
A Santa Casa de Rio Preto vai pas-
sar a receber R$ 20,6 milhões por 
ano. O valor representa seis vezes 
mais do que o hospital recebe atu-
almente, R$ 3,4 milhões, alta de R$ 
17 milhões. O novo valor foi anun-
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Zoo reabre hoje 
para o público 

com novos 
animais e áreas

Rodrigo Garcia anuncia 
R$ 17 mi a mais por 

ano para a Santa Casa

DivulgaçãoDivulgação

ciado pelo vice-governador Rodrigo 
Garcia (PSDB) ontem durante visita 
a unidade em Rio Preto. Outras 
duas entidades serão beneficiadas 
no município: Hospital de Base e 
Bezerra de Menezes.        Pág.A3
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Justiça arquiva investigação sobre 
rachadinhas em gabinetes da Câmara

VEREADORES DE RIO PRETO

Pág. B2

A juíza Maria Letícia Pozzi Bu-
assi, da 4ª Vara Criminal de Rio 
Preto, mandou arquivar inquérito 
policial que investigava suposto 
esquema de rachadinha na Câ-
mara Municipal. “Durante o curso 
das investigações colheram-se 
depoimentos destes agentes no-
meados em cargo comissionado 

PLANTAÇÃO
Um caseiro 
de 44 anos 
foi preso às 

10h30 da últi-
ma quinta-fei-
ra (7) após a 
Polícia Militar 
ser informada 
por denúncia 
anônima que 
o homem es-

tava cultivando 
uma plantação 

de maconha 
na chácara em 
que reside no 

bairro Residen-
cial Cavalar.             

Pág.A4

Polícia prende em 
Jales quadrilha 

com R$ 400 mil 
em peças de 

caminhão furtadas
Pág. A4

e de livre exoneração, que atuam 
ou atuavam no gabinete destes 
respectivos vereadores. Todos 
estes negaram qualquer conduta 
ilícita, sendo que alguns destes 
até apresentaram extratos ban-
cários, ao que parece, apontando 
movimentação bancária regular”, 
cita a decisão.   Pág.A3.

Ele relatou que recebeu uma 
ligação de um suposto funcio-
nário do banco, que  confirmou 
alguns dos dados bancários, fa-
zendo com que ele acreditasse 
estar falando realmente com 
um funcionário da agência que 
é correntista.             Pág.A4

Empresário perde 
R$ 132 mil 
atendendo

falso bancário

Meta do time do 
Realidade Jovem 
agora é buscar 
vaga na Série C 
do Brasileirão

Pág. B1

Comércio tem 
horário especial, 

atrações e espera 
vender 4,5% mais 

no Dia das Crianças
Pág. A2

Bruno Moura 
apresenta defesa 
e critica caciques 
após suspensão 

do PSDB
Pág. A3

Abertura de 
crédito deve dar 
continuidade às 
obras da BR 153 

na região
Pág. A3

HISTÓRICO
A dentista 
rio-pretense, 
Vanessa Paris,   
é a primei-
ra brasileira 
a concluir a 
prova do Dou-
ble Everesting.          
Pág.B1

Comércio 
tem horário 
especial 
neste feria-
do prolonga-
do e abrirá 
hoje, segun-
da e terça

Autoridades ontem durante visita a Santa Casa de Rio Preto
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Lei Geral de Proteção 
de Dados -LGPD e 

regulamentação municipal
A Lei  nº 13.709/ 2018 – Lei 

Geral de Proteção de Dados – 
LGPD, conforme dispõe em seu 
artigo 1º, tem como objetivo 
regulamentar o tratamento dos 
dados pessoais, inclusive por 
meios digitais por pessoa natural 
ou por pessoa jurídica de direito 
público ou privado, visando pro-
teger os direitos fundamentais 
de liberdade e de privacidade 
e o livre desenvolvimento da 
personalidade da pessoa natu-
ral. Visa, dessa forma, proteger 
a liberdade e privacidade dos 
cidadãos, estabelecendo regras 
para uso, coleta, armazenamen-
to e compartilhamento de dados dos usuários, por empresas 
públicas e privadas, garantindo maior segurança segurança, 
privacidade e transparência no tratamento das informações 
pessoais. 

A LGPD vincula os agentes públicos a cumprirem suas 
normas, sob pena de responsabilização nas esferas adminis-
trativa, civil e penal, sendo assim, tais normas gerais devem ser 
observadas pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios.

Para dar cumprimento à legislação nacional, é necessário 
que cada município regulamente a aplicação da lei no âmbi-
to da Administração Municipal Direta e Indireta. É preciso o 
compromisso da gestão municipal em disciplinar o uso de suas 
informações pessoais, indicando o encarregado de proteção 
de dados pessoais, apresentando diretrizes e orientações para 
proteção de dados e preservação da privacidade no exercício 
da função pública, de forma a preservar os direitos e garantias 
dos cidadãos, em conformidade com o ordenamento vigente.

Os órgãos e entes públicos municipais, atuando na quali-
dade de controlador de dados, devem tratar os dados pessoais 
para finalidades legítimas, específicas e explícitas, respeitan-
do as leis e regulamentos aplicáveis, bem como o dever de 
confidencialidade e sempre assegurando o cumprimento dos 
requisitos de segurança da informação. O tratamento dos 
dados pessoais deve ser realizado apenas na medida em que 
seja essencial para o cumprimento das políticas públicas mu-
nicipais, sempre respeitando as atribuições normativamente 
estabelecidas ao agente público.

Os municípios precisam estabelecer as etapas para im-
plantar um programa de “Governança” em LGPD, com o apoio 
e envolvimento de grupos de trabalho  Intersecretarial para 
estudos da LGPD, promovendo trocas de experiencias, mape-
ando os dados pessoais existentes e seus fluxos, analisando 
os riscos, realizando o plano de adequação e o relatório de 
impacto à proteção de dados pessoais que, segundo a LGPD, 
são quaisquer informações que permitem identificar, direta ou 
indiretamente, um indivíduo, como nome, RG, CPF, gênero, 
data e local de nascimento, telefone, endereço residencial, 
localização via GPS, retrato em fotografia, prontuário de saú-
de, cartão bancário, renda, histórico de pagamentos, hábitos 
de consumo, preferências de lazer, endereço de IP (Protocolo 
da Internet) e cookies, entre outros. É preciso capacitar os 
servidores que estiverem diretamente ligados à aplicação da 
LGPD e incentivá-los a se capacitarem, de forma que estejam 
sempre atentos às obrigações elencadas na LGPD e que, de 
um modo ou outro, devem ser observadas por todos os servi-
dores públicos.

A LGPD é um marco legal sobre a proteção dos dados pes-
soais, refletindo em maior segurança jurídica e proteção aos 
direitos dos titulares de dados.

Glauciane Cassandre Fonseca, advogada, pós gra-
duada em Gestão de Políticas Públicas, Rio Preto. 

ARTIGO - Farmácia Municipal
Sábado – 8h às 14h
Domingo – 8h às 14h
Segunda-feira – 8h às 14h
Terça-feira – 8h às 14h
- Unidades Básicas de 

Saúde
Sábado – fechadas
Domingo – fechadas
Segunda-feira – fechadas
Terça-feira – fechadas
- Unidade para atendimento 

de síndromes respiratórias
Solo Sagrado: diariamente, 

das 7h às 22h
- Unidades de Pronto-Aten-

dimento
24 horas para atendimento 

de urgência e emergência, 
sendo:

UPA Jaguaré e Norte: aten-
dimento não respiratório

UPA Tangará (somente pa-
cientes graves)

Vila Toninho (somente pa-
cientes graves) – atendimento 
misto: respiratório e não res-
piratório

- Poupatempo
Sábado – 9h às 13h
Domingo – fechado
Segunda-feira – fechado
Terça-feira – fechado
- Prefeitura Regional Norte
Sábado – 10h às 15h
Domingo – fechada
Segunda-feira – fechada
Terça-feira – fechada
-Área Azul
Sábado – 8h às 18h
Domingo – não será cobrada
Segunda-feira – 8h às 18h
Terça-feira – não será co-

brada
- Shopping HB
Sábado –Fechado
Domingo –Fechado
Segunda-feira –5h às 17h
Terça-feira –Fechado
- Shopping Azul
Sábado –8h às 17h
Domingo –fechado
Segunda-feira –8h às 18h
Terça-feira –8h às 15h
- Mercado Municipal
Sábado – 7h às 13h
Domingo – 7h às 12h
Segunda-feira – 7h às 18h
Terça-feira – fechado
- Feiras Livres
Sábado – 7h às 12h
Domingo – 7h às 12h
Segunda-feira – não são 

montadas
Terça-feira – 7h às 12h
- Pontos de apoio
Sábado – 7h às 11h e das 

12h às 17h
Domingo – fechados
Segunda-feira – 7h às 11h 

e das 12h às 17h
Terça-feira – fechados
No sábado e na segunda 

funcionarão os seguintes pon-
tos de apoio: Nova Esperança; 
Solo Sagrado; Jardim Atlântico; 
Ana Angélica; São José do Rio 
Preto I; Engenheiro Schmitt; 
Jardim Soraya-Vitória Régia; 
Santo Antônio; Lealdade; São 
Francisco e Jardim Nazareth; 
Jardim Antunes e Jardim Con-
ceição

- Cidade da Criança
Sábado –9h às 17h
Domingo –9h às 17h
Segunda-feira –fechada
Terça-feira – 9h às 17h
- Parques Ecológicos Nor-

te e Sul
Sábado –9h às 17h
Domingo –9h às 17h
Segunda-feira –fechados
Terça-feira – 9h às 17h
- Parque Fred Navarro
Sábado –9h às 17h
Domingo –9h às 17h
Segunda-feira –fechado
Terça-feira – 9h às 17h
- Zoológico Municipal
Sábado – 9h às 17h
Domingo – 9h às 17h
Segunda-feira – 9h às 17h
Terça-feira – 9h às 17h
- Pet Park
Sábado – 7h às 10h e das 

16h às 20h
Domingo – 7h às 10h e das 

16h às 20h
Segunda-feira – fechado
Terça-feira – 7h às 10h e 

das 16h às 20h
Retomam atendimento 

presencial na quarta, 13/10:
- Bibliotecas e museus mu-

nicipais
- Procon
- Semae
- Secretaria da Fazenda

ABRE E FECHA

OPORTUNIDADE

Balcão fecha semana com 
852 vagas de emprego

Comércio tem horário 
especial, atrações e 

quer vender 4,5% mais

Após dois anos seguidos que 
o Dia das Crianças é comemo-
rado em meio à pandemia, em 
2021 a expectativa é de au-
mento nas vendas do comércio 
de Rio Preto, comparando com 
2019.

Segundo a Acirp (Associa-
ção Comercial e Empresarial), 
a comparação é com 2019, 
porque em 2020 não havia 
expectativa por conta do ápice 
da pandemia. “Neste Dia das 
Crianças, os comerciantes es-
tão bastante otimistas por conta 
da tão esperada retomada 
econômica, que já está aconte-
cendo. Teremos uma data muito 
positiva, com aumento de ven-
das em torno de 6% em relação 
a 2019 e um ticket médio de 
R$ 60,00. O Natal tende a ser 
ainda melhor”, comenta Walter 
Carrazone, Diretor de Comércio 
da Acirp.

O Sincomércio (Sindicato 
do Comércio) fez a compara-
ção com 2020 e estima que o 
aumento será de, pelo menos, 
3% e com um valor médio de 
ticket na casa dos R$ 150,00. 
“A data do Dia das Crianças não 
é uma data tão expressiva, por 
ser uma data muito pontual que 
atinge somente uma parcela da 
população, ou seja, comente 
aquelas famílias que têm crian-
ças em casa. E, mesmo assim, 
não são todas as famílias que 
vão comprar presente devido ao 
fato de estarmos no início da 
retomada econômica”, explica 
Ricardo Arroyo, vice-presidente 
do Sincomércio.

Além disso, o Sindicato des-
taca que o Dia das Crianças não 
é para todo tipo de comércio, 
ficando mais restrito apenas 
às lojas de roupas, calçados e 
brinquedos.

Com o objetivo de estimular 
ainda mais as vendas, o Sinco-
mércio está elaborando ações 
voltadas ao público infantil e 
adulto. No dia 9 de outubro (sá-
bado), que é considerado o dia 
“D” para esta data, haverá 10 
personagens infantis para en-
treter as crianças e as famílias.

Já no dia 11, segunda-feira 
(véspera do feriado), o calçadão 
terá a participação da Polícia 
Militar de Rio Preto. “A Polícia 
Militar virá com a banda, cavala-
ria, Baep e a Polícia Ambiental. 

Trarão também animais em-
palhados que ficarão expostos 
para visitação do público”, 
conclui o presidente.

O horário de funcionamen-
to do calçadão, no dia 9 de 
outubro, será das 9h às 17h, 
porém, as atividades com os 
personagens será das 10h às 
14h. No dia 11 o horário de 
funcionamento é das 9h às 
20h, mas as atividades da PM 
serão às 10h.

Padrinhos - Para sair 
um pouco do usual, ao invés 
de entrevistar pais ou respon-
sáveis, o DHoje conversou com 
um padrinho e uma madrinha. 
O Mário Longo é padrinho da 
Helena, que tem 3 anos e, 
para ele, o padrinho serve para 
guiar e mimar os afilhados, 
até mais que os pais. “Somos 

Andressa ZAFALON  
redacao@dhoje.com.br

A PARTIR DE HOJE

Guilherme BATISTA

a parte ‘doce’ da história, a 
parte das broncas fica com os 
pais. Nós, padrinhos, servimos 
para ajudar, mas também para 
mimar os afilhados, seja com 
carinho ou com presentes. E 
o Dia das Crianças é ideal pra 
isso”, comenta.

