnieri 
arma festinha de buteco na noite 
de terça-feira vindoura, feriado 
de N.S. Aparecida. Ela também 
é aniversariante. 

LEILÃO
São fortes os zum-zuns nos 
meios empresariais, que por 
trás de quem ganhou o leilão 
do Hospital N.S. da Paz está o 
Hapvida.

PREÇOS

Te m  g e n t e  o f e r e c e n d o 
passagens ida e volta para 
Montevidéu por R$ 20 mil, 
para quem quiser assistir à final 
da Libertadores 2021, entre 
Flamengo e Palmeiras, dia 27 
de novembro. Não faz muito 
tempo, a Gol oferecia bilhetes 
para esse mesmo trecho por 
R$ 1.245.

OS GIRARDIS II 

O lançamento será feito em três etapas, cada um com lotes de 
diferentes tamanhos. Os investidores andam afiando as unhas há 
muito tempo, porque sabem que ali tem um filé mignon. E quando 
Paulo Girardi estava na boca para dar o start nas vendas, veio a 
pandemia.FIM DE ANO I 

O Harmonia Tênis Clube, o mais private dos nossos clubes, resolveu 
não fazer réveillon este ano. O retorno vagaroso aos eventos 
presenciais, com muita gente ainda evitando as aglomerações que 
uma festa como essa favorece e a mudança da diretoria no início de 
outubro, a dois meses do evento, obrigaria uma organização meio 
de afogadilho, sem muitas chances de ter sucesso, contribuíram 
para que o Departamento Social desistisse do evento. 

COMEMORAÇÃO     

Washington Pereira de Souza reuniu-se no Coco Bambu com os 
integrantes do Clube Koxixo na noite de terça-feira, para uma 
comemoração de seu aniversário.

JANTAR 

A arte da gastronomia é 
transformar pratos em prazeres 
que explodem no palato a 
cada garfada. Clowis Silva, o 
Come Janta, exímio na arte 
do forno e fogão foi quem 
assinou quarta-feira, o jantar 
do Grupo Red Angus chez Raul 
Pinheiro Machado, no Damha 
I. E conseguiu fazer de um 
prosaico “Filé à Parmegiana” 
um motivo de fortes aplausos.

São José do Rio Preto, sexta-feira
08 de outubro de 2021A-6

MAIS UMA 
A s  L o j a s  P a r s e k ,  e m 
comemoração aos seus 90 
anos, vai abrir sua terceira 
unidade, nesta vez na região dos 
condomínios Damha.

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

Para a moldagem de seu ponto eletrônico, o cantor Rio 
Negro, que faz dupla com Solimões, escolheu a Audibel, 
dos meus amigos, Ronaldo Stelutti, Adriana Cruz e Alan 

Queiroz.

OS GIRARDIS I 

O empresário Paulo Girardi deverá marcar para abril ou maio de 
2022, o lançamento do Condomínio Amazonas, aquele que terá 
um je ne sais quoi da Fazenda Boa Vista e deverá ser um dos mais 
suntuosos da cidade. Situado na Rodovia Assis Chateaubriand, 
saída de Rio Preto para Guapiaçu, terá 1,5 mil lotes distribuídos 
em 2 milhões de metros quadrados.

OS GIRARDIS III 

Quando se pronuncia o nome de Paulo Girardi e sua mulher, Aline, é 
inevitável que venha à nossa mente, a vinicultura e seus vinhos Os 
Girardis deixam transparecer sua sensibilidade ao encanto da uva 
e do vinho. A bonita Vindima, a tão esperada festa da colheita de 
uvas Cabernet Sauvignon e Syrah, inspirada em costumes europeus 
com a qual eles contemplam seus amigos, não foi realizada no ano 
passado, nem este ano, por causa da pandemia.Paulo e Aline Girardi 
se dedicam à vitivinicultura, com ações que vão desde o cultivo das 
uvas até a produção do vinho, batizado de “Spirituallis”. 

O médico Francisco de Assis Cury, diretor da Famerp e a 
esposa Silvia Lemos Cury, são aniversariantes da próxima 

segunda-feira, dia 11 

OS GIRARDIS IV
A produção é limitada e numerada em torno de 800 garrafas. 
O renomado arquiteto Ruy Othake, é quem assina o rótulo 
comemorativo do vinho. Este ano, a colheita aconteceu na 
primeira semana de setembro, mas o isolamento social ditado 
pela pandemia, não permitiu festa. As uvas do vinho Spirituallis, 
permanecem por dois anos nos barris de carvalho para depois, 
serem engarrafadas.

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

DIA DAS CRIANÇAS
O  C l u b e  M o n t e  L í b a n o 
comemorará terça-feira o 
Dia das Crianças, mas desta 
vez, de um jeito diferente: no 
sistema drive-thru, distribuindo 
guloseimas, pipoca, cachorro 
quente e refrigerante.

NOIVADO   
O empresário José Carlos 
Semenzato e a mulher, Samara, 
abriram sábado sua casa na 
Fazenda Boa Vista, para um 
almoço muito especial: o noivado 
de sua filha Beatriz com Thomaz 
Hering, com design de flores 
de Vi Meirelles. O casamento 
deverá acontecer no vindouro 
agosto.

FIM DE ANO II  
Em seu lugar será realizada uma festa de confraternização de Natal 
entre os sócios. Pensa-se em realizar uma durante o dia, para a 
criançada e seus pais, na beira da piscina. E uma outra, à noite, 
no salão de festas, apenas para os adultos.
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PAULISTA FEMININO

Realidade Jovem empata e chances 
de disputar Copa Paulista acabam

O Realidade Jovem 
ficou no zero a 
zero com o Pinda 
SC fora de casa 

nesta quinta-feira (7). Enquan-
to as mandantes somam o seu 
primeiro ponto na competição, 
a equipe rio-pretense não tem 
mais chances de chegar ao 
G-8 e disputar a Copa Paulis-
ta, já que o São José bateu o 
Nacional por dois a zero.

Mesmo jogando fora, o 
Realidade mostrou mais ini-
ciativa ofensiva, pressionando 
o Pinda. Apesar disso, o time 
tinha dificuldade para finalizar 
ao gol, errando sempre no úl-
timo passe. A melhor chance 
da primeira etapa veio aos 
42 minutos em levantamento 
para área que Suzana cabe-

ceou nas mãos da goleira Lia.
O segundo tempo seguiu 

com domínio do time de Rio 
Preto, que conseguiu levar 
mais perigo. Aos 12 minutos, 
Lia errou o passe ao cobrar o 
tiro de meta e entregou a bola 
no pé de Pikena. A atacante 
chutou forte, mas Lia se redi-
miu e fez boa defesa.

Sete minutos depois, Pérola 
recebeu o passe Pikena e saiu 
na cara do gol para marcar. No 
entanto, o gol foi anulado por 
impedimento na jogada. Aos 
32 minutos, Barbara recebeu 
bom passe na ponta direita 
e chutou por cima do gol do 
Pinda.

Na penúltima rodada no do-
mingo (10), o Realidade encara 
a Ferroviária em Araraquara.  Já 
o Pinda SC enfrenta o Santos 
fora de casa.

