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Os vereadores de Rio Preto 
aprovaram nesta quinta-feira, 
14, a legalidade do projeto de 
lei do prefeito Edinho Araújo 
(MDB) que pede autorização 
do Legislativo para prorrogar 
por dez anos o contrato de 
concessão do transporte co-
letivo. Foram 14 votos favorá-
veis e três contrários. Votaram 
contra os vereadores Renato 
Pupo (PSDB), Robson Ricci 
(Republicanos) e João Paulo 
Rillo (Psol).            Pág.A3

Vacinação da 
primeira dose 
é retomada 
nesta sexta
A Secretaria de Saúde de 

Rio Preto informou que rece-
beu nesta quinta-feira (14) 
2.200 doses da vacina contra 
a Covid-19 destinadas ao pú-
blico adulto que ainda não foi 
vacinado com a primeira dose.
Os imunizantes estarão dispo-
níveis nesta sexta-feira (15).  
   Pàg.A5

Rio Preto ganha 
seccional da Fadesp 
e Dornelas assume 
como presidente
A Federação já existe em 

mais de 15 Estados do Brasil e 
Rio Preto agora terá uma Sec-
cional com diretoria montada 
por dez advogados rio-preten-
ses, tendo como presidente 
Jean Dornelas.        Pág.B2

DORIA
Governador es-
teve ontem em 
Rio Preto, reu-
niu 246 prefei-

tos, anunciou 
programa rural 
Melhor Cami-

nho e alfinetou 
Bolsonaro em 
ritmo de pré-

-campanha 
eleitoral para 

2022.
Pág.A3

TJ nega pedido 
de liminar e 

isenção de taxas 
do comércio 

continua valendo 
Pág. A2

Câmara aprova 
moção de 
aplausos a 

Luciano Hang, 
dono da Havan

Pág. A4

Vereador 
chama de 

verme autor de 
denúncia das 
rachadinhas
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VOOS
Gol anunciou 
voos diretos 
de Guarulhos 
para Rio Preto 
a partir de mar-
ço do próximo 
ano;passagens 
já estão sendo 
vendidas.
Pág.A2

Assalto a pizzaiolo acaba 
com cliente baleado

Limpeza de 
túmulos para 
Finados vai 
até dia 26

Pág. A4

Realidade 
quer apoio de 
empresas para 

Brasileirão
Pág. B1

SUB 20 Tanabi perde em casa na 
abertura da segunda fase e Mirassol 
entra em campo hoje.  Pág.B1
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O desafio de ser 
professor

O Dia do Professor, come-
morado no Brasil em 15 de 
outubro, está relacionado a uma 
lei decretada por D. Pedro I no 
ano de 1827, na qual tratou dos 
objetos de estudo, definiu que 
todas as cidades brasileiras de-
veriam ter Escolas de Primeiras 
Letras (Ensino Fundamental), e 
até estipulou o salário dos pro-
fessores. Mais de um século de-
pois, a data foi oficializada como 
feriado escolar, por meio de um 
decreto publicado em 1963 pelo 
presidente João Goulart.

Quando falamos de profes-
sores, estamos nos referindo 
aos profissionais que participam da formação de uma pessoa, 
na Educação Infantil, no Ensino Fundamental, no Ensino Médio, 
no Ensino Superior e, por extensão, nos cursos profissionali-
zantes.

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira dispõe 
para tornar-se professor, é preciso ter curso superior em uma 
instituição reconhecida pelo Ministério da Educação e em uma 
área relacionada com o ensino. Pode ser Pedagogia ou qual-
quer curso na modalidade de licenciatura, no qual se apreenda 
os principais conceitos didáticos pedagógicos e se tenha as 
primeiras experiências em sala de aula.

Longa caminhada
São muitos os desafios encontrados pelos professores em 

sua longa caminhada até a entrada numa sala de aula para 
interagir com os alunos na construção do conhecimento.

Infelizmente, em grande parte do sistema educacional 
brasileiro prevalecem os baixos salários, a falta de políticas 
de carreira, ambientes escolares em condições precárias de 
segurança e higiene, falta de recursos pedagógicos e tecno-
lógicos para as salas de aula, excesso de horas trabalhadas, 
salas superlotadas e indisciplina dos alunos. Esse triste cenário 
se reflete nos vestibulares e nas universidades onde os cursos 
voltados à formação de professores são os que despertam 
pouco interesse dos candidatos e formam a cada ano, menos 
profissionais.