A Thais Ribeiro é madrinha 
da Isabella Ribeiro, que tem 12 
anos e já está quase entrando 
na fase da adolescência, mas, 
segundo a Thais, nada muda 
mesmo com a idade aumen-
tando. “Quando convém eles 
são crianças; quando não 
convém eles são adolescen-
tes. (risos) A minha afilhada é 
meu tesouro e, conforme vai 
crescendo, os presentes vão 
aumentando de preço. Mas, 
madrinha é pra isso mesmo, 
presentear, dar carinho, aten-
ção e conselhos”.

O Balcão de Empregos de 
Rio Preto desta sexta-feira (8) 
está oferecendo 852 oportuni-
dades de trabalho. As principais 
delas são para operador de caixa 
(50), atendente (35), vendedor 
(34), consultor de vendas (26), 
repositor de frutas, legumes e 
verduras (22), açougueiro (22), 
repositor (20), vendedor exter-
no (18), auxiliar de produção 
(16), auxiliar de serviços gerais 
(16), motorista entregador (15), 
operador de empilhadeira (13), 
pintor (10), entre outros.

Há também oportunidades 
de estágio. As vagas são para 
as seguintes áreas: atendimen-
to (40), telemarketing (14), 

pedagogia (6), engenharia (5), 
ciências contábeis (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 tam-
bém está cadastrando trabalha-
dores interessados em oferecer, 
ou que já exercem, prestação 
de serviços de entrega. A ex-
pectativa da Secretaria de De-
senvolvimento Econômico é que 
a demanda por novos postos 
de trabalho no setor continue 
crescendo. (Colaborou – Bruna 
MARQUES)

Da REDAÇÃO

Thais Ribeiro é madrinha da Isabella Ribeiro

Mário Longo é padrinho da Helena
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NINHO RACHADO

Rodrigo Garcia anuncia R$ 17 mi 
a mais por ano à Santa Casa

Santa Casa de Rio Preto 
vai passar a receber R$ 20,6 
milhões por ano. O valor repre-
senta seis vezes mais do que o 
hospital recebe atualmente, R$ 
3,4 milhões, aumento de mais 
de R$ 17 milhões. O novo valor 
foi anunciado pelo vice-gover-
nador Rodrigo Garcia (PSDB) 
nesta sexta-feira, 8, durante 
visita a unidade em Rio Preto.

Além do aumento de recur-
sos para a Santa Casa, Garcia 
anunciou o repasse de R$ 
178,3 milhões extras por meio 
do programa Mais Santas Casas 
para o custeio de 39 serviços de 
saúde da região de Rio Preto. 

Outras duas entidades serão 
beneficiadas com o programa 
no município. O Hospital de 

Base terá um aumento de 10% 
nos repasses, passando de 
R$ 86,4 milhões por ano para 
R$ 95 milhões, e o Hospital 
Bezerra de Menezes, que não 
recebia nenhum recurso do 
Governo de SP passa a contar 
com R$ 387 mil por ano.  Com 
a expansão dos recursos, as 
entidades poderão fortalecer os 
atendimentos de média e alta 
complexidade.

Além das três entidades no 
município, outros 36 serviços 
da região serão contemplados 
pelo programa. 27 entidades 
não recebiam nenhum recurso 
do Governo de SP e passam 
a receber agora mensalmente 
por meio do Mais Santas Ca-
sas (confira abaixo todas as 
entidades beneficiadas pelo 
programa). A região teve um 

Raphael FERRARI

ORÇAMENTO

LEGISLATIVO

acréscimo de R$ 31,3 milhões 
em investimentos com o novo 
programa.

“O programa Mais Santas 
Casas aporta mais recursos 
para saúde pública da região. 
Esse apoio é fundamental no 
pós-covid para que esses hospi-
tais possam oferecer melhores 
condições de atendimento à 
saúde da população”, afirmou 
Garcia.

“Este aumento nos repasses 
estaduais para a região de Rio 
Preto contribui para aprimorar 
em termos quantitativos e 
qualitativos a assistência ofer-
tada pelos serviços de saúde 
conveniados ao SUS. É um in-
cremento importante na média 
e alta complexidade da região”, 
destacou o secretário de Estado 
da Saúde, Jean Gorinchteyn.

Raphael FERRARI

A juíza Maria Letícia Pozzi 
Buassi, da 4ª Vara Criminal 
de Rio Preto, mandou arquivar 
inquérito policial que inves-
tigava suposto esquema de 
rachadinha na Câmara Muni-
cipal. O arquivamento do caso 
ocorre após defesa por parte 
do advogado Edilênio Barreto, 
que representou o vereador 
Odélio Chaves e o secretário 

Justiça manda arquivar investigação da 
rachadinha de vereadores na Câmara 

de Esportes, Fábio Marcondes 
(vereador licenciado).

Além dos dois também 
eram investigados Anderson 
Branco (PL), Bruno Marinho 
(Patriota), Cláudia De Giuli 
(MDB), Celso Peixão (MDB), 
Francisco Júnior (DEM), Jorge 
Menezes (PSD), Julio Donizete 
(PSD), Paulo Pauléra (Progres-
sistas) e Rossini Diniz (PL).

Trecho da sentença da 
juíza publicada nesta sexta-
-feira, 8, afirma que “Durante 

o curso das investigações 
colheram-se depoimentos 
destes agentes nomeados em 
cargo comissionado e de livre 
exoneração, que atuam ou 
atuavam no gabinete destes 
respectivos vereadores. Todos 
estes negaram qualquer con-
duta ilícita, sendo que alguns 
destes até apresentaram extra-
tos bancários, ao que parece, 
apontando movimentação 
bancária regular”.

A decisão da magistrada 

segue o Ministério Público 
que no dia 21 de setembro 
encaminhou à Justiça parecer 
em favor do arquivamento da 
investigação, aberta após a 
Polícia Civil receber uma de-
núncia anônima (em forma de 
carta) encaminhada ao verea-
dor e delegado Renato Pupo 
(PSDB). Pupo ao ler o teor do 
documento encaminhou ao 
Setor de Combate aos Crimes 
de Corrupção, Organização Cri-
minosa e Lavagem de Dinheiro 

(Seccold) no dia 16 de agosto.
Segundo o pedido de ar-

quivamento do promotor de 
Justiça Fábio José Mattoso 
Misckulin, a abertura de um 
inquérito não pode ter por 
base apenas denúncia anô-
nima.

A juíza seguiu a mesma 
linha de raciocínio do promo-
tor.  “Em outras palavras, para 
que uma denúncia anônima 
possa fundamentar a instau-
ração de um inquérito policial, 

caberá a Autoridade Policial, 
responsável pela fase inicial 
da persecução penal, realizar 
diligências visando a apuração 
da veracidade e a procedência 
das informações”, disse.

Ao todo foram 11 vereado-
res e 34 assessores investiga-
dos. Na decisão que motivou 
o arquivamento das investi-
gações a juíza lembrou que 
foram colhidos depoimentos 
dos envolvidos, que negaram 
irregularidades.

Raphael FERRARI
redacao@dhoje.com.br

SEU BOLSO
Petrobras anuncia 
mais um aumento 

da gasolina e gás de 
cozinha para hoje

A Petrobras anunciou nesta 
sexta-feira, dia 8,  que vai rea-
justar o preço da gasolina e do 
gás de cozinha (GLP) para as 
suas distribuidoras a partir des-
te sábado, dia 9. O aumento 
será de 7,2% em cada produto.

Segundo a companhia, o 
preço médio da gasolina pas-
sará de R$ 2,78 para R$ 2,98 
por litro, refletindo reajuste 
médio de R$ 0,20 por litro.

Para o GLP, o preço médio 
passará de R$ 3,60 para R$ 
3,86 por kg, equivalente a R$ 
50,15 por botijão de 13kg, 
refletindo reajuste médio de 

R$ 0,26 por kg.
Considerando a mistura 

obrigatória de 27% de etanol 
anidro e 73% de gasolina A 
para a composição da gasolina 
comercializada nos postos, a 
parcela da Petrobras no preço 
da gasolina na bomba passará 
a ser de R$ 2,18 por litro em 
média, o que corresponde a 
um aumento de R$ 0,15 por 
litro.

A Petrobras não anunciou 
reajuste nos preços dos de-
mais combustíveis. No final de 
setembro, a estatal reajustou 
o preço do diesel em 8,89%, 
após 85 dias de preços está-
veis para o combustível.

Da REDAÇÃO

Vereador apresenta defesa contra 
suspensão em diretório do PSDB

O vereador Bruno Moura 
(PSDB) apresentou nesta sex-
ta-feira, 8, defesa ao diretório 
estadual do partido após ter 
sido suspenso e perder todas 
as funções de liderança na Câ-
mara de Rio Preto e comissões, 
como a da Educação em que 
atuava como presidente.

A suspensão ocorreu na 
semana passada após oficio 
do diretório estadual do PSDB, 
assinado pelo presidente Mar-
co Vinholi que advertiu Moura 
e solicitou o afastamento dele 
das funções.

O entendimento do partido 
é que Moura não tem com-
portamento adequado já que 
realizou uma série de críticas 
ao governador João Doria se 
posicionando oficialmente a 
favor do candidato a presiden-
te pelas prévias partidárias do 
PSDB, Eduardo Leite, gover-
nador do Rio Grande do Sul. O 
parlamentar também declarou 
apoio ao ex-governador Geral-
do Alckmin.

O documento de defesa 
encaminhado ao diretório do 

PSDB afirma que o presidente 
estadual da legenda, Marco 
Vinholi, violou “todas as nor-
mas institucionais, e violenta 
de modo grosseiro o devido 
processo legal, para defender 
os interesses do seu chefe, o 
intocável e irrepreensível Gover-
nador do Estado de São Paulo”.

Bruno também criticou o 
presidente da Assembleia Le-
gislativa, deputado Carlão Pig-
natari (PSDB), outro que pediu 
o afastamento do vereador e 

ignorância, decerto por má-fé e, 
má-fé nutrida pela devoção – e, 
claro, gratidão pelo cargo –, ao 
Governador João Dória e ao seu 
aliado Renato Pupo, suspender 
o Vereador-representado”.

Consta em trecho do docu-
mento que “ainda que a pos-
tura do Vereador-representado 
tenha incomodado a alta cúpula 
do PSDB a ponto de, sagaz e 
abruptamente, sem chance de 
defesa, decidir pela suspensão 
do Vereador-representado, é 
certo concluir que tal ato não 
tem amparo legal, nem no 
Código de Ética e Estatuto do 
PSDB, nem no âmbito jurídico 
processual”.

Moura pede que os argu-
mentos sejam acatados para 
que a representação seja arqui-
vada, “por não haver elementos 
necessários para decidir limi-
narmente pela suspensão do 
Vereador-representado, e pelo 
flagrante cerceamento de de-
fesa – abraçado pelo abuso de 
autoridade – requer a anulação 
da referida decisão”.

Ainda não há data para 
avaliação da defesa por parte 
da comitiva estadual do PSDB.

Raphael FERRARI

expulsão do partido.
“O Presidente da Alesp sabe 

que não há razão para levar esta 
representação ao âmbito esta-
dual, e conta ‘mentiras’ para 
justificar seu pedido”.

Em sua defesa Moura afirma 
se tratar de perseguição políti-
ca e que sofre cerceamento. 
“Em evidente cerceamento de 
defesa, o Presidente Estadual, 
interpretando equivocadamente 
os artigos 50 e 133, §5º do 
Estatuto, decidiu, senão por 

Vereador Bruno Moura 
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FEDERAL
Crédito suplementar deve dar andamento a obras na BR 153

Orçada em mais de R$ 
260 milhões e com 90% das 
obras concluídas, a finaliza-
ção da duplicação da BR-153 
em Rio Preto ganhou um im-
portante capítulo nesta quin-
ta-feira, dia 7. O Congresso 
Nacional aprovou projeto de 
lei em forma de substitutivo 
que permite a abertura de 
crédito suplementar de R$ 
2 bilhões no Orçamento da 
União deste ano.

O dinheiro será repassado 

a vários ministérios que tem 
no momento obras e projetos 
paralisados devido a falta de 
recursos em caixa.

O Orçamento da União 
deste ano reservou R$ 35 
milhões à duplicação, valor 
que seria suficiente para a 
conclusão. No entanto, pouco 
mais de R$ 15 milhões foram 
autorizados até o momento.

Um relatório elaborado 
em junho deste ano pelo 
Departamento Nacional de 
Infraestrutura de Transportes 
(Dnit), o braço do Ministério 

de Infraestrutura responsável 
por fiscalizar os contratos em 
andamento, apontou para 
risco real de paralisação da 
obra. Isso iria ocorrer caso o 
governo federal não injetasse 
recursos na empreitada, fato 
que aconteceu, já que os 
recursos não são suficientes 
para conclusão e o ritmo das 
máquinas e funcionários se-
gue lento.

Com a aprovação do cré-
dito suplementar pelos depu-
tados federais existe grandes 
possiblidades de repasses de 

recursos para a retomada 
da duplicação da BR-153. 
O montante para concluir a 
obra gira em torno de R$ 
10 milhões, valor que pode 
ser alterado devido a custos 
adicionais durante a emprei-
tada.

Iniciada em 2016 e com 
promessa de entrega para de-
zembro deste ano a obra tem 
extensão de 18 quilômetros, 
conta com 14 passarelas e 
obras de arte, além de pas-
sagens em desníveis (grande 
parte já inauguradas).

Raphael FERRARIDivulgação
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Empresário atende falso funcionário 
de banco e perde mais de R$ 132 mil

Na noite da última quinta-
-feira (7) um empresário de 
59 anos procurou a Central de 
Flagrantes para relatar que no 
mesmo dia ele foi vítima de um 
golpe de estelionato que lhe 
causou um prejuízo de mais de 
R$130 mil.

Para a Polícia Civil o homem 
relatou que às 8h30 ele rece-
beu uma ligação de um suposto 
funcionário do banco no qual 
ele é correntista e durante a 
ligação a pessoa confirmou 
alguns dos dados bancários 
da vítima, fazendo com que o 
empresário acreditasse estar 
realmente falando com um 
funcionário do banco.