Vinicius LIMA  
redacao@dhoje.com.br
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SUB-20
Mirassol tira 

invencibilidade do Tanabi

A primeira fase do 
Campeonato Paulis-
ta Sub-20 chegou ao 

fim nesta quinta-feira (7). O 
Mirassol acabou com a inven-
cibilidade do Tanabi em casa 
vencendo por dois a zero. Am-
bas as equipes seguem para 
a próxima fase. Já América e 
Olímpia se despediram com 
derrotas.

No confronto entre os lí-
deres do grupo, o Leão fez o 
primeiro gol logo aos 29 minu-
tos do primeiro tempo. Gabriel 
Tota fez um cruzamento rastei-
ro na esquerda. O goleiro Ma-
ranhão falhou ao tentar cortar 
e a bola sobrou para Matheus 
Souza marcar.  O segundo gol 
saiu aos 39 minutos da etapa 
final, com Danilo chutando 
forte e rasteiro de fora da área.

Jogando fora de casa, o 
América perdeu por três a 
dois para o Fernandópolis e 
terminou na lanterna do grupo 
1. O Rubro até saiu na frente 
aos 16 minutos do primeiro 
tempo, com Antônio marcando 
de cabeça após cruzamento 
da direita. O Fefecê empatou 
aos 27 minutos com Natan 
recebendo livra na entrada da 
área e chutando forte de perna 
esquerda.

Logo aos 30 segundos 

da etapa final, o América fez 
mais um gol em lance de bola 
parada, com Mohamed de ca-
beça. O Fernandópolis voltou 
a empatar aos 28 minutos 
com João Victor recebendo na 
cara do gol e tocando na saída 
do goleiro. O time da casa 
ainda virou aos 35 minutos 
com João Victor aproveitando 
uma falha do goleiro ao tentar 
agarrar a bola.

O Olímpia também perdeu 
de virada, sendo superado em 
três a um pelo Monte Azul.  O 
Galo saiu na frente em um 
cobrança de falta em que o 
goleiro William rebateu mal 
e a bola sobrou para Pedro 
marcar. O Monte Azul empatou 
ainda no primeiro tempo com 
Felipe Salina completando 
uma cobrança de escanteio 
que veio da direita.

No segundo tempo, os 
mandantes viraram aos 12 
minutos com Afonso saindo 
na cara do gol, driblando o 
goleiro e marcado. O gol da 
vitória veio aos 45 minutos, 
novamente com Afonso fican-
do na cara do gol para marcar.

Com os classificados de-
finidos, a Federação Paulista 
deverá anunciar as datas dos 
próximos jogos e a formação 
das novas chaves durante a 
semana.

Vinicius LIMA

Mirassol tira invencibilidade do Tanabi

Leo ROVERONI

CRIME DE CALÚNIA

Justiça condena presidente do 
América a cumprir semiaberto
A 5ª Vara Criminal de 

São José do Rio Preto 
condenou o presiden-

te do América, Luiz Donizette 
Prieto, o Italiano, por calúnia. 
O dirigente não compareceu ao 
julgamento e foi condenado à 
revelia. A sentença determina 
uma detenção de um ano e 
quatro meses em regime inicial 
semiaberto.

A queixa-crime de calúnia 
foi registrada em 2018 pelo 
advogado Renato Custódio da 
Silva, ex-funcionário do clube. 
Segundo o processo, Italiano 
teria publicado no Facebook 
diversas expressões caluniosas 
contra Renato, o acusando de 
ter se apropria indevidamente 
de dinheiro pertencente ao 
América. “Ele pegou dinheiro 
da Federação Paulista e co-

locou no bolso”, escreveu o 
presidente na época.

A acusação ainda cita como 
agravante o fato de a postagem 
ter repercutido na imprensa. 
Pedro Benedito Batista, presi-

O advogado Emílio Ribeiro 
Lima afirmou que Italiano vai 
recorrer da decisão e citou que 
o presidente não compareceu 
ao julgamento por estar con-
valescido no dia e que não foi 
comunicado para indicação de 
um novo advogado.

“O Italiano não foi assistido 
por um advogado, porque o dele 
renunciou. Ele não foi intimado 
a constituir novo patrono e foi 
constituído para ele uma defen-
sora da ativa. Embora ela tenha 
feito um excelente trabalho, ela 
não detinha de informações do 
processo suficiente e sobre a 
testemunha, o que era uma 
fator primordial, já que Rio Preto 
inteira sabe que Pedro Benedi-
to Batista é inimigo capital do 
Italiano. Então essa testemu-
nha deveria ser contraditada”, 
afirmou.

Vinicius LIMA

dente do conselho na época, 
foi apresentado como teste-
munha e relatou que os paga-
mentos feitos pelo advogado 
foram regulares e aprovados 
pelo Conselho Fiscal.
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Presidente do 
América, Luiz 
Donizette 
Prieto, o 
Italiano

América a cumprir semiaberto
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Presidente do 
América, Luiz 

VÔLEI BRASILEIRÃO

Time feminino de Rio Preto 
se inscreve para Superliga C

O time de vôlei feminino 
de Rio Preto fez sua inscrição 
nesta semana para a disputa 
da Superliga C deste ano.  A 
equipe, do técnico Adenílson 
Ambrózio, agora termina de 
providenciar todos os docu-
mentos para entregar até a 
próxima semana na Confede-
ração Brasileira de Vôlei.

A Superliga C equivale a ter-
ceira divisão do vôlei nacional. 
Esta será a primeira vez que 
o time jogará pela Superliga 
e a expectativa é ter um bom 

desempenho e conseguir vaga 
para a disputa da Série B de 
2022.

As meninas estão treinando 
há mais de um mês, no ginásio 
Antônio Carlos Montanhês.  A 
competição será realizada do 
dia 26 deste mês até o dia 7 
de novembro. O local ainda não 
foi divulgado pela CBV.

Enquanto o campeonato 
não começa, a equipe tem 
disputado a Copa Carol Gattaz 
para ganhar ritmo. No último 
fim de semana elas bateram o 
Monte Líbano por 2 sets a 0, 
com parciais de 25/08 e 25/13.

Vinicius LIMA

Palmeiras perde do 
América e Atlético-MG 

amplia vantagem

O Palmeiras perdeu grande 
oportunidade de diminuir a 
diferença para o líder Atlético 
Mineiro ao perder para o Amé-
rica Mineiro por 2 a 1, na noite 
desta quarta-feira (6), na Arena 
Independência, pela 24ª rodada 
do Campeonato Brasileiro.

A derrota fez o Palmeiras 
ficar na terceira posição, com 39 
pontos, mesma pontuação do 
Flamengo, vice-líder. e Fortaleza, 
quarto colocado. O Atlético tem 
50. O América, por sua vez, che-
gou aos 30, na décima posição.

O jogo começou eletrizante, 
com boas oportunidades de gol 
de ambos os lados. Rony arris-
cou para o Palmeiras, enquanto 
Ademir criou a principal chance 
do América Mineiro. O meia 
recebeu pela direito e soltou a 
bomba. A bola carimbou o tra-
vessão do goleiro Jailson.

O Palmeiras, porém, foi mais 
eficiente e abriu o marcador aos 
26 minutos. Rony ganhou de 
Ricardo Silva, levou para o pé 
direito e mandou no fundo das 

redes. Após o gol, o time paulista 
recuou, o América esboçou uma 
pressão, mas não conseguiu 
evitar a derrota parcial.

No segundo tempo, o do-
mínio foi do América, que teve 
a chance de empatar aos 13 
minutos. Patric carimbou Jorge e 
o árbitro marcou pênalti. Felipe 
Azevedo foi para a cobrança e 
mandou no travessão.