Vivemos um paradoxo. A sociedade em geral, reconhece que 
o papel do professor é crucial para o desenvolvimento huma-
no. Há claros exemplos como o do Japão e da Coréia do Sul, 
que investindo em educação tornaram-se potências mundiais. 
Mas do ponto de vista de governos, pouco se faz para reverter 
esse preocupante quadro, agravado agora com a pandemia 
que afastou professores e alunos das escolas, com evidentes 
prejuízos no futuro para a formação das próximas gerações.

Exemplos
Creio que além de governos, instituições como fundações, 

entidades de classe e a iniciativa privada em geral, têm um 
importante papel a desenvolver para corrigir as distorções na 
área da educação, em todos os níveis. No âmbito da Feco-
merciários, que representa 2 milhões e 700 mil comerciários 
em todo o Estado de São Paulo, incentivamos fortemente a 
valorização da Educação e de todos os professores.

Nossos Sindicatos filiados estabelecem importantes par-
cerias para atender alunos em todas as faixas de idades, do 
ensino fundamental ao superior, além de facilitar o acesso a 
um grande número de cursos profissionalizantes presenciais e 
à distância. E em todos os projetos, fazemos questão de contar 
com professores altamente especializados e humanizados, com 
competências e habilidades para preparar alunos cidadãos.

Nossa homenagem ao Dia do Professor e que a sociedade 
brasileira reconheça a necessidade de incentivar o aumento 
desses profissionais tão essenciais ao desenvolvimento de 
nossa Nação.

Parabéns aos professores que se superaram para exercer 
com profissionalismo a arte de ensinar.

*Luiz Carlos Motta é Presidente da Fecomerciários e 
Deputado Federal (PL/SP)

ARTIGO Gol anuncia voos de 
Guarulhos para Rio Preto

A Gol Linhas Aéreas divulgou 
que, em parceria com a Voe-
pass, três cidades vão passar a 
receber novas rotas partindo de 
Guarulhos: Cabo Frio-RJ (CFB), 
São José do Rio Preto-SP (SJP) 
e Ribeirão Preto-SP (RAO). As 
vendas das passagens tiveram 
inicio nesta quarta-feira (13) 
para voos a partir de março de 
2022.

Rio Preto terá voos todos os 
dias para Guarulhos às 10h45. 
Também haverá um voo diaria-
mente às 19h40, com exceção 
dos sábados. Já de Guarulhos 
para Rio Preto haverá um voo 
todos os dias às 8h25 e outro às 
17h30, sendo que este último 
também não estará disponível 
aos sábados. A viagem dura em 
média duas horas. ´

Na malha deste mês, a Gol 
ainda conta com voos de ida e 
volta de São José do Rio Preto 
para Brasília de segunda à sá-
bado.

Os bilhetes podem ser adqui-
ridos no site www.voegol.com.
br, no aplicativo da Companhia, 
nas lojas GOL nos aeroportos, 
pelo telefone da Central de Re-
lacionamento (0300 115 2121) 
e nas agências de viagem. Para 
estas operações, serão utilizadas 
aeronaves ATR-72 com capa-
cidade para 68 passageiros, 
garantindo a qualidade dos servi-
ços oferecidos pela Companhia.

Segundo a Gol, a expansão 
faz parte do incremento da de-

Vinicius LIMA  
redacao@dhoje.com.br

EM MARÇO
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manda por voos para cidades 
do interior do Brasil. Neste ano, 
a GOL já anunciou novas rotas 
partindo de Guarulhos-SP (GRU) 
para Juiz de Fora-MG (IZA), 

Presidente Prudente-SP (PPB) e 
Joinville-SC (JOI), por exemplo.

Outros trechos no Nordeste, 
ligando Salvador-BA (SSA) para 
Maceió-AL (MCZ), Aracaju-SE 

(AJU), Petrolina-PE (PNZ), Vitória 
da Conquista-BA (VDC), Porto 
Seguro-BA (BPS) e Ilhéus-BA 
(IOS) terão horários reestrutura-
dos a partir de Dezembro.

Gol anuncia voos entre Guarulhos e Rio Preto a partir de março

Limpeza de túmulos para visitação 
de Finados pode ser feita até dia 26

CEMITÉRIOS 

A Prefeitura de Rio Preto, por 
meio da secretaria de Adminis-
tração, informa que a reforma 
de túmulos nos cemitérios da 
cidade poderá ser feita até 
terça-feira, dia 26/10. Após o 
prazo, trabalhos desse tipo só 
estarão liberados a partir do dia 
3 de novembro.