Ao término da chamada a 
vítima tentou acessar sua conta 
empresarial pelo aplicativo do 
celular e do computador, porém 
sem sucesso. Ele conversou 
com alguns dos seus sócios 
que disseram estar acessando 
o aplicativo normalmente e por 

estranheza o empresário entrou 
em contato com o banco e foi 
informado que um pix no valor 
de R$10 mil teria sido realizado.

O empresário solicitou o 
bloqueio de sua conta e mo-
mentos mais tarde foi informado 
por seus sócios que mais de 
uma transferência foi realizada 
e somando tudo o valor é de 
R$132.668,69. O homem vol-
tou a ligar para o banco e desta 
vez foi orientado a conversar 
com os funcionários da central 
de relacionamentos, momento 
em que percebeu que seu ce-
lular estava sem sinal.

O empresário entrou em 
contato com a operadora de 
telefone e foi informado que so-
licitaram o bloqueio do número, 
fazendo com que ele trocasse 
seu contato para um novo chip.

Após as informações a po-
lícia registrou o carro como 
estelionato e o encaminhado 
para 5º Distrito Policial, que 
está responsável pela a inves-
tigação. (Colaborou – Bruna 
MARQUES)

Da REDAÇÃO   
redacao@dhoje.com.br

GOLPE
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O empresário 
entrou em 
contato com 
a operadora 
de telefone 
e foi infor-
mado que 
solicitaram o 
bloqueio do 
número

FLAGRANTE
GOE prende traficante 

com 22 tijolos de 
maconha e pistola 45

Policiais do Grupo de Ope-
rações Especiais (GOE) pren-
deram na quinta-feira (7) 
um homem de 63 anos que 
estava escondendo no terreno 
de uma borracharia, no bairro 
Jardim Gabriela, tijolos de 
maconha e uma arma de fogo.

De acordo com as informa-
ções da Polícia Civil, durante 
a investigação os policiais 
observaram que no terreno 
também havia uma criação de 
porcos que eles suspeitavam 
que fosse para encobertar o 
tráfico de drogas.

Assim, na quinta-feira com 
o apoio do Canil da Polícia 
Militar eles realizaram uma 
busca quando localizaram 
dois tijolos de maconha e 
uma balança. Em seguida os 
cães farejadores apontaram 
um local onde o suspeito en-
terrou um barril plástico com 
22 tijolos de maconha e uma 
pistola calibre 45 municiada 
com cinco cartuchos.

O homem que já possui 
passagem pela polícia foi pre-
so e responderá pelos crimes 
de tráfico de drogas e posse 
de arma de fogo. (Colaborou 
– Bruna MARQUES)

Da REDAÇÃO
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DESESPERO
Mãe pede medida 
protetiva contra 

filho drogado

Uma aposentada de 68 
anos procurou a Central de 
Flagrantes para solicitar o 
registro de uma medida pro-
tetiva contra seu filho, um 
desempregado de 42 anos, 
que mora junto com ela no 
bairro João Paulo II.

A idosa informou aos poli-
ciais civis que constantemente 
é ameaça pelo filho que é 
alcoólatra e usuário de drogas. 
Quando a vítima não tem di-
nheiro ele vende os móveis da 
casa e depois compra drogas.

A aposentada acrescentou 

que já registrou um boletim de 
ocorrência contra o desem-
pregado e que a Polícia Militar 
frequentemente aparece em 
sua casa, mas seu filho foge 
antes dos militares chegarem.

Assim, pelo fato de estar 
interessada em registrar uma 
medida protetiva os policiais 
civis orientaram a senhora 
a procurar a Delegacia de 
Defesa da Mulher (DDM), 
local para onde o boletim de 
ocorrência registrado como 
ameaça, injúria e violência 
doméstica foi encaminhado. 
(Colaborou – Bruna MAR-
QUES)

Da REDAÇÃO

CULTIVANDO Caseiro é preso em 
chácara com plantação 

de maconha

Um caseiro de 44 anos foi 
preso às 10h30 da última quin-
ta-feira (7) após a Polícia Mili-
tar ser informada por denúncia 
anônima que o homem estava 
cultivando uma plantação de 
maconha na chácara em que 
reside no bairro Residencial 
Cavalari.

No endereço os policiais 
foram recebidos pelo caseiro 
que prontamente confessou ter 
plantado mudas de maconha 
nos fundos do imóvel há apro-
ximadamente três meses. Ele 

ainda acrescentou que o pro-
prietário da chácara faleceu há 
dois anos, porém ele já reside 
no local há cerca de seis anos.

Os policiais encontraram 
13 pés de maconha com 
aproximadamente 1,80 metro 
de altura.

O homem e a plantação fo-
ram levados para a Central de 
Flagrantes, onde foi registrado 
um boletim de ocorrência de 
drogas sem autorização que foi 
encaminhado para o 3º Distrito 
Policial, em seguida o caseiro 
foi preso. (Colaborou – Bruna 
MARQUES)

Da REDAÇÃO

Os policiais encontraram 13 pés de maconha

Divulgação

SP-310 E BR-153

Rodovias da região terão fiscalização 
reforçada no feriado prolongado

A partir desta sexta-feira 
(8) a Polícia Rodoviária Federal 
e Polícia Rodoviária Estadual e 
as concessionárias responsá-
veis pelas rodovias que cortam 
trechos de Rio Preto reforçam 
o efetivo para o feriado pro-
longado que comemora o dia 
da padroeira do Brasil, Nossa 
Senhora Aparecida.

A Operação denominada 
como Padroeira 2021 contará 
com ações preventivas e con-
ferências de que todos os mo-
toristas que viajarem durante o 
feriado estarão seguindo as leis 
de trânsito.

Em nota a Polícia Militar 
informou que realizará bloqueio, 
fiscalizações de trânsito em 
geral, policiamento com vistas 

a furtos de veículos e patrulha-
mento inteligente. Já a Polícia 
Rodoviária Federal informou que 
suas ações estarão concentra-
das no combate a embriaguez 
ao volante, fiscalização de ultra-
passagem em trechos de pista 
simples e controle do excesso 
de velocidade.

A Operação será realizada 
até dia 12 de outubro, terça-
-feira.

Movimento - Pensando na 
maior circulação de veículos nas 
rodovias, as concessionárias Tri-
ângulo do Sol, responsável pelas 
rodovias Washington Luís, Briga-
deiro Faria Lima e Mario Gentil, 
e Triunfo Transbrasiliana, res-
ponsável pela rodovia BR 153, 
também estarão concentrando 
seus esforços na segurança da 

população.
Para a Triunfo é estimado 

que 153 mil veículos percorram 
a BR 153 de sexta-feira até 
terça-feira, sendo que o maior 
fluxo do trânsito está previsto 
na saída para o feriado prolon-
gado tendo uma circulação de 
37.700 veículos.

Por estes motivos a con-
cessionária irá contar com as 
restrições das obras que estão 
ocorrendo na rodovia: na sexta-
-feira (8) restrições à partir das 
14h, no sábado (9) restrições à 
partir das 14h, no domingo (10) 
não há restrições, na segunda-
-feira (11) não há restrições e 
na terça-feira (12) restrições à 
partir das 14h.

Já para a Triângulo o esti-
mado é que 210 mil veículos 
percorram as rodovias com 

o maior tráfego ocorrendo na 
sexta-feira (8) entre 16h e 23h, 
no sábado (9) entre 7h e 13h 
e na terça-feira (12) entre 13h 
e 23h.

Todo o efetivo operacional 
das duas concessionárias estará 
nas rodovias e em prontidão 
para atender a população. Ainda 
estarão disponíveis na BR 153 
as sete bases de atendimento 
que estão localizados em Nova 
Granada, Rio Preto, Ubarana, 
Guaiçara, Marilia, Ocauçu e 
Ribeirão do Sul.

As empresas também aler-
tam sobre a proibição de ingerir 
bebidas alcoólicas durante a 
condução de veículo, manuten-
ção e verificação do automóvel 
e seguir as regras e leis de 
trânsito. (Colaborou – Bruna 
MARQUES)

Da REDAÇÃO

JALES
Polícia prende quadrilha com peças furtadas 

de caminhões avaliadas em R$ 400 mil

A Polícia Civil de Jales 
prendeu na madrugada des-
ta sexta-feira (8) seis ho-
mens que estavam transpor-
tando peças de caminhões 
furtadas em Araçatuba. O 
valor estimado das peças é 
de R$400 mil.

Segundo as informações 
da Polícia Civil, as investiga-
ções da operação iniciaram 
em janeiro de 2021 após 
grande número de registros 
na região.

Os criminosos estavam 
em dois veículos, um Fiat 
Palio e um caminhão Iveco 

e com o apoio da Polícia 
Militar Rodoviária de Araça-
tuba eles foram abordados, 
e no interior do caminhão 
foram encontrados 13 ser-
vos de embreagem, cinco 
módulos de motor Scania 
e seis bombas dosadoras 
de Arla. Já no automóvel 
Fiat Palio estavam todas as 
ferramentas utilizadas pelos 
bandidos.

Os componentes dos ca-
minhões recuperados pos-
suem valor estimado em R$ 
400 mil. Os suspeitos foram 
encaminhados à delegacia e 
permaneceram à disposição 
da Justiça.

Da REDAÇÃO Divulgação
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Especial Mulheres no 
outubro Rosa: Transtorno 

de ansiedade! 

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

Está coluna dedica às mulheres no Outubro Rosa a primeira 
matéria trata de um assunto muito importante e muito comum 
não só no meio feminino, mas em grande escala, que é a an-
siedade! Hoje nossa convidada, portadora de um dos tipos de 
ansiedade, vai relatar seu caso como experiência para outras 
pessoa saberem como é está patologia se existe como ser  tra-
tada e como a pessoa passa por muitos desafios até encontrar 
o equilíbrio e um bem estar! 

Raízes da ansiedade: Medo constante! 
Existem várias formas de ansiedade, veja os 8 tipos: 

1)Transtorno de pânico 
transtorno de pânico causa crises de pânico com sensação 

de infarto. 

2) PAG: transtorno de ansiedade generalizada
É um estado permanente de inquietação aflição constante 

acorda ansiosa passa o dia ansiosa dorme ansiosa se sente em 
perigo o tempo todo

3 )Ansiedade  social ou fobia social 
Ansiedade social medo de perder o controle na frente das 

pessoas medo das pessoas me julgarem. falta de ar excessiva, 
imunidade baixa

4) t e p t transtorno distress pós-traumático
Transtorno de estresse pós-traumático mudança drástica na 

vida. 

5) Hipocondria 
Hipocondria medo intenso de ficar doente ou estar doente

6)Adonias: 
Acrofobia: 
Medo de altura 
e claustrofobia: medo de  locais fechados. 
Trípofobia: medo de buracos 

7) TOC (Transtorno obsessivo compulsivo) 
Costuma se concentrar em temas como o medo de germes 

ou a necessidade de organizar os objetos de uma maneira es-
pecífica. Os sintomas geralmente começam de modo gradual e 
variam ao longo da vida.

8) Tanatofobia ou Necrofobia 
É o medo excessivo da própria morte e/ou de outras pessoas 

que façam parte da rede social do indivíduo. A pessoa pensa 
excessivamente na morte e pensamentos relacionados a esse 
fenômeno pairam em sua mente a todo momento, causando-lhe 
ansiedade e perturbação. 

Veja nossa reportagem com a Claudia Francisco , 49 anos, 
portadora de PAG (Transtorno de ansiedade generalizado): 

1) Como descobriu sua patologia?
Comecei a estranhar meu comportamento, eu não chorava 

com facilidade, passei a chorar por qualquer motivo, sempre 
fui agitada, mas estava mais, me esforçava pra ter paciência c 
meus alunos (dava aula de natação), procurei uma psicóloga, q 
disse ser sintomas de transtorno de ansiedade, e q acreditava q 
eu já trazia a algum tempo, me encaminhou pra um psiquiatra, 
q diagnosticou a TAG pelas características

2) O que mudou na sua vida após a descoberta?
De início já parei de trabalhar com crianças, o que me fez 

perder as turmas de adultos também, na época s instrução e 
perturbada não pedi afastamento médico.

As mudanças foram aumentando com o passar dos anos, 
ao ponto de ter fase que fiquei meses na cama porque tinha 
medo de sair dali.

3) Que dificuldade você enfrenta após a doença?
Fico em estado de alerta o tempo todo, sinto dificuldade pra 

fazer tarefas corriqueiras, começar o dia é muito difícil, mas x 
me sinto paralisada, sinto o preconceito das pessoas por eu ter 
algumas dificuldades, como ficar em locais com muitas pessoas, 
lidar c pessoas c pressa, além de eu arrepiar muito, ter espasmos 
musculares e me movimentar demasiadamente.

4) Como é feito o tratamento?
Não existe “tratamento”, o que chamam de tratamento é 

na verdade um acompanhamento psiquiátrico que medica para 
ajudar a conviver com os sintomas, e terapia q na minha opi-
nião os profissionais ñ estão nem capacitados pra acompanhar 
transtornos.

5) O que você recomenda para quem acabou de ser 
diagnosticado com TAG?

Recomendo que leia muito a respeito, tenha o máximo de in-
formação possível, procure se conhecer, identificar seus medos e 
os motivos, evitar situações que desestabilizem, e acima de tudo 
aceitar que tem dificuldades, muitos  querem ser compreendidos, 
mas não aceitam suas “fraquezas”, encare com naturalidade, 
se no caminho não sabe pra onde está indo, volte pra casa e 
continue seu dia, procure não sofrer por essas coisas.

“Que todas as mulheres recebam o carinho desta coluna 
neste mês Rosa!” 

Gratidão a Claudia Francisco pela entrevista e por transmitir 
sua experiência ajudando outras mulheres nesta batalha de 
vencer a ansiedade!