Apesar do erro, o time mi-
neiro continuou pressionando e 
enfim empatou. Aos 27 minutos, 
Patric recebeu na esquerda e 
acertou um chute no ângulo de 
Jailson.

O castigo do Palmeiras veio 
no fim. Em mais uma jogada de 
ataque, o árbitro marcou mão de 
Felipe Melo e sinalizou a marca 
da cal. Desta vez, Ademir bateu 
e confirmou o triunfo do time 
mineiro.

Na próxima rodada, o Pal-
meiras enfrenta o Red Bull Bra-
gantino, no sábado, às 21h, no 
Allianz Parque, em São Paulo. No 
mesmo dia e horário, o América 
visita o Juventude, no Alfredo 
Jaconi, em Caxias do Sul (RS).

Da REDAÇÃO

Marcelo SCHAFFAUSER
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
 
 
 
 

 
A Diretoria do Sindicato dos Contabilistas de São José do Rio Preto e Região  – SINDICONT 
– SJRP.,  usando das prerrogativas definidas no artigo 31, III do Estatuto Social, 
CONVOCA os associados interessados em participar do processo eleitoral, como 
candidatos componentes de chapa completa para concorrer ao mandato de 01/01/2022 a 
31/12/2024. CONVOCA ainda os associados com situação regular a participarem do 
processo eleitoral na condição de votantes, cuja programação está assim definida:   
Dia 09/11/2021 – data final para recebimento das chapas concorrentes 
Dia 16/11/2021 – data final para impugnações de nomes de associados integrantes de                                                            
                           chapa concorrente 
Dia 22/11/2021 – data final para substituição de candidatos impugnados 
Dia 26/11/2021 – data da eleição – início às 13:00 hs. e encerramento às 17:00 hs.  
                          Apuração e proclamação da chapa vencedora logo após o encerramento                                                                              
                          da eleição 
Foi convidado pela Diretoria afim de presidir o processo eleitoral o Dr. Elimar Damin 
Cavaletto, devendo os interessados buscar as informações necessárias para registro de 
chapas concorrentes na Secretaria do Sindicato à Rua Itália, 475 – Vila Sinibaldi  ou 
através do telefone (17) 3227-9181 (Sônia). 
 
   
                 São José do Rio Preto, 08 de outubro de 2021 
 
 
 
    Maria Cecilia Fim Lima Cervantes                           Rogério da Rosa Brandolezi  
                   Presidente                                                           Secretário 
 
 
 

Convocação de Assembleia Geral Ordinária: 

ASSOCIAÇÃO DE PROPRIETÁRIOS DA ESTÂNCIA BOR-
TOLUZZO, CNPJ  03.815.034/0001-22 - convoca todos os 
associados, adimplentes (em dia) com suas obrigações junto 
a APEB, para participar da Assembleia Geral  Ordinária a ser 
realizada no dia 17 de Outubro de 2021, à Rua: ( B ) Nº 184, 
Estancia Bortoluzzo – Cedral -Sp.  às 09h00 em primeira 
convocação, e às 09h30 em segunda e última convocação 
com qualquer numero de associados presentes, a fi m de se-
rem deliberados os seguintes itens, conforme ordem do dia:

a) Aprovação das contas 2021
b) Análise do custo da Agua / Racionamento / Hidrôme-
tros
c) Apresentação de chapa p/ nova Diretoria.
d) Obras Diretoria Atual / Prefeitura
e) Outros assuntos de interesse dos associados. 

O deliberado na mesma obrigará o cumprimento a todos os 
associados, ainda que ausentes ou discordantes.  Cedral – 
Sp. , 27/09/2021 – A  DIRETORIA -  APEB

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇO 008/2021     PROCESSO Nº: 

141/2021
O MUNICIPIO DE POTIRENDABA torna público, para 
conhecimento de quantos possa interessar a abertura de 
procedimento licitatório, na modalidade Tomada de Preço do 
tipo empreitada por menor preço global
OBJETO: Contratação de empresa para execução de 
3.568,46 m2 de recapeamento asfáltico, a serem executa-
das na Avenida “Severino Ariosi”.
ENTREGA DOS ENVELOPES: até 27/10/2021 às 8h30min. 
Edital completo poderá ser retirado na Prefeitura Municipal 
ou pelo e-mail licitacao@potirendaba. sp.gov.br. Outras 
informações (17) 3827-9206.
Potirendaba, 30 de stembro de 2021. Gislaine M. Franzotti – 
Prefeita Municipal
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
PREGÃO  Nº: 088/2021   PROCESSO Nº: 144/2021
O MUNICIPIO DE POTIRENDABA torna público, para 
conhecimento de quantos possa interessar a abertura de 
procedimento licitatório, na modalidade PREGÃO PRESEN-
CIAL, para registro de preço, do tipo menor preço unitario.
OBJETO: aquisição de gêneros alimentícios, acondiciona-
dos em cestas básicas, para atender as necessidades da 
Coordenadoria Municipal de Assistência Social, pelo período 
de 12 (doze) meses.
ENTREGA DOS ENVELOPES: até às 14h00min, do dia 26 
de outubro de 2021
Edital completo poderá ser retirado na Prefeitura Municipal 
ou pelo e-mail licitacao@potirendaba. sp.gov.br. Outras 
informações (17) 3827-9206.
Potirendaba, 01 de outubro de 2021. Gislaine Montanari 
Franzotti – Prefeita Municipal

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
PREGÃO  Nº: 087/2021   PROCESSO Nº: 142/2021
O MUNICIPIO DE POTIRENDABA torna público, para 
conhecimento de quantos possa interessar a abertura de 
procedimento licitatório, na modalidade PREGÃO PRESEN-
CIAL, para registro de preço do tipo menor preço unitário.
OBJETO: aquisição de rações e produtos veterinários/agro-
pecuarios, com entrega parcelada pelo periodo de 12 (doze) 
meses
ENTREGA DOS ENVELOPES: até às 14h00min do dia 
27/10/2021.  
Edital completo poderá ser retirado na Prefeitura Municipal 
ou pelo e-mail licitacao@potirendaba. sp.gov.br. Outras 
informações (17) 3827-9206.
Potirendaba, 01 de outubro de 2021. Gislaine Montanari 
Franzotti – Prefeita Municipal
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
PREGÃO  Nº: 089/2021   PROCESSO Nº: 144/2021
O MUNICIPIO DE POTIRENDABA torna público, para 
conhecimento de quantos possa interessar a abertura de 
procedimento licitatório, na modalidade PREGÃO PRESEN-
CIAL, para registro de preço,  do tipo menor preço unitário.
OBJETO:  aquisição de fraldas descartaveis, para atender 
as necessidades da Coordenadoria Municipal da Saúde, 
pelo período de 12 (doze) meses.
ENTREGA DOS ENVELOPES: até às 08h30min, do dia 03 
de novembro de 2021
Edital completo poderá ser retirado na Prefeitura Municipal 
ou pelo e-mail licitacao@potirendaba. sp.gov.br. Outras 
informações (17) 3827-9206.
Potirendaba, 01 de outubro de 2021. Gislaine Montanari 
Franzotti – Prefeita Municipal