O objetivo da interrupção 
nos trabalhos de reforma é 
reservar os cemitérios para a 
visitação durante esse perío-
do. Apenas no Dia de Finados 
(2/11), há uma expectativa de 
que cerca de 50 mil pessoas 
passem pelos cemitérios mu-
nicipais.

Nos dias 30, 31 e 1 de 

novembro somente serão per-
mitidos serviços de limpeza 
superficial, reservando o Dia de 
Finados apenas para visitação.

Rio Preto tem quatro ce-
mitérios públicos: São João 
Batista (Jardim Aeroporto), Res-
surreição (Vila Ercília), Schmitt 
e Talhado. A cidade conta ainda 
com um cemitério particular, o 
Jardim da Paz.

Serviços:

Reformas: suspensas entre 
27 de outubro e 2 de novembro

Pinturas: suspensas entre 
o dia 30 de outubro e 2 de 
novembro

Limpeza superficial: liberada 
entre os dias 30/10 e 01/11

Horários Dia de Finados:
Cemitério da Ressurreição – 

Vila Ercília: 6h30 às 18h
Cemitério São João Batis-

ta – Jardim Aeroporto - 6h30 

às 18h
Cemitério de Schmitt:  7h 

às 18h
Cemitério de Talhado:  7h 

às 17h

Da REDAÇÃO Sérgio SAMPAIO

ADIN TJ nega liminar e isenção de taxas 
do comércio continua valendo

O Tribunal de Justiça de 
São Paulo negou pedido de 
liminar da Prefeitura de Rio 
Preto contra lei aprovada 
na Câmara Municipal que 
prevê a isenção da cobrança 
de taxas de funcionamento 
de empresas do ramo de 
eventos, buffet, restaurante 
e lanchonetes durante o perí-
odo de paralisação decretado 
pelo município para conter 
o avanço da pandemia de 
coronavírus.

O Executivo questionou 

a lei, de autoria do vereador 
Jorge Menezes (PSD), que 
acabou sendo promulgada 
na Câmara Municipal no úl-
timo dia 21 de setembro. Na 
justificativa o prefeito Edinho 
Araújo (MDB) questiona a lei 
afirmando que “o benefício 
fiscal atenuado às condições 
gerará danos irreversíveis ao 
erário”.

O TJ-SP negou pedido de 
liminar para suspender provi-
soriamente a lei, que por en-
quanto segue em vigor. Cabe 
novos recursos por parte do 
governo municipal.

Raphael FERRARI 

O TJ-SP negou pe-
dido de liminar para 
suspender proviso-
riamente a lei, que 
por enquanto segue 
em vigor. Cabe novos 
recursos por parte do 
governo municipal

Divulgação
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EM RIO PRETO

Moção de aplausos a 
Luciano Hang é aprovada

Por 13 votos a 3 os verea-
dores de Rio Preto aprovaram 
durante sessão nesta quinta-
-feira, 14, moção de aplausos 
ao empresário Luciano Hang, 
dono da rede de lojas Havan. 
O autor da moção é o vereador 
Jorge Menezes (PSD)  justificou 
a apresentação lembrando 
que o empresário nascido em 
Brusque, Santa Catarina, “é 
combativo, arrojado e com a 
coragem que o diferencia no 
mercado.”

Menezes ainda afirma que 
o “véio da Havan”, como ficou 
conhecido nacionalmente, 
abriu uma de suas lojas em 
Rio Preto no ano de 2012 “a 
qual vem gerando empregos 
e contribuindo com a nossa 
economia. Além de consolidar 
a rede na região”, justifica o 

parlamentar.
No entanto, os vereadores 

João Paulo Rillo (Psol), Renato 
Pupo (PSDB) e Celso Peixão 
(MDB) foram contrários a mo-
ção de aplausos. João Paulo 
chamou Hang de “bandido” 
já que segundo o vereador 
“falsificou o atestado de óbito 
da mãe que está na CPI que 
está investigando a gestão da 
pandemia no governo fede-
ral”. João Paulo afirma que o 
empresário tem empresas no 
paraíso fiscal e que cresceu 
sonegando impostos.

O autor defendeu sua mo-
ção afirmando que apenas 
está se atentando para o lado 
empresarial e gerador de em-
pregos pelo país. “Emprega 
muitos funcionários em Rio 
Preto. Separei a questão polí-
tica. São 22 mil empregos no 
Brasil todo”, disse Menezes.