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

@silviabatistafisiodancer  @low_carboficiall       
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Justiça homologa venda do 
Hospital Nossa Senhora da Paz

A Justiça do Trabalho ho-
mologou nesta sexta-feira (8) 
a venda do Hospital Nossa Se-
nhora da Paz em São José do 
Rio Preto por R$ 23,6 milhões. 
A oferta foi feita pela empresa 
CV Haus de São Paulo, que 
agora tem cinco dias úteis para 
pagar o valor.

Efetuado o pagamento, 
será expedido a carta de alie-
nação para transferência do 
imóvel para o nome da empre-
sa. Após o registro de transfe-
rência, será liberado os valores 
aos ex-funcionários, o que será 
feito individualmente após os 
cálculos de quanto cada um 
tem direito a receber serem 
feitos pela Justiça.

Mais de 200 ex-funcioná-
rios moveram ações por dívidas 
trabalhistas após o fechamen-
to do hospital há quase duas 

décadas. As dívidas somadas 
giram em torno dos R$ 16 mi-
lhões. Segundo o advogado Flá-
vio Tomé, que representa 128 
ex-colaboradores, o dinheiro 
deverá ser suficiente para pagar 
todas as dívidas.

“A decisão de homologação 
deverá ser publicada na semana 
que vem, mas já consta no pro-
cesso. Tenho mantido os meus 
clientes informados a respeito 
do andamento do processo e 
o que percebo é que há muita 
ansiedade e expectativa para 
receber os valores. Como a Jus-
tiça vai analisar caso por caso 
e fazer a correção monetária, 
esses pagamento provavelmen-
te deverão sair somente em 
2022”, afirmou.

Localizado na Avenida Anísio 
Haddad, o local conta com uma 
gleba de terra de 12 mil me-
tros quadrados, com o prédio 
do hospital ocupando 9,2 mil 
metros quadrados.

Vinicius LIMA       
redacao@dhoje.com.br

R$ 23 MILHÕES

Sérgio SAMPAIO

SAÚDE

A Secretaria de Saúde de 
Rio Preto confirmou nesta sex-
ta-feira (8) mais 52 casos de 
Covid-19 no município, sendo 
46 diagnosticados por exame 
PCR e seis TR antígeno. No 
total são 97.549 casos, com 
uma média móvel de 32 casos 
leves e um caso grave por dia.

Nenhum óbito pela doença 
foi contabilizado no boletim. 
Com isso, Rio Preto segue 
com 2.794 mortes desde o 
início da pandemia, com uma 
taxa de letalidade de 2,8%. 
Considerando apenas os dados 
de 2021 são 62.786 casos e 
1.872 óbitos.

Nas últimas 24 horas, 21 
pessoas foram consideradas 
curadas da Covid-19, totali-
zando 94.601 recuperados, o 
equivalente 96,9% dos casos. 
A cidade soma 327.680 no-
tificações de pacientes com 
sintomas gripais e 295.502 
testes realizados. O coeficiente 
de incidência é de 20.966 ca-
sos a cada 100 mil habitantes.

Atualmente Rio Preto re-
gistra 210 pacientes com 
síndrome respiratória aguda 
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 já 
confirmados com Covid-19 são 
95 internações, com 50 na UTI 
e 45 na enfermaria. A taxa de 
ocupação de leitos de UTI é de 
39% em Rio Preto e de 34,3% 
na região.

Relatório traz 
mais 52 casos e 
nenhuma morte 

por Covid
Vinicius LIMA

OLÍMPIA

Divulgação

ASSISTÊNCIA

Famerp renova convênio e projeto 
Gato de Botas continua atendendo

O projeto Gato de Botas, 
que atende crianças do Ensino 
Fundamental de Rio Preto com 
dificuldades de aprendizagem, 
vai continuar. A Famerp renovou 
com a Prefeitura o convênio 
para a sequência do trabalho, 
iniciado em 2001. Com isso, os 
mais de 100 alunos atendidos 
atualmente na unidade escolar 
Gato de Botas, no bairro Vila 
Redentora, continuarão nor-
malmente a receber os cuida-
dos de profissionais da saúde e 
professores especialistas para 
complementação ou suplemen-
tação pedagógica.

Todas as crianças matricula-
das na rede pública de ensino 
que apresentam ou mesmo se 
queixam de dificuldade na hora 
de aprender são encaminhadas 
para o projeto Gato de Botas. 
Lá, elas são avaliadas, de forma 
individual, por profissionais da 
Famerp a fim de se identificar 
as dificuldades e elaborar a 
partir delas o plano de apren-
dizagem.

“É um programa que tem 
provado seu valor no tempo, 
atendendo muito bem as crian-
ças que mais necessitam”, afir-
mou o diretor geral da Famerp, 
Francisco de Assis Cury.

A professora Leda Maria 
Branco da Famerp, chefe do 
departamento de Psicologia da 
Famerp, faz questão de desta-
car a dimensão dele para todos 
os envolvidos. “Esse projeto 
é extremamente importante. 
Tanto para a comunidade como 
para a Famerp, que tem um 
papel fundamental de oferecer 

serviços para a comunidade. 
No Gato de Botas esses ser-
viços vão ser prestados por 
nossos alunos do quarto e 
quinto ano de Psicologia. Su-
pervisionados por um professor, 
eles farão as avaliações e o 
atendimento dessas crianças”, 
comentou.

A capacidade de atendi-
mento na unidade é de até 
250 crianças. Atualmente, são 
acolhidos pelo projeto Gato 
de Botas 107 alunos da rede 
municipal de ensino nesta que 
é uma parceria da Famerp com 
profissionais da prefeitura, 
celebrada pela coordenadora.

“É preciso destacar que os 
profissionais da prefeitura cola-
boram muito com a gente. Há 
uma estreita contribuição entre 
a equipe do Gato de Botas, que 
é extremamente capacitada, e 

a Famerp, no sentido de aten-
der a comunidade e de formar 
profissionais de qualidade para 
os serviços de saúde”, desta-
cou Leda

O programa também tem 
como objetivos atuar na for-
mação de profissionais para as 
diversas áreas, oferecer suporte 
pedagógico para professores, 
coordenadores e diretores de 
escola, apoiar e orientar as 
famílias, oferecer cursos, sim-
pósios, jornadas e palestras 
sobre distúrbios de aprendiza-
gem, contribuir com a pesquisa 
científica na busca por novas 
estratégias para tratamentos 
na área, além de oferecer 
atividades complementares 
para as crianças nas áreas de 
esporte, música e artes, em 
parceria com faculdades e a 
comunidade.

Da REPORTAGEM 

Profissionais da saúde começam 
receber dose de reforço

A partir desta sexta-feira 
(8), a secretaria de Saúde de 
Olímpia iniciará a vacinação da 
dose de reforço para os profis-
sionais de saúde, que atuam 
também na rede privada.

Para se imunizar, os traba-
lhadores precisam apresentar 
o cartão de vacinação para 
atestar a aplicação das 1ª e 
2ª doses, documento com foto 
e comprovante da atuação 
na área. A vacinação estará 
disponível tanto no Recinto 
do Folclore como no Salão da 
Fenossa, das 8h às 16h. Vale 
ressaltar que é necessário 
respeitar o intervalo de seis 
meses após a segunda dose.

Ainda sobre a dose de re-
forço, os idosos com 60 anos 
ou mais, que também já com-

pletaram seis meses da D2, po-
dem procurar, exclusivamente, 
a Fenossa para a aplicação da 
D3, levando documento com 
foto e o cartão de vacinação.

Segunda dose - A aplicação 
de 2ª dose foi dividida nos 
pontos de vacinação de acordo 
com o imunizante. Quem foi 
vacinado com Coronavac deve 
procurar somente a Fenossa 
na data marcada no cartão. Já 
quem recebeu D1 de AstraZe-
neca pode procurar tanto a Fe-
nossa como o Recinto, também 
na data marcada no cartão.

Já a D2 de Pfizer estará 
disponível apenas no Recin-
to do Folclore, sendo que a 
aplicação foi adiantada de 12 
para oito semanas. Com isso, 
o morador deve estar atento à 
data em que foi vacinado para 

Da REPORTAGEM 

procurar o local.
No mais, a vacinação de 1ª 

dose tanto para pessoas com 
18 anos ou mais como para 
adolescentes segue suspensa, 
tendo em vista que o Governo 
do Estado não enviou mais 
doses para esses públicos. A 
orientação é para que os mo-
radores façam o cadastro para 

a xepa, enquanto a vacinação 
não é retomada normalmente. 
Mais informações: (17) 3279-
1400.

Os pontos de vacinação não 
funcionarão no feriado pro-
longado, sendo a imunização 
retomada na próxima quarta-
-feira, dia 13 de outubro, das 
8h às 16h.

D
ivulgação
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FABIANA KAUAN Marango-
ni, fi lha do médico Dr. Roberto 
Santana Sérgio e de Angélica 
Kauan, que reside em São 
Paulo, aterrissou em Rio Preto, 
ao lado das filhas, para um 
jantar entre amigas, amigos e 
familiares, na noite da última 
quarta-feira.

DEOLANDA Garcia Rodri-
gues, empresária do Orquidário 
Rio Preto, realiza entre os dias 
09 (hoje), e 13 de outubro, uma 
feira comemorativa com expo-
sição de diferentes espécies de 
orquídeas. O evento faz parte 
da celebração de 21 anos do 
orquidário no mercado nacional.

OUTUBRO ROSA. O Sho-
pping Iguatemi Rio Preto está 
com a fachada e todo o pai-
sagismo voltados para a cam-
panha mundial de apoio ao 
Outubro Rosa. A ação busca 
reforçar a importância dos cui-
dados de maneira precoce no 
diagnóstico e tratamento do 
câncer de mama.

A MRV LANÇOU ontem, 
em Rio Preto, o residencial 
Rio Frates. Oportunidade para 
quem busca realizar o sonho da 
casa própria e ainda com uma 
vista privilegiada no coração da 
Zona Norte, o residencial é um 
condomínio fechado com torre 
de 13 andares e está localizado 
na Rua Orlandino Bossa. 

RECUPERAÇÃO. Amigos e 
correligionários estão preocu-
pados com o estado de saúde 
do deputado Baleia Rossi (SP), 
chefão do MDB e possível can-
didato a vice de Rodrigo Garcia 
(PSDB) ao governo de São Pau-
lo. Pra quem ainda não sabe o 
nome composto do deputado é 
Luiz Felipe Baleia Tenuto Rossi.

ELISANGELA ROCHA, em-
presária, vai realizar um Chá da 
Tarde para amigas e clientes, 
em seu bonito espaço Bodega 
Km 06 - Empório & Hortifruti, 
na vicinal de Schmitt, No mes-
mo local, um Espaço Café com 
muitas delícias! Além de peças 
de mesa posta, para decoração 
e porcelanas.    

 QUER SE CUIDAR sem sair 
de casa? LUZK – leva o salão de 
beleza até você. Tenha acesso 
a serviços de manicure, depila-
ção, cabeleireiro, esteticista... 
As clientes que estão usando o 
aplicativo estão adorando. Que 
tal fazer as unhas em casa neste 
sábado?

Detalhes
não tão pequenos...

17ª Chopp Fest
Na última quinta-feira, dia 07, o Rotary Club de 
São José do Rio Preto Palácio das Águas realizou a 
pré-venda da 17ª edição da Chopp Fest, em clima 
open bar e open food, com um lote promocional 
exclusivo. A festa voltará a ser presencial. Neste ano, 
a festa será realizada no dia 27 de novembro, no 
Bartolomeu JK, das 12h às 18 horas. Para atender 
a regras de distanciamento social, a tradicional festa 
beneficente nesse ano terá um público reduzido, 
limitado a 700 pessoas. Em breve, o presidente 
do Rotary Club Palácio das Águas, Carlos Gianellini, 
divulgará o ponto de vendas fixo. Os ingressos 
poderão ser parcelados pelo cartão de crédito.

Mais um “niver”
Foi uma comemoração com amigas íntimas 
de Olimpia, Fronteira e de Rio Preto, que 
a advogada Ana Cláudia Casseb Finato 
Zuliani, esposa do deputado federal Geninho 
Zuliani, festejou mais um aniversário na noite 
da última quinta-feira, na residência em 
condomínio fechado, em Rio Preto.

Festança no sítio
Suélio Ribeiro, diretor da empresa La´Brizza 
Cosmétics, vai levar 40 crianças da 
comunidade Favela Marte 3D, Vila Itália, 
para seu sítio, em Cedral, neste domingo, 
dia 10, onde terão um dia diferente, com 
café da manhã e brincadeiras o dia todo 
acompanhados de monitores, mágicos, e um 
bombeiro que cuidará da segurança da piscina 
em comemoração ao Dia das Crianças.