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
PREGÃO  Nº: 090/2021   PROCESSO Nº: 145/2021
O MUNICIPIO DE POTIRENDABA torna público, para 
conhecimento de quantos possa interessar a abertura de 
procedimento licitatório, na modalidade PREGÃO PRESEN-
CIAL, para registro de preço,  do tipo menor preço unitário.
OBJETO:  aquisição de generos alimentícios para atender 
as necessidades das coordenadorias municipais, com entre-
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ga parcelada, pelo período de 12 (doze) meses.
ENTREGA DOS ENVELOPES: até às 14h00min, do dia 03 
de novembro de 2021
Edital completo poderá ser retirado na Prefeitura Municipal 
ou pelo e-mail licitacao@potirendaba. sp.gov.br. Outras infor-
mações (17) 3827-9206.
Potirendaba, 01 de outubro de 2021. Gislaine Montanari 
Franzotti – Prefeita Municipal
AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA
TOMADA DE PREÇO Nº 007/2021 PROCESSO ADMINIS-
TRATIVO Nº 125/2021
O MUNICIPIO DE POTIRENDABA, torna público que a 
licitação realizada no dia 06/10/2021, às 8h30min,(oito 
horas e trinta minutos) na modalidade Tomada de Preço nº: 
007/2021, que tinha como objeto reforma/reprogramação da 
Praça da Matriz do Município.
Potirendaba 07 de outubro de 2021
Gislaine Montanari Franzotti – prefeita municipal
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇO 009/2021     PROCESSO Nº: 
147/2021
O MUNICIPIO DE POTIRENDABA torna público, para 
conhecimento de quantos possa interessar a abertura de 
procedimento licitatório, na modalidade Tomada de Preço do 
tipo menor preço global
OBJETO: contratação de empresa para execução de obras 
de conclusão/reprogramação da Reforma da Praça da matriz 
de Potirendaba, localizada no Largo Bom Jesus, conforme 
especifi cações constantes na planilha orçamentária, memo-
rial descritivo, cronograma físico fi nanceiro e projeto técnico.
ENTREGA DOS ENVELOPES: até 04/11/2021 às 8h30min.
Edital completo poderá ser retirado na Prefeitura Municipal 
ou pelo e-mail licitacao@potirendaba. sp.gov.br. Outras infor-
mações (17) 3827-9206.
Potirendaba, 07 de outubro de 2021. Gislaine Montanari 
Franzotti – Prefeita Municipal
Extrato do primeiro termo aditivo ao contrato nº: 047/2021
Contratante: município de Potirendaba
Contratado:  ZAMPA TERRAPLANAGEM  E  CONSTRU-
ÇÕES LTDA, CNPJ Nº: 41.012.562/0001-32
OBJETO: Contratação de empresa para execução de obras 
de recapeamento asfáltico – Convenio Ministério do Desen-
volvimento Regional nº: 899987/2020, conforme especifi ca-
ções constantes na planilha orçamentária, memorial des-
critivo, cronograma físico fi nanceiro e projeto básico, neste 
Município de Potirendaba
VALOR:  do valor original do contrato soma-se a quantia 
de R$ 0,01 (um centavos), passando a ser um valor de R$ 
894.043,73 ( oitocentos e noventa e quatro mil e quarenta e 
três reais e setenta e três centavos)
As demais clausulam contratuais fi cam ratifi cadas.
Assinatura: 22 de setembro de 2021
Gislaine Montanari Franzotti – Prefeita Municipal
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
PREGÃO  Nº: 090/2021   PROCESSO Nº: 148/2021
O MUNICIPIO DE POTIRENDABA torna público, para 
conhecimento de quantos possa interessar a abertura de 
procedimento licitatório, na modalidade PREGÃO PRESEN-
CIAL, para registro de preço do tipo menor preço unitário.
OBJETO: Aquisição de itens de informatica,para uso da Co-
ordenadoria Municipal da Educação com entrega parcelada 
pelo periodo de 12(doze) meses.
ENTREGA DOS ENVELOPES: até às 14h00min do dia 
04/11/2021.  
Edital completo poderá ser retirado na Prefeitura Municipal 
ou pelo e-mail licitacao@potirendaba. sp.gov.br. Outras infor-
mações (17) 3827-9206.
Potirendaba, 07 de outubro de 2021. Gislaine Montanari 
Franzotti – Prefeita Municipal
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
PREGÃO  Nº: 091/2021   PROCESSO Nº: 149/2021
O MUNICIPIO DE POTIRENDABA torna público, para 
conhecimento de quantos possa interessar a abertura de 
procedimento licitatório, na modalidade PREGÃO PRESEN-
CIAL, do tipo menor preço unitário.
OBJETO: contratação d empresa para oferecimento de 
cursos de capacitação de escuta especializada – Lei Federal 
nº:n 13.431/2017, e capacitação de profi ssionais membros 
do conselho tutelar municipal.
ENTREGA DOS ENVELOPES: até às 15h30min do dia 
04/11/2021.  
Edital completo poderá ser retirado na Prefeitura Municipal 
ou pelo e-mail licitacao@potirendaba. sp.gov.br. Outras infor-
mações (17) 3827-9206.
Potirendaba, 07 de outubro de 2021. Gislaine Montanari 
Franzotti – Prefeita Municipal
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
PREGÃO  Nº: 092/2021   PROCESSO Nº: 150/2021
O MUNICIPIO DE POTIRENDABA torna público, para 
conhecimento de quantos possa interessar a abertura de 
procedimento licitatório, na modalidade PREGÃO PRESEN-
CIAL, do tipo menor preço unitário.
OBJETO: contratação d empresa para oferecimento de 
cursos de capacitação em primeiros socorros para a Coor-
denadoria Municipal da Educação com certifi cação perante a 
lei Lucas – Lei nº: 13.722/2021
ENTREGA DOS ENVELOPES: até às 8h30min do dia 
05/11/2021.  
Edital completo poderá ser retirado na Prefeitura Municipal 
ou pelo e-mail licitacao@potirendaba. sp.gov.br. Outras infor-
mações (17) 3827-9206.
Potirendaba, 07 de outubro de 2021 - Gislaine Montanari 
Franzotti – Prefeita Municipal
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
PREGÃO  Nº: 093/2021   PROCESSO Nº: 151/2021
O MUNICIPIO DE POTIRENDABA torna público, para 
conhecimento de quantos possa interessar a abertura de 
procedimento licitatório, na modalidade PREGÃO PRESEN-
CIAL, para registro de preço do tipo menor preço unitário.
OBJETO: contratação de empresa para ofercimento de cur-
sos livres para a população, por meio da coordenadoria da 
Cultura, pelo periodo de 12 (doze) meses..
ENTREGA DOS ENVELOPES: até às 13h30min do dia 
05/11/2021.  
Edital completo poderá ser retirado na Prefeitura Municipal 
ou pelo e-mail licitacao@potirendaba. sp.gov.br. Outras infor-
mações (17) 3827-9206.
Potirendaba, 07 de outubro de 2021. Gislaine Montanari 
Franzotti – Prefeita Municipal
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
PREGÃO  Nº: 094/2021   PROCESSO Nº: 152/2021
O MUNICIPIO DE POTIRENDABA torna público, para 
conhecimento de quantos possa interessar a abertura de 
procedimento licitatório, na modalidade PREGÃO PRESEN-
CIAL, para registro de preço do tipo menor preço unitário.