Raphael FERRARI 

HOMENAGEM

Após inquérito ser arquivado, vereador chama de 
verme autor de denúncia anônima das rachadinhas

Os vereadores Jorge Me-
nezes (PSD) e Odélio Chaves 
(PL) utilizaram a tribuna da 
Câmara Municipal durante 
sessão nesta quinta-feira, 14, 
para atacar o autor de denún-
cia anônima que culminou na 
abertura de inquérito policial 
que investigou suposta prática 
de rachadinha. Ao todo foram 
11 vereadores e 34 assesso-
res investigados em acusação 
de dividirem parte dos salários 
dos indicados em cargos no 
gabinete como na prefeitura.

A denúncia foi encami-
nhada por meio de carta ao 
vereador e delegado de Polícia 
Renato Pupo (PSDB). Ao ler o 
teor do documento, que não 
continha o nome do acusador, 
Pupo o encaminhou ao Setor 
de Combate aos Crimes de 
Corrupção, Organização Crimi-
nosa e Lavagem de Dinheiro 
(Seccold) no dia 16 de agosto.

Na última sexta-feira, 8, 
a juíza Maria Letícia Pozzi 
Buassi, da 4ª Vara Criminal 
de Rio Preto, mandou ar-
quivar o inquérito policial. O 
arquivamento do caso ocor-
reu após defesa por parte do 
advogado Edilênio Barreto, 
que representou o vereador 
Odélio Chaves e o secretário 
de Esportes, Fábio Marcon-

des (vereador licenciado). No 
entendimento da Justiça não 
há materialidade de provas 
que possam dar sequencia as 
investigações.

Durante a sessão Menezes 
foi duro chamando de “verme 
rastejante” o autor anônimo 
da denúncia. “Você colocou a 
gente em uma situação mui-
to delicada. Mas seu verme 
rastejante a gente não vai 
conseguir chegar até você. 
Quero cumprimentar a Justiça 
que enxergou no momento 
certo que uma carta anônima 
teria alguma coisa errada. E 
teve. A justiça foi feita”, disse 
o parlamentar.

Segundo Jorge a denúncia 
foi dirigida apenas a 11 vere-
adores que em tese seriam da 
base de apoio ao governo do 
prefeito Edinho Araújo. “Está 
na cara que isso era combi-

elaboração da denúncia - fato 
que chegou ser levantado pe-
los vereadores investigados - e 
que a Polícia tem o papel de 
investigar quem quer que seja, 
independente de ser vereador 
ou não.

“A policia cumpriu seu pa-
pel. A Policia Civil, que se 
preza, não engaveta nada. Se 
tivesse que fazer alguma coi-
sa com algum vereador aqui, 
eu faria mas de cara alimpa. 
Quem não deve não teme”, 
disse.

Além de Odélio e Jorge 
Menezes também eram in-
vestigados Anderson Branco 
(PL), Bruno Marinho (Patriota), 
Cláudia De Giuli (MDB), Celso 
Peixão (MDB), Francisco Júnior 
(DEM), Julio Donizete (PSD), 
Paulo Pauléra (Progressistas), 
Rossini Diniz (PL) e Fábio Mar-
condes, vereador licenciado e 
atual secretário de Esportes.

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 a denúncia 
anônima. Segundo o pedido 
de arquivamento do promotor 
de Justiça Fábio José Mattoso 
Misckulin, a abertura de um 
inquérito não pode ter por base 
apenas denúncia anônima.

Raphael FERRARI 

nado, para poder colocar 11 
vereadores que vocês dizem 
ser da base para denegrir nos-
sa imagem. Então que pena 
que não posso te processar”, 
disse Menezes.

Para Odélio Chaves, ou-
tro investigado no inquérito 
agora arquivado, a denúncia 
seria “ardilosa” e sem nenhum 
amparo legal. “Um filho das 
trevas. Abriu-se o inquérito 
policial com base exclusiva-
mente em denúncia anônima, 
o que o Poder Judiciário fez foi 
parar uma investigação que 
nunca deveria ter sido aberta. 
Denúncia genérica sabe-se 
lá por qual motivação. Essa 
pessoa desconhecida estava 
interessada no mal maior”, 
disse o parlamentar.

O vereador Renato Pupo 
também se pronunciou. Disse 
que não teve participação na 

D
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Vereador Jorge 
Menezes, atacou 
denunciante: 
“verme rastejante”
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Legalidade do projeto que prorroga 
concessão do transporte é aprovada

Os vereadores de Rio Preto 
aprovaram nesta quinta-feira, 
14, a legalidade do projeto de 
lei do prefeito Edinho Araújo 
(MDB) que pede autorização 
do Legislativo para prorrogar 
por dez anos o contrato de 
concessão do transporte cole-
tivo. Foram 14 votos favoráveis 
e três contrários. Votaram 
contra os vereadores Renato 
Pupo (PSDB), Robson Ricci 
(Republicanos) e João Paulo 
Rillo (Psol).