DiáriodoBob
Pra começar. O nome ainda é uma incógnita, mas no lugar do 

Zero Grau, que fechou suas portas ha um bom tempo, na Avenida 
Alberto Andaló, e foi ponto de referência e de identificação de Rio 
Preto, está programado para ser inaugurado em novembro. O novo 
“POINT” terá expediente apenas no período noturno, até porque 
a idéia é tornar o local um ponto de encontro para quem gosta, 
além de beber e comer, curtir pequenos espetáculos, tipo pocket 
show, com apresentações musicais produzidas geralmente para 
um público escolhido a dedo, podendo até ter características 
sertanejas, sonho de consumo há longa dada. Sabemos que 
abrir um bar com estas características como empreendimento, 
pode ser um ótimo negócio, e quanto mais pessoas freqüentarem, 
mais dinheiro entrará no caixa. Mas, para ter sucesso, além de 
investir em questões essenciais, como bom um atendimento e 
cardápio, limpeza e organização, é preciso entender do negócio 
e promover aquilo que o público espera. Desejamos sucesso e 
que, possamos voltar no tempo, quando o Dantas Piano Bar se 
tornou uma referência para a geração Karaokê e uma sociedade 
exigente e de alta estirpe. Sucesso é o que desejamos. Governos 
diferentes. Ha uma distância de quilômetros de ruas e ações 
entre o governo do Estado de São Paulo, liderado por João Dória 
e Rodrigo Garcia, comparado com o do presidente Jair Bolsona-
ro, principalmente no quesito Habitação. Enquanto aqui Flávio 
Amary, secretário estadual de Habitação anuncia R$1, 1 bilhão 
para construir 10.500 casas, lá em Brasília nem se tem noticias 
do programa Casa Verde e Amarela que era o sonho e virou 
pó nas mãos de Rogério Marinho, Ministro do Desenvolvimento 
Regional a quem cabe o programa habitacional. Saúde é o que 
interessa. Rodrigo Garcia, nosso vice governador e também go-
vernador, já acostumado a cadeira mais cobiçada do Estado de 
São Paulo, esteve ontem por aqui. Desembarcou no aeroporto às 
17 horas e seguiu direto para a Santa Casa de Misericórdia, 
onde o seu provedor Dr. Nadim Cury e um punhado de deputa-
dos estaduais e federais, o aguardavam com o prefeito Edinho 
Araújo. Verba polpuda anunciada pelo Estado, tranqüiliza uma 
instituição que cuida dos seus pacientes por planos de saúde ou 
simplesmente pelo SUS E IAMSPE. Pra terminar um adendo 
ao Edinho. O nosso prefeito foi condecorado com a Medalha 
Cinquentenário da Polícia Florestal e de Mananciais na manhã 
de ontem, no 4º Batalhão da Polícia Militar Ambiental, no bairro 
Vila Diniz. Ponto e basta!   

Mais informados 
Uma equipe de profissionais da área clínica 
da ARCD (Associação de Reabilitação da 
Criança Deficiente), de Rio Preto, esteve 
em São Paulo de 27 de Setembro a 8 de 
Outubro para realização de treinamento 
e capacitação na sede central da AACD. 
A ação faz parte da cooperação técnica 
entre as duas instituições. Foram duas 
semanas em que um time das áreas de 
fisioterapia, fonoaudiologia, psicologia, 
pedagogia, musicoterapia, enfermagem, 
assistência social e neuropediatria puderam 
se aprofundar nos protocolos clínicos da 
AACD.

Fique por Dentro
O Conselho dos Direitos da Mulher de Rio 
Preto (CMDM) realiza neste sábado, dia 09, 
as eleições para escolher suas conselheiras 
para o biênio outubro de 2021 a setembro 
de 2023. Será das 8h30 às 12h, de forma 
on-line e toda a sociedade é convidada a 
participar do processo. Serão eleitas 24 
integrantes, sendo 12 titulares e 12 suplentes, 
todas representantes da sociedade civil. Os 
membros do poder público têm a mesma 
quantidade de vagas, mas são indicados pela 
administração municipal.

VENDA E MANUTENÇO DE ROÇADEIRAS, 
SOPRADORES, MOTOSSERRAS, MOTOPODAS E 
PULVERIZADORES, ALÉM DA VENDA DE EPIS

(EQUIPAMENTO DE PROTEÇO INDIVIDUAL,/
SINALIZAÇO E FERRAMENTAS

            Seguimentos industriais  -  construção civil  -   florestas e jardins 
Avenida Governador Adhemar Pereira de Barros, 1370/ Mançor Daud (fone 3238-3359)

Evento eclético
A Estância Hidromineral Termas de Ibirá recebe um evento 
eclético nos próximos dias com a realização da Feira de Flores, 
Artesanatos e Comidinhas. O evento será dias 15 e 16 de outubro, 
das 8h às 18h, na Agrosam Garden, que tem na diretoria Rogério 
Marassa. Artesãos de Rio Preto e região irão expor produtos como 
tapetes, panos de pratos, mesa posta, souplat em MDF, artigos de 
decoração, imagens sacras, nécessaires, bolsas, costura criativa 
e uma novidade que pela primeira vez participa desse evento são 
as louças de Porto Ferreira.

C/ Luizinho BUENO 

 Raquel Calil em tarde de lançamento do 
Centro Comercial e Empresarial BR 153,  
na ex-Fazenda de sua familia.  Foto de 

Luizinho Bueno

GolpedeMestre  
ESNOBAR É EXIGIR CAFÉ FERVENDO E DEIXAR ESFRIAR.
Sorria, beba muita água e seja feliz!

SPOTlight
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Mesmo apre -
sentando um 
fraco futebol, 

o Brasil derrotou a Ve-
nezuela por 3 a 1, nesta 
quinta-feira (7) no estádio 
Olímpico de la UCV, em 
Caracas. Com o resultado 
a seleção manteve 100% 
de aproveitamento nas 
Eliminatórias Sul-Ame-
ricanas para a Copa do 
Mundo do Catar (2022).

Com o triunfo, a equi-
pe comandada pelo téc-
nico Tite permaneceu na 
liderança da classificação, 
com 27 pontos (com 9 vi-
tórias em 9 partidas). Já a 
Vinotinto permaneceu na 
lanterna das Eliminatórias 
com apenas 4 pontos em 
10 jogos realizados.

O Brasil começou o 
confronto tendo a pri-
meira oportunidade de 
marcar, aos 6 minutos, 
quando Gabriel Barbosa 
bateu com perigo após 
receber de Lucas Pa-
quetá. Mas quem abriu 
o placar na etapa inicial 
foi a equipe da casa, aos 
10 minutos, quando a 
defesa brasileira falhou e 
permitiu que Soteldo lan-
çasse Eric Ramírez, que 
cabeceou com extrema 
liberdade.

Com a desvantagem 
no marcador, a expecta-
tiva era de que a equipe 
comandada pelo técnico 
Tite acelerasse em busca 
de melhores oportunida-
des. Mas o que se viu 
em campo foi um Brasil 
muito burocrático, que 
pouco fez diante de um 
adversário que mostrava 
muita vontade.

No retorno do interva-
lo, Tite promoveu a entra-
da do atacante Raphinha 
no lugar do meio-campis-
ta Everton Ribeiro. A mu-
dança melhorou a equipe, 
e a seleção passou a criar 
mais jogadas pela ponta 
direita.

E foi dos pés do estre-
ante que surgiu o gol do 
empate da seleção bra-
sileira. Raphinha cobrou 
escanteio aos 25 minutos 
e o zagueiro Marquinhos 
subiu muito para igualar 
o marcador.

A partir daí a Venezue-
la passou a se aventurar 
mais no ataque, ofere-
cendo espaços para a 
seleção contra-atacar, e 
foi em uma jogada dessa 
que veio a virada bra-
sileira. Aos 36 minutos 
Raphinha partiu em ve-
locidade e tocou para 
Vinícius Júnior, que, de 
dentro da área, finalizou 
para defesa parcial do 
goleiro Graterol. Gabriel 
Barbosa dominou a bola e 
acabou sendo derrubado 
na área. O próprio camisa 
21 foi para a cobrança e 
marcou.

Já nos acréscimos do 
confronto a equipe de Tite 
chegou ao terceiro gol, 
quando Raphinha recebeu 
na ponta direita e avançou 
até a linha de fundo, onde 
cruzou para o meio da 
área, onde Antony bateu 
duas vezes para marcar.

O Brasil volta a entrar 
em campo no próximo 
domingo (10), a partir das 
18h (horário de Brasília), 
no estádio Metropolitano, 
em Barranquilla, para 
medir forças com a Co-
lômbia.

Brasil joga 
mal mas 
vence a 

Venezuela
Agência BRASIL

ELIMINATÓRIAS

JOGA AMANHÃ

Meta agora do Realidade Jovem 
é chegar ao Brasileiro Série C

Sem mais possibi-
lidades de chegar 
ao G-8 do Cam-
peonato Paulista, 

o Realidade Jovem entra em 
campo neste domingo (10) 
para enfrentar a Ferroviária 
em Araraquara pela penúlti-
ma rodada da competição. O 
objetivo agora é defender o 9º 
lugar e conquistar uma vaga 
na Série A3 do Campeonato 
Brasileiro.

A equipe rio-pretense 
soma seis pontos na tabela 
e vem de um empate contra 
o Pinda-SC fora de casa. Na 
disputa por uma vaga no na-
cional, o Taubaté já garantiu 
a passagem para Série A2. 
Já o representante paulista 
na terceira divisão, que será 
novidade em 2022, segue 
em aberto. Atualmente, a 
vaga é do Realidade, mas o 

time precisa encerrar o cam-
peonato a frente de Nacional 
e Portuguesa para se garantir. 
Os dois times vão se enfrentar 
no domingo. O Nacional possui 
quatro pontos e a Lusa segue 
zerada.

A Ferroviária atualmente 
ocupa a terceira posição com 
21 pontos e precisa da vitória 
para garantir uma vaga no G4 
e disputar o título do Paulistão. 
Se não terminar entre os qua-
tro primeiros, a equipe disputa 
a Copa Paulista.

Ainda nesta rodada, o Pal-
meiras faz o clássico contra 
o São Paulo. O Verdão ainda 
tenta alcançar o quarto lugar, 
enquanto o Tricolor disputa a 
liderança com o Corinthians. 
O Santos enfrenta Pinda-SC 
tentando defender o quarto 
lugar, enquanto o Red Bull 
Bragantino enfrenta o São José 
para seguir na disputa do título 
estadual.

Vinicius LIMA  
redacao@dhoje.com.br

INÉDITO Rio-pretense é primeira brasileira a 
completar Double Everesting Cycling

A dentista rio-pretense, 
Vanessa Paris, e o 
seu parceiro de prova, 

o empresário paulista, Daniel 
Ozolin, completaram no último 
final de semana o Double Eve-
resting Cycling.  O desafio foi 
subir de bike um acumulado 
de altimetria até que atingisse 
17.696 metros, o dobro de alti-
tude do Monte Everest 8.848m.

Vanessa concluiu o desa-
fio em 27h29m e Daniel em 
22h35m na “Subida da Rua 
Sem Saída”, na região de 
Alphaville, em São Paulo. No 
ano passado, eles já tinham 
concluído o desafio de 8.848m 
na mesma região de São Paulo, 
na “Subida da Folha” e esse 
ano dobraram a meta.

“Está homologado. Agora 
sou a primeira brasileira a con-
cluir esse desafio brutal, sendo 

a primeira mulher nas Américas, 
dentre de apenas sete mulhe-
res no Mundo”, comemorou 
a superatleta em seu perfil no 
Instagram. Vanessa foi assesso-
rada pelo professor Alex Briani.

Foram um total de 246 
subidas, com a extensão de 
aproximadamente 650m com 
inclinação entre 10-15%, totali-
zando 18.204m, sendo mais de 
27 horas pedalando, com apro-
ximadamente 41h de desafio 
total, com 313km percorridos, 
completando um pouco mais 
que os 17.696m de altimetria.

Durante essa maratona ela 
encarou muita dor, o sono, a 
chuva e precisou fazer algumas 
pausas para alimentação e 
aplicação de gelo. “Foi demais. 
Precisei fazer muitas aplicações 
de gelo por conta das dores 
nas pernas, tomei medicações, 
anti-inflamatórios e analgésicos 
também para poder suportar a 

dor e tive três descansos curtos( 
1 de 1h45’ e 2 de 45’). Enfim, 
desafio concluído com sucesso! 
Gratidão eterna a todos que 
estavam nessa jornada comigo 
e em especial ao meu marido 
Eduardo, meu treinador Alex e 
a galera do Coletivo Outdoor de 
São Paulo”, comentou.

Vanessa falou um pouco 
sobre essa jornada que enfren-
tou no último fim de semana. 
Começou a pedalar na sexta e 
foi acabar só no domingo. “Não 
foi fácil lutar contra as dores nas 
pernas, que às vezes pareciam 
mais facadas, mas que com 
o apoio dos amigos presentes 
e do meu marido, que iam 
fazendo as subidas comigo, foi 
possível suportar. Foi especial a 
última volta, com a turma toda 
fazendo junto comigo. Não tive 
como não me emocionar ao 
concluir. Meu super obrigada!”, 
afirmou.

Da REPORTAGEM
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Andrey QUEIROZ

FERROVIÁRIA X 
REALIDADE JOVEM
CAMPEONATO PAULISTA 
FEMININO
DIA: 10/10
HORÁRIO: 17H
LOCAL: ESTÁDIO ADE-
MAR PEREIRA DE BAR-
ROS (ARARAQUARA)
TRANSMISSÃO: PAULIS-
TÃO PLAY E ELEVEN

Ficha técnica

SUB-20 FPF divulga tabela da segunda fase; 
veja os jogos do Tanabi e Mirassol

O Tanabi joga em 
casa contra o 

Oeste na 
quinta-feira (14)

A Federação Paulista de 
Futebol (FPF) divulgou nesta 
sexta-feira (8) os grupos da 
segunda fase do Campeonato 
Paulista Sub-20. Na região, 
apenas Mirassol e Tanabi 
seguem na disputa. América 
e Olímpia foram eliminados 
nesta semana.

Na segunda fase, as 32 
equipes classificadas foram 
divididas em oito grupos, 
onde se enfrentam em turno 
e returno. Os dois melhores de 
cada chave estarão classifica-
dos para as oitavas de final, 
quando a competição passa a 
ser disputada em mata-mata.

Líder do grupo 1 com 8 
vitórias, um empate e uma 
derrota em 10 jogos, o Mi-
rassol ficou no grupo 10 junto 
com Marília, Independente e 
Monte Azul. O Marília foi líder 
do grupo 2 com 23 pontos, 
enquanto o Independente foi o 
terceiro colocado do grupo 3. 
O Monte Azul ficou em quarto 

lugar no grupo do Leão, com 
o Mirassol vencendo os dois 
jogos (3x0 e 3x2).

“A equipe vem crescen-
do jogo a jogo e tem uma 
margem de evolução muito 
boa. Teremos adversários 
duros e muito bem treinados 
e conforme vai passando a 
competição, as equipes vão 
melhorando e ganhando mais 
corpo. Temos que entrar mui-
to mais concentrados e não 
deixar cair o nível de compe-
titividade”, afirmou o técnico 
do Mirassol, Matheus Naneti.