OBJETO: aquisição de materiais eletricos, com entrega par-
celada, pelo periodo de 12 (doze) meses.
ENTREGA DOS ENVELOPES: até às 8h30min do dia 
08/11/2021.  
Edital completo poderá ser retirado na Prefeitura Municipal 
ou pelo e-mail licitacao@potirendaba. sp.gov.br. Outras infor-
mações (17) 3827-9206.
Potirendaba, 07 de outubro de 2021. Gislaine Montanari 
Franzotti – Prefeita Municipal
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
PREGÃO  Nº: 095/2021   PROCESSO Nº: 153/2021
O MUNICIPIO DE POTIRENDABA torna público, para conhe-
cimento de quantos possa interessar a abertura de procedi-
mento licitatório, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do 
tipo menor preço global.
OBJETO: contratação de empresa para prestação do serviço 
de cabeamento de rede nas escolas municipais, pelo periodo 
de 12(doze) meses.
ENTREGA DOS ENVELOPES: até às 10h00min do dia 
05/11/2021.  
Edital completo poderá ser retirado na Prefeitura Municipal 
ou pelo e-mail licitacao@potirendaba. sp.gov.br. Outras infor-
mações (17) 3827-9206.
Potirendaba, 07 de outubro de 2021. Gislaine Montanari 
Franzotti – Prefeita Municipal
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
PREGÃO  Nº: 096/2021   PROCESSO Nº: 154/2021
O MUNICIPIO DE POTIRENDABA torna público, para conhe-
cimento de quantos possa interessar a abertura de procedi-
mento licitatório, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do 
tipo menor preço global.
OBJETO: contratação de empresa para prestação de servi-
ços referente a confecção de cobertura em policarbonato, na 
escola E.M.E.I “Iguinácio Gualiardi Junior”, pelo periodo de 
60 (sessenta) dias.
ENTREGA DOS ENVELOPES: até às 10h00min do dia 
04/11/2021.  
Edital completo poderá ser retirado na Prefeitura Municipal 
ou pelo e-mail licitacao@potirendaba. sp.gov.br. Outras infor-
mações (17) 3827-9206.
Potirendaba, 07 de outubro de 2021. Gislaine Montanari 
Franzotti – Prefeita Municipal
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
PREGÃO  Nº: 097/2021   PROCESSO Nº: 155/2021
O MUNICIPIO DE POTIRENDABA torna público, para 
conhecimento de quantos possa interessar a abertura de 
procedimento licitatório, na modalidade PREGÃO PRESEN-
CIAL, para registro de preço do tipo menor preço unitário.
OBJETO: Aquisição de insumos sanitizantes para usos das 
Coordenadoria Municipal da Educação e da Coordenadoria 
Municipal da Saude/Vigilancia sanitária, com entrega parce-
lada, pelo periodo de 12 (doze) meses.
ENTREGA DOS ENVELOPES: até às 8h30min do dia 
10/11/2021.  
Edital completo poderá ser retirado na Prefeitura Municipal 
ou pelo e-mail licitacao@potirendaba. sp.gov.br. Outras infor-
mações (17) 3827-9206.
Potirendaba, 07 de outubro de 2021. Gislaine Montanari 
Franzotti – Prefeita Municipal
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
PREGÃO  Nº: 098/2021   PROCESSO Nº: 156/2021
O MUNICIPIO DE POTIRENDABA torna público, para 
conhecimento de quantos possa interessar a abertura de 
procedimento licitatório, na modalidade PREGÃO PRESEN-
CIAL, para registro de preço do tipo menor preço unitário.
OBJETO: Aquisição de hortifrutigranjeiros, com entrega par-
celada, pelo periodo de 12 (doze) meses.
ENTREGA DOS ENVELOPES: até às 14h00min do dia 
10/11/2021.  
Edital completo poderá ser retirado na Prefeitura Municipal 
ou pelo e-mail licitacao@potirendaba. sp.gov.br. Outras infor-
mações (17) 3827-9206.
Potirendaba, 07 de outubro de 2021. Gislaine Montanari 
Franzotti – Prefeita Municipal

Prefeitura do Município de Tanabi. Pregão Presencial n° 
32/2021. Objeto: Registro de preços objetivando a locação 
de caçamba para a retirada de entulhos, resíduos inertes e 
resíduos de construção civil, incluindo serviços de coloca-
ção e retirada, por meio de caminhão poli guindaste, mão 
de obra e descarte/destinação fi nal em aterro licenciado por 
órgão ambientalmente correto, em diversos locais no municí-
pio de Tanabi, Estado de São Paulo, pelo prazo de 12 (doze) 
meses, de acordo com as especifi cações e quantitativos 
estimados nos anexos do presente edital, fi cando designada 
para o dia 25 de outubro de 2021, as 09h30min, à sessão de 
entrega, credenciamento e abertura dos envelopes proposta. 
O edital completo poderá ser obtido na Prefeitura do Muni-
cípio de Tanabi, sito à Rua Dr. Cunha Jr. nº 242 – Centro – 
TODOS OS DIAS ÚTEIS DAS 09H00 ÀS 15H00 ou pelo site: 
www.tanabi.sp.gov.br. Tanabi, 07 de outubro de 2021. João 
Paulo da Silveira. Pregoeiro. Norair Cassiano da Silveira. 
Prefeito do Município.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BADY BASSITT

Pregão Presencial nº 016/2021 - Registro de Preços - RETI-
FICAÇÃO
Órgão Licitante: Município de Bady Bassitt. Modalidade: Pre-
gão Presencial nº 016/2021, do tipo “menor preço por item”. 
Objeto: Registro de preços para aquisição de suplementos 
alimentares. Sessão: 09h00 do dia 27/10/2021, na sede da 
Biblioteca Municipal, na Rua Camilo de Moraes, 58. Edital 
completo e maiores informações poderão ser obtidas através 
do site www.badybassitt.sp.gov.br ou pelo e-mail licitacoes@
badybassitt.sp.gov.br. Bady Bassitt, 07 de outubro de 2021. 
LUIZ ANTONIO TOBARDINI - Prefeito Municipal
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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: 
 

 

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    Luiz Geraldo Mazzoni Junior 
      Presidente                     Diretor Secretário 

 
 

Paulo Cesar Caetano Castro  Manoel Francisco da Silveira 
Diretor de Assuntos Jurídicos          Diretor Financeiro 

 

  

  EDITAL DE REVERSÃO DE TÍTULOS PATRIMONIAIS 

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. HERMÍNIO SANCHES FILHO e ANA LAURA PIRA-
JÁ JUNQUEIRA, sendo ELE fi lho de HERMINIO SANCHES 
e de MARIA CÉLIA DE AVELLAR SANCHES e ELA fi lha de 
ANTONIO JOSÉ AFONSO JUNQUEIRA e de MARIA APA-
RECIDA PIRAJÁ JUNQUEIRA;

2. LEANDRO QUEIROZ CORTEZ e PEDRO HENRI-
QUE PAVANI DE SOUZA, sendo LEANDRO fi lho de FRAN-
CISCO JOSÉ CORTEZ e de SELMA ROZANGELA CORTEZ 
e PEDRO HENRIQUE fi lho de MANOEL ANTONIO PEREI-
RA DE SOUZA e de VERA LUCIA PAVANI;

3. THIAGO MIGUEL PEREIRA e ISABELLA GARCIA 
SEGANTINI, sendo ELE fi lho de DEMETRIUS ALVES FER-
REIRA e de ANA PAULA SANCHES MIGUEL FERREIRA 
e ELA fi lha de CLEBERSON HENRIQUE SEGANTINI e de 
DEISE DOMICIANO GARCIA SEGANTINI;