O Tanabi, que foi vice-líder 
do grupo 1, ficou na chave 12 

junto com Ponte Preta, Oeste 
e Penapolense. A Macaca foi 
líder do grupo 4 e está invicta 
na competição. O Oeste ficou 
em segundo no grupo 7, que 
tinha o São Paulo. Já a Pena-
polense ficou em terceiro no 
grupo 2.

“Conseguimos nosso pri-
meiro objetivo que era passar 
de fase. Sempre há margens 
para melhorias, mais num 
contexto geral o time res-
pondeu muito bem, estamos 
contente com o trabalho de 
todos. Agora começa tudo 
do zero, temos que seguir 
no mesmo caminho que nos 
trouxe aqui, trabalho, trabalho 
e trabalho, não existe outro 
caminho. Queremos chegar e 
não podemos ficar escolhen-
do adversários”, comentou o 
técnico do Índio da Noroeste, 
Weligton Oliveira.

O Tanabi joga em casa 
contra o Oeste na quinta-fei-
ra (14). Já o Mirassol visita 
o Monte Azul na sexta-feira 
(15).

Vinicius LIMA
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Matheus 
Naneti, técnico 
do Mirassol
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Cultura recebe 
inscrições para Janeiro 
Brasileiro da Comédia

A Prefeitura de Rio Pre-
to, por meio da Se-
cretaria de Cultura, 

abre inscrições para compor 
a programação da 19ª edição 
do Janeiro Brasileiro da Comé-
dia (JBC). Podem se inscrever 
companhias, produtoras, gru-
pos e artistas independentes 
de todo o Brasil, que têm uma 
categoria exclusiva.  O JBC 
será realizado no período de 
22 a 30 de janeiro de 2022. 
As obras inscritas devem ser 
no gênero comédia.

As inscrições online são 
gratuitas e estarão disponíveis 
de 6/10 a 16/10 de 2021, 
no site www.riopreto.sp.gov.
br/jbc, podendo ser realiza-
da para a Mostra Nacional 
(grupos/artistas de Rio Preto 
e outras cidades) ou para a 
Mostra Descentralizada (so-
mente grupos/artistas de Rio 
Preto).

A Secretaria de Cultura no-
meará uma Comissão de Se-

leção composta por profissio-
nais da área das artes cênicas 
para selecionar, dentre os 
trabalhos inscritos, aqueles 
que participarão do Janeiro 
Brasileiro da Comédia – edi-
ção 2022, bem como convi-
dar espetáculos que possam 
integrar a programação. A 
divulgação dos espetáculos 
selecionados será feita via 
e-mail oficial para o endereço 
eletrônico informado na ficha 
de inscrição, até o dia 30 de 
novembro de 2021.

Sobre o JBC - O 
Festival foi criado em 2003 
para comemorar os 30 anos 
do Teatro Municipal Humberto 
Sinibaldi Neto e em 2022 
completará 19 anos de histó-
ria. O Janeiro Brasileiro da Co-
média é um projeto composto 
por: Mostra Nacional; Mostra 
Descentralizada; workshops 
e oficinas; debates, envol-
vendo artistas participantes 
e convidados; exposições e 
lançamentos editoriais.

Da REDAÇÃO

19ª EDIÇÃO

D
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PLAZA

Shopping tem extensa 
programação gratuita 

para crianças neste mês

Para celebrar o Mês 
das Crianças, o Pla-
za Avenida Shopping 

apresenta a edição 2021 do 
“Plaza Kids”, uma programa-
ção especial que irá garantir 
a diversão e o entretenimen-
to da garotada e de toda 
família. As atividades são 
todas gratuitas.

Em um espaço temá-
tico montado na Praça de 
Eventos, no primeiro piso 
do Plaza, serão realizadas 
várias atividades, oficinas, 
recreações, artesanato, te-
atro e muito mais. Todas 
irão contar com o apoio de 
monitores especializados e 
não será necessária inscri-
ção prévia, basta chegar e 
se divertir.

Para a realização das 
atividades, serão seguidos 
todos os protocolos de se-
gurança contra a Covid-19 
como quantidade reduzida 
de participantes, distribuição 
de álcool em gel, distancia-
mento e uso de máscaras.

No dia 12 de outubro, 
feriado, a programação con-
tará com a apresentação 
do espetáculo “Expresso 
Caracol”, da Cia. dos Pés. 

A apresentação, que terá 
início às 16h, trará um tea-
tro ambulante que carrega 
a beleza da dança clássica 
e a magia do circo em um 
carro chamado “Carro-col”. 
O Expresso Caracol monta o 
palco e traz a poesia e o riso 
para um passeio. Artistas 
que carregam a vida e o es-
petáculo na mesma estrada.

Confira a progra-
mação e horários:

 09 de outubro - 15h30 
- Jardinagem e Guache

10 de outubro-  15h30 
- Colorindo Esculturas em 
Gesso

12 de outubro- 16h 
- Espetáculo “Expresso Ca-
racol”

17 de outubro- 15h30 
- Pinturas Artísticas e Escul-
turas em Bexigas

24 de outubro- 15h30 
- Colorindo Mochila com 
Guache

31 de outubro- 15h30 
- Oficina de Slime

Da REDAÇÃO

DATA
Evento no Gonzaga de 
Campos hoje recebe 

crianças a partir das 9h

Um evento de Dia das 
Crianças será realiza-
do na praça do bairro 

Gonzaga de Campos em Rio 
Preto neste sábado (9), na Rua 
São Benedito. O evento, que 
já é realizado há alguns anos 
na comunidade, é gratuito e 
acontecerá das 9h às 12h.

O evento contará com ca-
chorro quente, pipoca, algodão 
doce e refrigerante para a 
criançada. Além disso, haverá 
interação, brincadeiras e en-
trega de brinquedos no local. 
Durante a permanência na 
festa, o uso de máscara será 
obrigatório e álcool gel será 
disponibilizado em vários pon-
tos do local.

Vinicius LIMA 

Divulgação

VISITAÇÃO

ZOO REABRE HOJE

O Zoológico Munici-
pal de Rio Preto, 
órgão da Secretaria 
de Meio Ambiente 

e Urbanismo, reabre neste 
sábado, 9/10, com algumas 
novidades, após um ano e meio 
fechado por conta da pandemia 
de covid-19. E com novidades: 
alguns espaços reformados, 
um novo recinto para araras e 
papagaios foi inaugurado, ani-
mais nasceram e outros novos 
chegaram por meio de parcerias 
ou resgates.

Atualmente, o local registra 
306 animais de 83 espécies. 
Em tempos normais, é um 
dos espaços públicos mais 
visitados da cidade. Apesar da 
flexibilização, alguns cuidados 
para evitar a contaminação pelo 
coronavírus serão necessários 
nesta retomada de atividades. 
A limitação de público, além de 
impedir aglomeração de pesso-
as, tem o intuito de preservar a 
saúde e bem-estar dos animais, 
evitando o estresse causado por 
grande circulação de pessoas 
e ruído, após um longo período 
acostumados com a calmaria.

A visitação ao Zoológico tem 
entrada gratuita e livre para 
todas as idades. É obrigatório 
o uso de máscara e álcool em 
gel.  Está proibido o consumo 
de alimentos e bebidas no local 
e o uso de mesas e áreas de 
piquenique. Haverá controle de 
acesso limitado a 200 visitantes 
por vez. Caso esse limite seja 
atingido, será necessário aguar-
dar a saída de visitantes para 
novos acessos, com controle 
feito em grupos de dez pessoas.

Novidades - Durante 
a pandemia, o Zoológico ga-
nhou moradores. Nasceram no 
local duas crias de lobo-guará 
(Chrysocyon brachyurus), cada 
uma com dois filhotes. Os dois 
primeiros filhotes, nascidos em 
setembro de 2020, já foram 
transferidos para outras institui-
ções: um para o Zoo de Grama-
do/RS e outro para o Bioparque 
do Rio de Janeiro/RJ. Na segun-
da cria da espécie, registrada 
em agosto último, nasceram 
duas fêmeas, que estarão no 
Zoo de Rio Preto para visitação, 
a partir de sábado 9/10.

O Zoo de Gramado também 
recebeu cinco filhotes de ema, 
nascidos no Zoológico de Rio 
Preto durante a pandemia. Os 
pais das emas permanecem 
no plantel para visitação. Além 
das emas e de um filhote de 
lobo-guará, Gramado também 
recebeu dois tamanduás-ban-
deira resgatados e enviados 
pelo Zoo local.

Filhotes de anta - 
Outra espécie que registrou 
nascimentos no Zoológico de 
Rio Preto durante a quarentena 
foi a anta (Tapirus terrestris). 
Um filhote macho nasceu em 
dezembro de 2020, mas teve 
uma obstrução intestinal e fale-
ceu meses depois. Em fevereiro 
deste ano, nasceu um casal de 
gêmeos de antas, que seguem 
bem de saúde e estarão no 
plantel para visitação.

Macacos-aranha  - 
Os recintos do babuíno e dos 
macacos-aranha foram refor-
mados durante a pandemia e 
ganharam novos moradores. Por 
meio do acordo de cooperação 
técnica entre a Azab (Associa-
ção de Zoológicos e Aquários 
do Brasil) e ICMBio (Instituto 
Chico Mendes de Conservação 
da Biodiversidade), que exe-
cuta o plano de ação nacional 
para conservação de espécies 
ameaçadas, o Zoológico de 
Rio Preto recebeu um casal de 
macacos-aranha de cara branca 
(Ateles marginatus) e um maca-
co-aranha de cara preta (Ateles 
chamek) que veio para parear 
com uma fêmea da espécie, que 
já vivia no local.

Da REPORTAGEM
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Mão-pelada -  O Zooló-
gico também ganhou um casal 
de animais resgatados, de uma 
espécie que não fazia parte do 
plantel, os mão-peladas (Pro-
cyon cancrivorus). De acordo 
com o Instituto Pró-carnívoros, 
trata-se de um dos carnívoros 
neotropicais pouco estudados e 
com pouco conhecimento sobre 
sua ecologia. Eles ocorrem em 
toda a América Latina, leste da 
Costa Rica e Peru até o Uruguai, 
mas são raros ao longo da sua 
distribuição. Esta espécie é 
principalmente noturna e são 
bons escaladores e nadadores. A 
pelagem é densa, com coloração 
acinzentada, quase negra, algu-
mas vezes com tons castanhos 
ou vermelhos. Possui uma más-
cara negra ao redor dos olhos e 
cauda com anéis, as principais 
características da espécie. As 
patas têm dedos longos, com 
pelagem bastante curta, o que 
o levou a ser chamado de mão-
-pelada no Brasil.

Recinto das Araras 
-  Outra novidade no Zoológi-
co de Rio Preto é o recinto de 
imersão das araras e papagaios 
inaugurado no ano passado, du-
rante a pandemia. Com 328,58 
metros quadrados, sendo 27,97 
metros de comprimento por 
10,34 metros de largura e 5,5 
metros de altura, o espaço tem 
o objetivo de manter aves de mé-
dio e grande porte com espaço 
e instalações que favoreçam o 

bem-estar. Por conta da pande-
mia, não será possível o acesso 
interno, mas os visitantes pode-
rão contemplar as aves pela área 
externa, assim como no Recinto 
dos Passarinhos, inaugurado em 
2019.

O Recinto das Araras tem 
capacidade de manter até 100 
animais entre psitacídeos de 
médio e grande porte em cativei-
ro e conta atualmente com cerca 
de 50 aves de 10 espécies:  
papagaio-galego (Alipiopsitta 
xanthops),  papagaio-campeiro 
(Amazona ochrocephala),  pa-
pagaios-do-mangue (Amazona 
amazonica), papagaios-verda-
deiro (Amazona aestiva),  ara-
ra-vermelha (Ara chloropterus), 
arara-híbrida,  arara-canindé 
(Ara ararauna), periquitão-ma-
racanã (Psittacara leucophthal-
mus),  jacupemba (Penelope 
superciliaris), garça-vaqueira 
(Bulbucus ibis),  pica-pau-bran-
co (Melanerpes candidus) e  
gralha-picaça (Cyanocorax chry-
sops).

A maioria dos animais que 
fazem parte do plantel do Zoo-
lógico é resultado de apreensões 
da Polícia Ambiental e Ibama e 
foi resgatado por tráfico. Ou tam-
bém eram animais que viviam 
irregularmente em cativeiro, 
vítimas de maus-tratos ou ainda 
animais que foram encontrados 
feridos, atropelados, órfãos, 
vítimas de queimadas, resga-
tados e, por sua condição, não 
puderam voltar para a natureza.

Divulgação
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EDITAL ÚNICO DE LEILÃO | PRESENCIAL E ON-LINE
1º Leilão: dia 21/10/2021 às 11h 2º Leilão: dia 25/10/2021 às 11h

Eduardo Consentino, Leiloeiro Oficial, matrícula JUCESP nº 616 (João Victor Barroca Galeazzi – preposto em exercício), 
devidamente autorizado pelo Credor Fiduciário RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIÁRIA 363 – SPE LTDA, inscrita no 
CNPJ/MF sob nº 15.567.104/0001-50, faz saber que, nos termos do artigo 27 da Lei 9.514 de 20 de novembro de 1997 e 
regulamentação complementar do Sistema de Financiamento Imobiliário, que institui alienação fiduciária de bem imóvel, fará realizar: 
Primeiro Leilão: dia 21 de Outubro de 2021 às 11:00 horas. Segundo Leilão: dia 25 de Outubro de 2021 às 11:00 
horas. Local do Leilão: Avenida Fagundes Filho, 145 – conj. 22 – Vila Monte Alegre – São Paulo/SP. As demais condições de venda 
constarão no catálogo que será distribuído no leilão ou pela internet. Descrição do Imóvel: O lote nº 18, da quadra Z9, situado 
no loteamento denominado “JARDIM DOS BURITIS”, situado nesta cidade e comarca de São José do Rio Preto/SP, com as seguintes 
medidas e confrontações: Pela frente mede 12,51m e divide-se com a Rua Projetada 25; do lado direito de quem da rua olha para o 
imóvel mede 19,97m e divide-se com o lote 17; do lado esquerdo mede 19,42m e divide-se com o lote 19; e finalmente nos fundos 
mede 12,50m e divide-se com parte dos lotes 20 e 16; encerrando uma área superficial total de 246,18 m²; distante 4,11m da 
esquina da Rua Projetada 22. Matrícula nº 150.592 do 1º Oficial de Registro de Imóveis de São José do Rio Preto/SP. Valor de 
Venda do Imóvel acima descrito: 1º Leilão R$ 365.000,00. Valor de Venda do Imóvel acima descrito: 2º Leilão R$ 
287.951,17. Caso não haja licitantes ou não seja atingida a oferta mínima prevista, o bem será vendido em 2º Leilão 
Extrajudicial, no dia 25 de Outubro de 2021, às 11:00 horas, no mesmo local, pelo maior lance ofertado (§ 2º do Art. 27), 
desde que igual ou superior ao valor da dívida, das despesas, dos prêmios de seguro, dos encargos legais, inclusive tributos, das 
contribuições condominiais e honorários advocatícios.  Para a participação online o Arrematante deverá se habilitar no site 
www.biasileiloes.com.br , até uma hora antes do leilão. Obs: Eventuais débitos de IPTU, condomínio, custas do leilão e 
quaisquer outros débitos que o imóvel possuir, estes serão por conta exclusiva do arrematante. O pagamento, em 
qualquer dos leilões, será à vista e em favor da Credora Fiduciária, no valor integral do lance vencedor. Não será aceito pagamento 
mediante cheque. Correrão por conta do comprador todas as despesas relativas à aquisição do imóvel no leilão, como: pagamento 
de 5% (cinco por cento) a título de comissão do Leiloeiro sobre o valor de arrematação e no ato da arrematação, Escritura Pública, 
Imposto de Transmissão, Foro, débitos de luz e água, débitos de IPTU, taxas, alvarás, certidões, emolumentos cartorários, registros, 
averbações, etc. A escritura pública caso seja necessária será realizada em até 90 (noventa) dias. O imóvel objeto do leilão será 
alienado em caráter “Ad Corpus” e no estado em que se encontra inclusive no tocante a eventuais ações, ocupantes, locatários e 
posseiros. A vendedora não se responsabiliza por quaisquer irregularidades que porventura possam existir, seja por divergência de 
áreas, mudança no compartimento interno, averbação de benfeitoria, estado de conservação, localização, situação fiscal e ocupação 
do imóvel arrematado. Caso necessite de regularização da área construída, esta será por conta do arrematante. Conforme alteração 
da Lei 9514/97, artigo 27, pela lei 13.465/17 § 2-B, fica assegurado ao devedor fiduciante o direito de preferência para adquirir o 
imóvel por preço correspondente ao valor da dívida acrescido de 5% (cinco por cento) de comissão do leiloeiro, conforme esse edital. 
A vendedora não se responsabiliza por eventuais questionamentos que possam ser feitos judicialmente pelo(a) anterior 
proprietário(a). Na hipótese do imóvel arrematado estar ocupado ou locado, o arrematante assume total responsabilidade no tocante 
à sua desocupação, assim como suas respectivas despesas. O arrematante também exime a vendedora de quaisquer responsabilida-
des por eventuais ações judiciais impetradas pelos proprietários anteriores ou terceiros, com referência ao imóvel e ao procedimento 
ora realizado, bem como de danos morais, materiais, lucros cessantes, etc.

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

 

 
 
 
       

UNIPSICO DE SÃO JOSE DO RIO PRETO 
COOPERATIVA DE TRABALHO EM PSICOLOGIA 

 
 
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL 
EXTRAORDINARIA 

 
 
 

A Unipsico de São José do Rio Preto Cooperativa de Trabalho em 
Psicologia, com CNPJ nº  03.063.668/0001-76, em conformidade com o 
Capítulo V do Estatuto Social,  convoca os seus cooperados para 
comparecerem a  Assembleia Geral Extraordinária  a ser realizada na 
sede da Cooperativa, à Rua do Seminário, 2188  N Sra Paz ,  no dia 
23/10/2021, sábado,   em 1º convocação  as 07.00 hs, com a presença de  
2/3 (dois terços)  dos cooperados, não havendo quorum, será em  2º 
convocação às 08.00 hs com a presença de metade mais um, não 
havendo quorum, será em 3º convocação às 09.00 hs com a presença de 
no mínimo 10 (dez)  cooperados ,  para deliberar sobre a seguinte 
Ordem do Dia:  
 

       
1) Atividades da diretoria                             
2) Integração de novos cooperados 
3) Propostas de Marketing 
4) Outros assuntos 

 
 
 
São José do Rio Preto, 10 de OUTUBRO  de 2021. 
 

         
ELAINE CRISTINA O REINO 
Presidente 

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

1. MARCELO SIGNORINI PRADO DE ALMEIDA e 
FERNANDA PAGOTTO GOMES PITTA, sendo ELE fi lho de 
MAURÍCIO PRADO DE ALMEIDA e de ELIANE SIGNORINI 
PRADO DE ALMEIDA e ELA fi lha de CARLOS ANTONIO 
GOMES PITTA e de VERA MARCIA PAGOTTO GOMES; 
brasileiros, residentes neste 3º subdistrito. Se alguém sou-
ber de algum impedimento, oponha-o em Cartório (R. São 
Paulo, 2200 – Tel: 3202-9090). 06/10/2021.
 
EDITAIS DE PROCLAMAS – Silvio Augusto Pellegrini de 
Oliveira, Ofi cial do 3º Cartório de Registro Civil Pessoas Na-
turais de São José Rio Preto, SP, faz saber que pretendem 
casar, apresentando os documentos exigidos pelo art. 1525 
do Cód. Civil, os pretendentes:

1. BRUNO RODRIGUES VERONESE e VANESSA 
CRISTINA SANTOS DE SOUZA, sendo ELE fi lho de VE-
NICIO MARIO VERONESE e de MARILZA RODRIGUES 
DE SOUSA e ELA fi lha de LUIZ GALDINO DE SOUZA e de 
ROSEMARY DE SANTANA SANTOS;

2. SAMUEL CARVALHO COSTA e AMANDA CLA-
RO DA SILVA, sendo ELE fi lho de ANTONIO DAMIÃO DA 
COSTA e de SIMONE APARECIDA DE CARVALHO COSTA 
e ELA fi lha de ANTONIO LOURENÇO DA SILVA e de ELISA 
COQUEIRO CLARO DA SILVA;
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3. DENNYS RICARDO ANDRADE TOQUETÃO e 
LUIZA EID DE MELLO, sendo ELE fi lho de ROGÉRIO LUIS 
TOQUETÃO e de KARLLA ROSSY ANDRADE e ELA fi lha 
de VALMIR DONIZETI DE MELLO e de RENATA EID DE 
MELLO;

4. EVERTON LEANDRO DE SOUZA MOLINA e 
ISABELA FERRAZ PIRANI, sendo ELE fi lho de EVERTON 
LEANDRO MOLINA e de RIZIA FAUSTINO DE SOUZA MO-
LINA e ELA fi lha de ELITON ROBERTO PIRANI e de LUCIA-
NA CORREA FERRAZ;

5. AUGUSTO SERGIO POSSARI e MARIANA GON-
ÇALVES PIRES, sendo ELE residente e domiciliado no 2º 
Subdistrito desta cidade fi lho de SERGIO ROBERTO POS-
SARI e de ELIZABETH COSTA DE SOUZA POSSARI e ELA 
fi lha de VANDEILSON PIRES DA SILVA e de MARISA CRIS-
TINA GONÇALVES; brasileiros, residentes neste 3º subdis-
trito. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o em 
Cartório (R. São Paulo, 2200 – Tel: 3202-9090). 08/10/2021.

OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS DO 
DISTRITO DE ENGº SCHMIDT, SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP

Renata Comunale Aleixo
Oficial

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

__________________________________________________________________________________
EDITAL DE PROCLAMAS

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

IGOR RUFINO SANCHES DA LUZ e MILENA GARCIA NOGUEIRA. Ele, brasileiro, natural de 
São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, nascido aos treze (13) de janeiro de dois mil e três (2003), com 
dezoito (18) anos de idade, auxiliar de serviçoes gerais, solteiro, filho de NELSON DA LUZ e de dona PATRÍCIA 
RUFINO SANCHES DA LUZ. Ela, brasileira, natural de Campinas, Estado de São Paulo, nascida aos  vinte e 
dois (22) de dezembro de um mil novecentos e noventa e sete (1997), com vinte  e três (23) anos de idade, auxiliar 
administrativo, solteira, filha de MANOEL MESSIAS NOGUEIRA e de dona MARINALVA CORREIA 
GARCIA.

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

São José do Rio Preto - SP, seis (06) de outubro de dois mil e vinte e um (2021).
Renata Comunale Aleixo
Oficial
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Renata Comunale Aleixo, Oficial do Registro Civil das Pessoas Naturais do Distrito de Engenheiro 
Schmidt, Município e Comarca de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, República Federativa do Brasil. 
Faz saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos de habilitação exigidos pelo artigo 1525 do 
Código Civil.

MARCELO DIAS DOS SANTOS e MARIA CAROLINA DE FÁTIMA FENERICH. Ele, brasileiro, 
natural de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, nascido aos seis (06) de outubro de um mil novecentos e 
oitenta e um (1981), com quarenta (40) anos de idade, soldador, divorciado, filho de FLORISVALDO DOS 
SANTOS e de dona MARIA APARECIDA DIAS DOS SANTOS. Ela, brasileira, natural de São José do Rio 
Preto, Estado de São Paulo, nascida aos  quatorze (14) de maio de um mil novecentos e noventa e quatro (1994), 
com vinte  e sete (27) anos de idade, do lar, divorciada, filha de ANTONIO FLÁVIO FENERICH e de dona 
MARA SUELI GOMES FENERICH.

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

São José do Rio Preto - SP, oito (08) de outubro de dois mil e vinte e um (2021).
Renata Comunale Aleixo
Oficial
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Renata Comunale Aleixo, Oficial do Registro Civil das Pessoas Naturais do Distrito de Engenheiro 
Schmidt, Município e Comarca de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, República Federativa do Brasil. 
Faz saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos de habilitação exigidos pelo artigo 1525 do 
Código Civil.

MARCELO DA SILVA NASCIMENTO e RUTE LÉIA MARQUES ALVES DOS SANTOS. Ele, 
brasileiro, natural de Senador Pompeu, Estado do Ceará, nascido aos treze (13) de outubro de um mil novecentos e 
oitenta e três (1983), com trinta  e sete (37) anos de idade, pedreiro, divorciado, filho de FAUSTINO SERRA DO 
NASCIMENTO e de dona MARIA DE FÁTIMA DA SILVA NASCIMENTO. Ela, brasileira, natural de 
Bebedouro, Estado de São Paulo, nascida aos  dezesseis (16) de novembro de um mil novecentos e noventa e um 
(1991), com vinte  e nove (29) anos de idade, do lar, divorciada, filha de EZEQUIEL MARQUES ALVES DOS 
SANTOS e de dona VALQUIRIA MARUQES ALVES DOS SANTOS.

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

São José do Rio Preto - SP, sete (07) de outubro de dois mil e vinte e um (2021).
Renata Comunale Aleixo
Oficial
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Renata Comunale Aleixo, Oficial do Registro Civil das Pessoas Naturais do Distrito de Engenheiro 
Schmidt, Município e Comarca de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, República Federativa do Brasil. 
Faz saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos de habilitação exigidos pelo artigo 1525 do 
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MICHEL GARCÊS DO VALE e MUNIK BARATELI DIAS. Ele, brasileiro, natural de São Paulo, 
Estado de São Paulo, nascido aos onze (11) de janeiro de um mil novecentos e noventa e três (1993), com vinte  e 
oito (28) anos de idade, auxiliar de estoque, solteiro, filho de ETEVALDO GOMES DO VALE e de dona MARIA 
DE FATIMA GARCÊS DA SILVA VALE. Ela, brasileira, natural de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, 
nascida aos  cinco (05) de julho de um mil novecentos e noventa e cinco (1995), com vinte  e seis (26) anos de 
idade, babá, solteira, filha de LUIZ CARLOS PEREIRA DIAS e de dona MARIA APARECIDA BARATELI 
DIAS.

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

São José do Rio Preto - SP, oito (08) de outubro de dois mil e vinte e um (2021).
Renata Comunale Aleixo
Oficial

Balcão de Empregos 
852 vagas nesta sexta

 
O Balcão de Empregos de Rio Preto desta sexta-feira (8) 

está oferecendo 852 oportunidades de trabalho. As princi-
pais delas são para operador de caixa (50), atendente (35), 

vendedor (34), consultor de vendas (26), repositor de frutas, 
legumes e verduras (22), açougueiro (22), repositor (20), 

vendedor externo (18), auxiliar de produção (16), auxiliar de 
serviços gerais (16), motorista entregador (15), operador de 

empilhadeira (13), pintor (10), entre outros. Os interessa-
dos 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 ofere-
cidas enviando os currículos.