4. MAURI RODRIGUES DA SILVA e PÂMELA PAULA 
DA SILVA FORNI, sendo ELE fi lho de EDIVALDO RODRI-
GUES DA SILVA e de LUZIA CALDEIRA DA SILVA e ELA fi -
lha de PAULO SERGIO FORNI e de VALDIRENE DA SILVA;

5. GERSON ZAINAGHI JUNIOR e JANAINA VANI-
SIA FRANCO, sendo ELE fi lho de GERSON ZAINAGHI e 
de MARIA MADALENA AMARAL ZAINAGHI e ELA fi lha de 
JOSÉ CARLOS FRANCO CORCIOLI e de MARIA HELENA 
DE OLIVEIRA FRANCO;

6. MARCUS VINICIUS ROZENO e GABRIELLE 
SOARES PEGORARO, sendo ELE fi lho de DIRCEU APA-
RECIDO ROZENO e de MARLENE PINHEIRO SANTOS 
ROZENO e ELA fi lha da ENÉIAS OLIVEIRA PEGORARO e 
de MARIA DO CARMO SOARES PEGORARO;
; brasileiros, residentes neste 3º subdistrito. Se alguém sou-
ber de algum impedimento, oponha-o em Cartório (R. São 
Paulo, 2200 – Tel: 3202-9090). 07/10/2021.
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São José do Rio Preto, sexta-feira
08 de outubro de 2021

Balcão de Empregos 
880 vagas nesta quarta

 
O Balcão de Empregos de Rio Preto desta quinta-feira (7) 
está oferecendo 880 oportunidades de trabalho. As princi-
pais delas são para operador de caixa (50), vendedor (40), 
vendedor (37), atendente (36), consultor de vendas (32), re-
positor de frutas, legumes e verduras (22), açougueiro (22), 
repositor (20), vendedor externo (19), auxiliar de produção 
(16), auxiliar de serviços gerais (16), operador de empilha-
deira (16), motorista entregador (15), ajudante de produção 
(11), 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 07/10/2021. Apenas vagas ativas (novas e reativadas).

Relatório de VagasBalcão de Empregos

CARGO QTDE. VAGAS SEXO TIPO
ACABADOR DE MÁRMORES E GRANITOS PERMANENTEMASCULINO1
AÇOUGUEIRO PERMANENTEINDIFERENTE22
AÇOUGUEIRO DESOSSADOR PERMANENTEINDIFERENTE1
AGENTE DE CRÉDITO PERMANENTEINDIFERENTE10
AJUDANTE DE FUNDIÇÃO PERMANENTEMASCULINO3
AJUDANTE DE FUNDICAO|PRODUÇÃO PCD PERMANENTEMASCULINO1
AJUDANTE DE MARCENEIRO/ MEIO OFICIAL PERMANENTEMASCULINO1
AJUDANTE DE MECANICO, LINHA LEVE E PESADA PERMANENTEMASCULINO1
AJUDANTE DE MOLDELAGEM PERMANENTEMASCULINO1
AJUDANTE DE MOTORISTA PERMANENTEINDIFERENTE3
AJUDANTE DE OBRA PERMANENTEMASCULINO3
AJUDANTE DE PRODUÇÃO PERMANENTEMASCULINO10
AJUDANTE DE PRODUÇÃO PERMANENTEMASCULINO1
AJUDANTE GERAL PERMANENTEMASCULINO2
ANALISTA CONTÁBIL SENIOR PERMANENTEINDIFERENTE1
ANALISTA DE ÁUDIO VISUAL PERMANENTEINDIFERENTE1
ANALISTA DE CONTROLADORIA SENIOR PERMANENTEINDIFERENTE1
ANALISTA DE DEPARTAMENTO PESSOAL PERMANENTEINDIFERENTE1
ANALISTA DE INFORMÁTICA TEMPORÁRIAINDIFERENTE5
ANALISTA FISCAL JUNIOR PERMANENTEINDIFERENTE1
ANALISTA TELECOM (BACK OFFICE) PERMANENTEINDIFERENTE1
ANALISTA TRIBUTÁRIO PERMANENTEINDIFERENTE1
ARMADOR B (FERRAGENS) PERMANENTEMASCULINO1
ARQUITETO TEMPORÁRIAINDIFERENTE1
ARTE FINALISTA PERMANENTEINDIFERENTE1
ASSESSOR DE VENDAS PERMANENTEINDIFERENTE3
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO PERMANENTEMASCULINO1
ASSISTENTE CONTÁBIL JUNIOR PERMANENTEINDIFERENTE1
ASSISTENTE DE COZINHA PERMANENTEINDIFERENTE3
ASSISTENTE DE MARKETING PERMANENTEFEMININO1
ASSISTENTE DE MARKETING/VENDAS PERMANENTEFEMININO1
ASSISTENTE DE RH TEMPORÁRIAFEMININO1
ASSISTENTE/ LÍDER DE CAIXA PERMANENTEINDIFERENTE1
ASSISTENTE/ LÍDER DE MERCEARIA PERMANENTEINDIFERENTE1
ATENDENTE PERMANENTEINDIFERENTE18
ATENDENTE PERMANENTEINDIFERENTE2
ATENDENTE PERMANENTEINDIFERENTE15
ATENDENTE PERMANENTEFEMININO1
ATENDENTE CRM PERMANENTEINDIFERENTE1
ATENDENTE DE BAR, PRODUÇÃO DE CAIPIRINHA, CAIXA PERMANENTEMASCULINO2
ATENDENTE DE DELIVERY PERMANENTEFEMININO1
ATENDENTE DE SHOPPING/ÁREA ALIMENTAÇÃO PERMANENTEINDIFERENTE1
ATENDENTE (ESTÁGIO) PERMANENTEINDIFERENTE10
ATENDENTE FAST FOOD PERMANENTEINDIFERENTE4
ATENDENTE PCD (PESSOA COM DEFICIÊNCIA) PERMANENTEINDIFERENTE1
ATENDENTE PRAÇA ALIMENTAÇÃO IGUATEMI PERMANENTEINDIFERENTE1
ATENDENTE TÉCNICO PERMANENTEINDIFERENTE1
AUDITOR JÚNIOR PERMANENTEINDIFERENTE1
AUX. DE COZINHA PERMANENTEINDIFERENTE3
AUX. DE GARÇOM PERMANENTEINDIFERENTE5
AUX. DE GARÇOM PERMANENTEINDIFERENTE2
AUX DE LIMPEZA PERMANENTEFEMININO1
AUX DE SUSHIMAN PERMANENTEINDIFERENTE2
AUX. EXPEDIÇÃO PERMANENTEMASCULINO5
AUX. FINANCEIRO PERMANENTEFEMININO1
AUX. SERV. COMÉRCIO PERMANENTEMASCULINO2
AUXILIAR ADMINISTRATIVO - SETOR DE IMPORTAÇÕES PERMANENTEINDIFERENTE1
AUXILIAR ADMNISTRATIVO PERMANENTEINDIFERENTE1
AUXILIAR COMERCIAL PERMANENTEMASCULINO1