Filtros:  Relatório diário do dia 08/10/2021. 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 PERMANENTEMASCULINO1
AJUDANTE GERAL PERMANENTEMASCULINO2
AJUDANTE GERAL (ALMOXARIFADO) PERMANENTEMASCULINO1
ANALISTA CONTÁBIL SENIOR PERMANENTEINDIFERENTE1
ANALISTA DE ÁUDIO VISUAL PERMANENTEINDIFERENTE1
ANALISTA DE CONTROLADORIA SENIOR PERMANENTEINDIFERENTE1
ANALISTA DE CONTROLADORIA SÊNIOR 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
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO PERMANENTEMASCULINO1
ASSISTENTE CONTÁBIL JUNIOR PERMANENTEINDIFERENTE1
ASSISTENTE DE COZINHA PERMANENTEINDIFERENTE3
ASSISTENTE DE MARKETING PERMANENTEFEMININO1
ASSISTENTE DE MARKETING/VENDAS PERMANENTEFEMININO1
ASSISTENTE DE RECURSOS HUMANOS PERMANENTEINDIFERENTE1
ASSISTENTE DE RH TEMPORÁRIAFEMININO1
ASSISTENTE/ LÍDER DE CAIXA PERMANENTEINDIFERENTE1
ASSISTENTE/ LÍDER DE MERCEARIA PERMANENTEINDIFERENTE1
ATENDENTE PERMANENTEINDIFERENTE2
ATENDENTE PERMANENTEINDIFERENTE18
ATENDENTE PERMANENTEINDIFERENTE15
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 GARÇOM PERMANENTEINDIFERENTE2
AUX DE LIMPEZA PERMANENTEFEMININO1
AUX. EXPEDIÇÃO PERMANENTEMASCULINO5
AUX. FINANCEIRO PERMANENTEFEMININO1
AUX. SERV. COMÉRCIO PERMANENTEMASCULINO2
AUXILAR DE PINTOR PERMANENTEINDIFERENTE3
AUXILIAR ADMINISTRATIVO - SETOR DE IMPORTAÇÕES PERMANENTEINDIFERENTE1
AUXILIAR ADMNISTRATIVO PERMANENTEINDIFERENTE1
AUXILIAR COMERCIAL PERMANENTEMASCULINO1
AUXILIAR DE  CARGA E DESCARGA PERMANENTEMASCULINO8
AUXILIAR DE APLICADOR TECNICO PERMANENTEINDIFERENTE2

Vagas Ativas
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CARGO QTDE. VAGAS SEXO TIPO
AUXILIAR DE CONTAS/ RECEBER/ A PAGAR/ FINANCEIRO PERMANENTEINDIFERENTE1
AUXILIAR DE CONTROLE DE QUALIDADE PERMANENTEMASCULINO1
AUXILIAR DE COZINHA PERMANENTEINDIFERENTE1
AUXILIAR DE COZINHA PERMANENTEINDIFERENTE1
AUXILIAR DE COZINHA PERMANENTEFEMININO1
AUXILIAR DE COZINHA PERMANENTEINDIFERENTE2
AUXILIAR DE COZINHA PERMANENTEINDIFERENTE1
AUXILIAR DE ENFERMAGEM PERMANENTEFEMININO2
AUXILIAR DE ESTOQUE PERMANENTEMASCULINO1
AUXILIAR DE ESTOQUE PERMANENTEMASCULINO1
AUXILIAR DE ESTOQUE PERMANENTEMASCULINO3
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO PERMANENTEMASCULINO1
AUXILIAR DE LIMPEZA PERMANENTEFEMININO1
AUXILIAR DE LIMPEZA PERMANENTEFEMININO1
AUXILIAR DE LIMPEZA PERMANENTEFEMININO1
AUXILIAR DE LIMPEZA PERMANENTEFEMININO6
AUXILIAR DE LIMPEZA HOSPITALAR PERMANENTEFEMININO1
AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO PERMANENTEFEMININO1
AUXILIAR DE LOGÍSTICA PERMANENTEMASCULINO1
AUXILIAR DE MANUTENÇÃO (TEMPORÁRIA) TEMPORÁRIAINDIFERENTE1
AUXILIAR DE MONITORAMENTO PERMANENTEINDIFERENTE1
AUXILIAR DE MONITORAMENTO JR. PERMANENTEINDIFERENTE1
AUXILIAR DE MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS PERMANENTEMASCULINO2
AUXILIAR DE ODONTOLOGIA PERMANENTEFEMININO1
AUXILIAR DE PESQUISA DE MERCADORIAS PERMANENTEMASCULINO1
AUXILIAR DE PREVENÇÃO PERMANENTEINDIFERENTE2
AUXILIAR DE PRODUCAO PERMANENTEINDIFERENTE2
AUXILIAR DE PRODUÇÃO TEMPORÁRIAMASCULINO1
AUXILIAR DE PRODUÇÃO PERMANENTEINDIFERENTE7
AUXILIAR DE PRODUÇÃO PERMANENTEMASCULINO1
AUXILIAR DE PRODUÇÃO PERMANENTEMASCULINO1
AUXILIAR DE PRODUÇÃO PERMANENTEINDIFERENTE1
AUXILIAR DE PRODUÇÃO PERMANENTEMASCULINO3
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 PERMANENTEMASCULINO3
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PERMANENTEMASCULINO5
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PERMANENTEMASCULINO7
AUXILIAR FINANCEIRO CONTAS A RECEBER PERMANENTEFEMININO1
AUXILIAR MECÂNICO DE AR CONDICIONADO PERMANENTEMASCULINO3
AUXILIAR MECÂNICO DE AR CONDICIONADO PERMANENTEINDIFERENTE5
BALCONISTA PERMANENTEINDIFERENTE3
BORRACHEIRO PARA LINHA PESADA PERMANENTEMASCULINO2
CABELEIREIRO(A) PERMANENTEINDIFERENTE2
CALDEREIRO PERMANENTEMASCULINO3
CARGA E DESCARGA PERMANENTEMASCULINO2
CARPINTEIRO DE OBRAS PERMANENTEMASCULINO4
CARRETEIRO PERMANENTEINDIFERENTE3
COMERCIAL PERMANENTEINDIFERENTE2
COMPRADOR PERMANENTEINDIFERENTE1
COMPRADOR PERMANENTEINDIFERENTE1
CONSULTOR DE SERVIÇOS PERMANENTEINDIFERENTE1
CONSULTOR DE VENDAS PERMANENTEINDIFERENTE4
CONSULTOR DE VENDAS PERMANENTEINDIFERENTE5
CONSULTOR DE VENDAS PERMANENTEINDIFERENTE1
CONSULTOR DE VENDAS PERMANENTEINDIFERENTE3
CONSULTOR DE VENDAS PERMANENTEINDIFERENTE1
CONSULTOR DE VENDAS PERMANENTEINDIFERENTE5
CONSULTOR DE VENDAS PERMANENTEINDIFERENTE7
CONSULTOR EXTERNO PERMANENTEINDIFERENTE20
CONSULTOR TELEMARKETING PERMANENTEINDIFERENTE2
CONSULTORA DE VENDAS PERMANENTEINDIFERENTE3
COORDENADOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO PERMANENTEINDIFERENTE1
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CARGO QTDE. VAGAS SEXO TIPO
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 PERMANENTEFEMININO2
CUIDADOR DE IDOSOS PERMANENTEINDIFERENTE3
CUIDADORA DE IDOSOS PERMANENTEFEMININO3
CUIDADORA INFANTIL PERMANENTEFEMININO3
CUIDADORA INFANTIL PERMANENTEFEMININO3
DESIGNER PERMANENTEINDIFERENTE1
DESIGNER DE UNHA PERMANENTEINDIFERENTE1
DIARISTA PERMANENTEFEMININO1
DOMÉSTICA PERMANENTEINDIFERENTE1
EDITOR DE ÁUDIO PERMANENTEINDIFERENTE1
ELETRICISTA INDUSTRIAL PERMANENTEMASCULINO1
ELETRICISTA INDUSTRIAL PERMANENTEMASCULINO1
ELETRICISTA P/AUTOS PERMANENTEINDIFERENTE1
ELETROTECNICO/ MEIO OFICIAL DE MANUTENÇÃO PERMANENTEMASCULINO1
EMISSOR DE FRETES PERMANENTEMASCULINO1
EMPREGADA DOMESTICA PERMANENTEFEMININO1
EMPREGADA DOMÉSTICA PERMANENTEINDIFERENTE1
ENCARREGADO DE OBRA PERMANENTEMASCULINO1
ENFERMEIRA PERMANENTEFEMININO1
ENGENHEIRO OU TECNICO EM ELETRICA TEMPORÁRIAINDIFERENTE1
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 TEMPORÁRIAINDIFERENTE2
ESTÁGIO CIÊNCIAS CONTÁBEIS TEMPORÁRIAINDIFERENTE1
ESTÁGIO CIÊNCIAS CONTÁBEIS PERMANENTEINDIFERENTE1
ESTÁGIO DE DESING GRÁFICO PERMANENTEINDIFERENTE1
ESTÁGIO DE ENSINO MÉDIO TEMPORÁRIAINDIFERENTE1
ESTÁGIO EM ATENDIMENTO PERMANENTEFEMININO9
ESTÁGIO EM ATENDIMENTO PERMANENTEINDIFERENTE1
ESTÁGIO EM ATENDIMENTO PERMANENTEFEMININO9
ESTÁGIO EM ATENDIMENTO PERMANENTEFEMININO11
ESTÁGIO EM DESENVOLVIMENTO WEB TEMPORÁRIAINDIFERENTE1
ESTÁGIO ENGENHARIA (SETOR PRODUÇÃO) TEMPORÁRIAINDIFERENTE1
ESTAGIO ENSINO MEDIO PERMANENTEINDIFERENTE7
ESTÁGIO ENSINO MÉDIO TEMPORÁRIAINDIFERENTE1
ESTÁGIO PEDAGOGIA TEMPORÁRIAINDIFERENTE1
ESTÁGIO PEDAGOGIA - BERÇÁRIO TEMPORÁRIAINDIFERENTE1
ESTÁGIO PEDAGOGIA - INFANTIL TEMPORÁRIAINDIFERENTE2
ESTÁGIO RECEPÇÃO TEMPORÁRIAINDIFERENTE1
ESTÁGIO SETOR DE SEGURANÇA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE PERMANENTEINDIFERENTE1
ESTÁGIO WEB DESIGNER TEMPORÁRIAINDIFERENTE1
ESTOQUISTA PERMANENTEINDIFERENTE1
ESTOQUISTA PERMANENTEMASCULINO5
EXECUTIVO(A) DE CONTAS - PJ PERMANENTEINDIFERENTE1
FEITOR DE MECÂNICA PESADA PERMANENTEMASCULINO2
FOTOGRAFO PERMANENTEINDIFERENTE1
FOTOGRAFO PERMANENTEINDIFERENTE1
FUNILEIRO PERMANENTEINDIFERENTE1
FUNILEIRO PERMANENTEINDIFERENTE1
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CARGO QTDE. VAGAS SEXO TIPO
GERENTE COMERCIAL PERMANENTEINDIFERENTE2
GESTOR DE REDES SOCIAIS PERMANENTEINDIFERENTE1
GREIDISTA PERMANENTEMASCULINO1
INSTALADOR / CAMERAS E AUTOMAÇÃO PERMANENTEMASCULINO1
INSTALADOR AR CONDICIONADO PERMANENTEINDIFERENTE5
INSTALADOR DE AR CONDICIONADO PERMANENTEMASCULINO3
INSTALADOR DE CORTINAS E PERSIANAS PERMANENTEMASCULINO1
INTÉRPRETE DE LIBRAS PERMANENTEINDIFERENTE5
JARDINEIRO (TEMPORÁRIA) TEMPORÁRIAINDIFERENTE1
JOVEM APRENDIZ PERMANENTEINDIFERENTE3
JOVEM APRENDIZ TEMPORÁRIAINDIFERENTE1
JOVEM APRENDIZ TEMPORÁRIAINDIFERENTE1
LAVADOR HIGIENIZADOR AUTOMOTIVO PERMANENTEMASCULINO4
MÃE SOCIAL TEMPORÁRIAFEMININO1
MANICURE PERMANENTEINDIFERENTE2
MANICURE PERMANENTEINDIFERENTE3
MANOBRISTA PERMANENTEINDIFERENTE3
MECANICO PERMANENTEINDIFERENTE1
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 USINAGEM PERMANENTEMASCULINO3
MECANICO NA LINHA DIESEL COM EXPERIENCIA PERMANENTEMASCULINO1
MEIO OFICIAL DE MARCENARIA PERMANENTEMASCULINO1
MEIO OFICIAL DE MARCENARIA PERMANENTEMASCULINO1
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  CAIXA PERMANENTEFEMININO4
OPERADOR DE BOBCAT /OPERADOR DE FRESA PERMANENTEMASCULINO1
OPERADOR DE CAIXA PERMANENTEINDIFERENTE50
OPERADOR DE CAIXA/ATENDENTE PERMANENTEINDIFERENTE1
OPERADOR DE CALANDRA TÊXTIL PERMANENTEMASCULINO1
OPERADOR DE CNC PERMANENTEINDIFERENTE1
OPERADOR DE EMPILHADEIRA PERMANENTEMASCULINO1
OPERADOR DE EMPILHADEIRA PERMANENTEMASCULINO1
OPERADOR DE EMPILHADEIRA PERMANENTEINDIFERENTE7
OPERADOR DE EMPILHADEIRA TEMPORÁRIAMASCULINO2
OPERADOR DE EMPILHADEIRA PERMANENTEMASCULINO2
OPERADOR DE ESPARGIDOR PERMANENTEMASCULINO1
OPERADOR DE ESTACIONAMENTO PERMANENTEMASCULINO2
OPERADOR DE MÁQUINA INJETORA PERMANENTEMASCULINO2
OPERADOR DE MÁQUINAS PERMANENTEMASCULINO1
OPERADOR DE MAQUINAS - MOTONIVELADORA/PATROL PERMANENTEMASCULINO1
OPERADOR DE MOTO SERRA PERMANENTEMASCULINO2
OPERADOR DE MOTONIVELADORA DE BASE PERMANENTEMASCULINO1
OPERADOR DE TELE  ATENDIMENTO PERMANENTEFEMININO4
OPERADOR DE TELEMARKETING PERMANENTEINDIFERENTE10
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