Vagas Ativas
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CARGO QTDE. VAGAS SEXO TIPO
AUXILIAR DE  CARGA E DESCARGA PERMANENTEMASCULINO8
AUXILIAR DE CONTAS/ RECEBER/ A PAGAR/ FINANCEIRO PERMANENTEINDIFERENTE1
AUXILIAR DE CONTROLE DE QUALIDADE PERMANENTEMASCULINO1
AUXILIAR DE COZINHA PERMANENTEINDIFERENTE2
AUXILIAR DE COZINHA PERMANENTEINDIFERENTE1
AUXILIAR DE COZINHA PERMANENTEINDIFERENTE1
AUXILIAR DE COZINHA PERMANENTEFEMININO1
AUXILIAR DE COZINHA PERMANENTEINDIFERENTE1
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 PERMANENTEFEMININO1
AUXILIAR DE LIMPEZA PERMANENTEFEMININO6
AUXILIAR DE LIMPEZA PERMANENTEFEMININO1
AUXILIAR DE LIMPEZA HOSPITALAR PERMANENTEFEMININO1
AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO PERMANENTEFEMININO1
AUXILIAR DE LOGÍSTICA PERMANENTEMASCULINO1
AUXILIAR DE MANUTENÇÃO (TEMPORÁRIA) TEMPORÁRIAINDIFERENTE1
AUXILIAR DE MONITORAMENTO JR. PERMANENTEINDIFERENTE1
AUXILIAR DE MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS PERMANENTEMASCULINO2
AUXILIAR DE ODONTOLOGIA PERMANENTEFEMININO1
AUXILIAR DE OPERAÇÕES PERMANENTEMASCULINO1
AUXILIAR DE PREVENÇÃO PERMANENTEINDIFERENTE2
AUXILIAR DE PRODUCAO PERMANENTEINDIFERENTE2
AUXILIAR DE PRODUÇÃO PERMANENTEINDIFERENTE7
AUXILIAR DE PRODUÇÃO TEMPORÁRIAMASCULINO1
AUXILIAR DE PRODUÇÃO PERMANENTEMASCULINO2
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 PERMANENTEINDIFERENTE1
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PERMANENTEMASCULINO7
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PERMANENTEMASCULINO3
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PERMANENTEMASCULINO5
AUXILIAR FINANCEIRO CONTAS A RECEBER PERMANENTEFEMININO1
AUXILIAR MECÂNICO DE AR CONDICIONADO PERMANENTEINDIFERENTE5
AUXILIAR MECÂNICO DE AR CONDICIONADO PERMANENTEMASCULINO3
BALCONISTA PERMANENTEINDIFERENTE3
BARMAN PERMANENTEMASCULINO1
BORRACHEIRO PERMANENTEMASCULINO1
BORRACHEIRO PARA LINHA PESADA PERMANENTEMASCULINO2
CABELEIREIRO(A) PERMANENTEINDIFERENTE2
CALDEREIRO PERMANENTEMASCULINO3
CARGA E DESCARGA PERMANENTEMASCULINO2
CARPINTEIRO DE OBRAS PERMANENTEMASCULINO4
CARRETEIRO PERMANENTEINDIFERENTE3
COMERCIAL PERMANENTEINDIFERENTE2
COMPRADOR PERMANENTEINDIFERENTE1
CONSULTOR DE SERVIÇOS PERMANENTEINDIFERENTE1
CONSULTOR DE VENDAS PERMANENTEINDIFERENTE3
CONSULTOR DE VENDAS PERMANENTEINDIFERENTE1
CONSULTOR DE VENDAS PERMANENTEINDIFERENTE5
CONSULTOR DE VENDAS PERMANENTEINDIFERENTE7
CONSULTOR DE VENDAS PERMANENTEINDIFERENTE1
CONSULTOR DE VENDAS PERMANENTEINDIFERENTE10
CONSULTOR DE VENDAS PERMANENTEINDIFERENTE5
CONSULTOR EXTERNO PERMANENTEINDIFERENTE20
CONSULTOR TELEMARKETING PERMANENTEINDIFERENTE2
CONSULTORA DE VENDAS PERMANENTEINDIFERENTE3
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CARGO QTDE. VAGAS SEXO TIPO
COORDENADOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO PERMANENTEINDIFERENTE1
CORRETOR DE IMÓVEIS PERMANENTEINDIFERENTE1
CORRETOR IMOBILIÁRIO PERMANENTEINDIFERENTE1
COSTUREIRA OVERLOQUISTA PERMANENTEFEMININO1
COZINHA EM CAFETERIA PERMANENTEFEMININO1
COZINHEIRA(O) PERMANENTEINDIFERENTE1
COZINHEIRO (A) PERMANENTEINDIFERENTE1
COZINHEIRO(A) PERMANENTEINDIFERENTE1
CUIDADOR DE IDOSOS PERMANENTEINDIFERENTE3
CUIDADORA DE IDOSOS PERMANENTEFEMININO3
CUIDADORA INFANTIL PERMANENTEFEMININO3
DESIGNER PERMANENTEINDIFERENTE1
DESIGNER DE UNHA PERMANENTEINDIFERENTE1
DIARISTA PERMANENTEFEMININO1
EDITOR DE ÁUDIO PERMANENTEINDIFERENTE1
ELETRICISTA INDUSTRIAL PERMANENTEMASCULINO1
ELETRICISTA INDUSTRIAL PERMANENTEMASCULINO1
ELETRICISTA P/AUTOS PERMANENTEINDIFERENTE1
ELETROTECNICO/ MEIO OFICIAL DE MANUTENÇÃO PERMANENTEMASCULINO1
EMPREGADA DOMESTICA PERMANENTEFEMININO1
EMPREGADA DOMESTICA PERMANENTEFEMININO1
EMPREGADA DOMÉSTICA PERMANENTEINDIFERENTE1
ENCARREGADO DE OBRA PERMANENTEMASCULINO1
ENFERMEIRA PERMANENTEFEMININO1
ENGENHEIRO OU TECNICO EM ELETRICA TEMPORÁRIAINDIFERENTE1
ENTREGADOR TEMPORÁRIAINDIFERENTE5
ENTREGADOR DE GÁS E ÁGUA MINERAL PERMANENTEMASCULINO2
ENTREGADOR EXTERNO PERMANENTEINDIFERENTE1
ESTAGIÁRIO - QUÍMICA OU FARMÁCIA TEMPORÁRIAINDIFERENTE1
ESTAGIARIO EM PEDAGOGIA PERMANENTEFEMININO2
ESTAGIÁRIO ENGENHARIA PERMANENTEINDIFERENTE5
ESTAGIÁRIO MANUTENÇÃO TEMPORÁRIAINDIFERENTE1
ESTAGIO PERMANENTEINDIFERENTE2
ESTÁGIO - FINANCEIRO TEMPORÁRIAINDIFERENTE1
ESTÁGIO - MARKETING TEMPORÁRIAINDIFERENTE1
ESTÁGIO ADMINISTRATIVO PERMANENTEINDIFERENTE1
ESTÁGIO ADMINSITRAÇÃO TEMPORÁRIAINDIFERENTE1
ESTÁGIO CIÊNCIAS CONTÁBEIS TEMPORÁRIAINDIFERENTE1
ESTÁGIO CIÊNCIAS CONTÁBEIS PERMANENTEINDIFERENTE1
ESTÁGIO DE DESING GRÁFICO PERMANENTEINDIFERENTE1
ESTÁGIO EM ATENDIMENTO PERMANENTEFEMININO9
ESTÁGIO EM ATENDIMENTO PERMANENTEFEMININO11
ESTÁGIO EM ATENDIMENTO PERMANENTEFEMININO9
ESTÁGIO EM ATENDIMENTO PERMANENTEINDIFERENTE1
ESTÁGIO EM DESENVOLVIMENTO WEB TEMPORÁRIAINDIFERENTE1
ESTÁGIO ENGENHARIA (SETOR PRODUÇÃO) TEMPORÁRIAINDIFERENTE1
ESTÁGIO ENSINO MÉDIO TEMPORÁRIAINDIFERENTE1
ESTÁGIO PEDAGOGIA TEMPORÁRIAINDIFERENTE1
ESTÁGIO PEDAGOGIA - BERÇÁRIO TEMPORÁRIAINDIFERENTE1
ESTÁGIO PEDAGOGIA - INFANTIL TEMPORÁRIAINDIFERENTE2
ESTAGIO SETOR ALMOXARIFADO PERMANENTEMASCULINO1
ESTÁGIO SETOR DE SEGURANÇA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE PERMANENTEINDIFERENTE1
ESTÁGIO WEB DESIGNER TEMPORÁRIAINDIFERENTE1
ESTOQUISTA PERMANENTEMASCULINO5
ESTOQUISTA PERMANENTEINDIFERENTE1
EXECUTIVO DE VENDAS PERMANENTEINDIFERENTE1
EXECUTIVO(A) DE CONTAS - PJ PERMANENTEINDIFERENTE1
FEITOR DE MECÂNICA PESADA PERMANENTEMASCULINO2
FOTOGRAFO PERMANENTEINDIFERENTE1
FOTOGRAFO PERMANENTEINDIFERENTE1
FUNILEIRO PERMANENTEINDIFERENTE1
FUNILEIRO PERMANENTEINDIFERENTE1
GARÇOM PERMANENTEINDIFERENTE2
GERENTE COMERCIAL PERMANENTEINDIFERENTE2
GESTOR DE REDES SOCIAIS PERMANENTEINDIFERENTE1
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CARGO QTDE. VAGAS SEXO TIPO
GREIDISTA PERMANENTEMASCULINO1
HOSTESS / RECEPCIONISTA DE EVENTOS TEMPORÁRIAFEMININO4
INSTALADOR / CAMERAS E AUTOMAÇÃO PERMANENTEMASCULINO1
INSTALADOR AR CONDICIONADO PERMANENTEINDIFERENTE5
INSTALADOR DE AR CONDICIONADO PERMANENTEMASCULINO3
INSTRUTOR ESPORTIVO PERMANENTEINDIFERENTE1
INTÉRPRETE DE LIBRAS PERMANENTEINDIFERENTE5
JARDINEIRO (TEMPORÁRIA) TEMPORÁRIAINDIFERENTE1
JOVEM APRENDIZ PERMANENTEINDIFERENTE3
JOVEM APRENDIZ TEMPORÁRIAINDIFERENTE1
LAVADOR HIGIENIZADOR AUTOMOTIVO PERMANENTEMASCULINO4
LÍDER DE PREVENÇÃO E PERDAS PERMANENTEINDIFERENTE1
MÃE SOCIAL TEMPORÁRIAFEMININO1
MANICURE PERMANENTEINDIFERENTE2
MANICURE PERMANENTEINDIFERENTE3
MANOBRISTA PERMANENTEINDIFERENTE3
MECANICO PERMANENTEINDIFERENTE1
MECÂNICO - AUXILIAR GERAL PERMANENTEINDIFERENTE1
MECÂNICO ALINHADOR VEÍCULOS PERMANENTEMASCULINO1
MECÂNICO DE AR CONDICIONADO/REFRIGERAÇÃO PERMANENTEMASCULINO1
MECÂNICO DE AR CONDICIONADO/REFRIGERAÇÃO PERMANENTEMASCULINO1
MECANICO DE DIREÇAO HIDRAULICA PERMANENTEMASCULINO1
MECANICO DE DIREÇÃO HIDRAULICA PERMANENTEMASCULINO1
MECANICO DE MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO PERMANENTEMASCULINO3
MECÂNICO DE MANUTENÇÃO /REFRIGERAÇÃO PERMANENTEMASCULINO1
MECÂNICO DE MÁQUINAS PESADAS PERMANENTEMASCULINO3
MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO PERMANENTEINDIFERENTE5
MECÂNICO DE SUSPENSÃO E FREIO PERMANENTEMASCULINO3
MECÂNICO DE SUSPENSÃO E FREIO PERMANENTEMASCULINO3
MECÂNICO DE USINAGEM PERMANENTEMASCULINO3
MECÂNICO ELETRECISTA DIAGNÓSTICO PERMANENTEINDIFERENTE1
MECANICO NA LINHA DIESEL COM EXPERIENCIA PERMANENTEMASCULINO1
MECÂNICO SÊNIOR PERMANENTEINDIFERENTE1
MEIO OFICIAL DE MARCENARIA PERMANENTEMASCULINO1
MEIO OFICIAL DE MARCENARIA PERMANENTEMASCULINO1
MEIO OFICIAL DE MARCENARIA PERMANENTEMASCULINO1
MEIO OFICIAL DE MARCENARIA PERMANENTEMASCULINO1
MOLEIRO PERMANENTEMASCULINO2
MONITOR DE AREA KIDS TEMPORÁRIAFEMININO2
MONTADOR EXTERNO PERMANENTEMASCULINO2
MOTO ENTREGADOR PERMANENTEINDIFERENTE1
MOTOBOY PERMANENTEINDIFERENTE1
MOTORISTA PERMANENTEMASCULINO1
MOTORISTA PERMANENTEMASCULINO1
MOTORISTA PERMANENTEMASCULINO2
MOTORISTA CATEGORIA D PERMANENTEMASCULINO1
MOTORISTA DE CAMINHÃO BASCULANTE PERMANENTEMASCULINO1
MOTORISTA DE CARRETA PERMANENTEINDIFERENTE1
MOTORISTA DE ÔNIBUS PERMANENTEMASCULINO2
MOTORISTA DE PIPA PERMANENTEMASCULINO2
MOTORISTA ENTREGADOR TEMPORÁRIAMASCULINO15
MOTORISTA GUINCHO PERMANENTEINDIFERENTE1
MOTORISTA TRUCK PERMANENTEMASCULINO3
OPERADOR DE BOBCAT /OPERADOR DE FRESA PERMANENTEMASCULINO1
OPERADOR DE CAIXA PERMANENTEINDIFERENTE50
OPERADOR DE CAIXA/ATENDENTE PERMANENTEINDIFERENTE1
OPERADOR DE CNC PERMANENTEINDIFERENTE1
OPERADOR DE EMPILHADEIRA PERMANENTEMASCULINO2
OPERADOR DE EMPILHADEIRA PERMANENTEMASCULINO3
OPERADOR DE EMPILHADEIRA PERMANENTEMASCULINO1
OPERADOR DE EMPILHADEIRA PERMANENTEMASCULINO1
OPERADOR DE EMPILHADEIRA PERMANENTEINDIFERENTE7
OPERADOR DE EMPILHADEIRA TEMPORÁRIAMASCULINO2
OPERADOR DE ESPARGIDOR PERMANENTEMASCULINO1
OPERADOR DE ESTACIONAMENTO PERMANENTEMASCULINO2
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