Antes da votação da lega-
lidade o vereador João Paulo 
pediu o adiamento da votação 
por cinco sessões. O pedido 
foi negado pela maioria dos 
parlamentares com 14 votos 
contrários.

A proposta foi bastante 
analisada durante sessão. O 
vereador João Paulo foi o mais 
crítico afirmando da tribuna 

que a prorrogação pretendida 
pelo prefeito “não tem prece-
dente na cidade”.

Outro que acredita que o 
projeto tem problemas quanto 
a legalidade é Renato Pupo 
que destacou que a licitação 
é o melhor caminho. “Manei-
ra mais transparente de se 
contratar um serviço público. 
Por que 10 anos? Porque não 
prorrogar por um ano e fazer 
uma licitação em um ano. Do 
jeito que está fazendo vai aca-
bar com licitação”, disse Pupo.

O presidente da Câmara 
Pedro Roberto Gomes (Pa-
triotas) também cobrou uma 
licitação.

“Temos exemplo de cidade 
que fez ou tentou fazer licita-
ção.  Você vê as possiblidades 
de melhorias do sistema e 
retorno maior das empresas 
que querem participar do pro-
cesso”, argumentou.

Espécie de líder informal do 
governo, vereador Paulo Pau-

Raphael FERRARI 
redacao@dhoje.com.br

léra (PP), rebateu dizendo que o 
projeto é totalmente legal e que 
se forem encontrados alguns 
pontos divergentes, com a re-
alização de audiências públicas 
já agendadas, poderão haver 
melhorias no texto final, antes 
de votar o mérito da proposta 
do Executivo.

“É insano dizer que não é 
legal e consta em contrato de 
10 anos atrás a prorrogação. 
Questão de mérito vamos estar 
ouvindo o secretário, melhorar 
alguma falha que tenha acon-
tecido”, garante.

Votaram a favor da lega-
lidade os vereadores: Jorge 
Menezes (PSD), Karina Caroline 
(Republicanos), Odélio Chaves 
(PL), Paulo Pauléra (PP), Pedro 
Roberto Gomes (Patriotas), Ros-
sini Diniz (PL), Anderson Branco 
(PL), Bruno Marinho (Patriota) 
, Bruno Moura (PSDB), Celso 
Peixão (MDB), Claudia de Giuli 
(MDB), Francisco Junior (DEM) 
e Jean Charles (MDB).

Em ritmo eleitoral, Doria reúne 246 prefeitos 
para anunciar programa e atacar Bolsonaro
Para uma plateia de quatro 

mil pessoas e 246 prefeitos da 
região o governador do Estado 
João Doria (PSDB) anunciou em 
Rio Preto, nesta quinta-feira, 
14, em tom de campanha elei-
toral, investimentos de recursos 
no programa Melhor Caminho, 
que vai recuperar cerca de 5 mil 
quilômetros de estradas rurais 
nos 645 municípios do estado.

As intervenções começam 
neste mês e deverão gerar dois 
mil empregos e investimento 
de R$ 420 milhões. Rio Preto 
será contemplada com 10 km, 
no sentido Guapiaçu e entre o 
distrito de Schmitt e região da 
Vila Azul.

Com a presença maciça de 
autoridades políticas, entre elas 
deputados federais e estaduais, 
como Geninho Zuliani (DEM) 
e o presidente da Assem-
bleia Legislativa (Alesp), Carlão 

Pignatari (PSDB), secretário 
de Desenvolvimento Regional 
Marco Vinholi (PSDB), além do 
prefeito Edinho Araújo (MDB), 
Doria aproveitou para enaltecer 
o próprio governo e atacar o go-
verno federal que segundo ele  
é o responsável pelo “aumento 
da inflação e dos alimentos” e 
que “não tiveram a coragem de 
fazer as reformas, nem adminis-
trativa, fiscal e tributária”.

Doria afirmou à plateia que 
“São Paulo é uma nação onde 
não tem corrupção. Não tem 
rachadinha. Não tem roubo de 
dinheiro público”.

Entre os discursos infla-
mados das autoridades a todo 
momento Doria era chamado 
de “pai da vacina” referência ao 
fato de o estado de São Paulo 
ter sido o primeiro no país a 
aplicar a vacina Coronavac, 
uma aposta do governador 
em parceria com o laboratório 
chinês.

“Estamos controlando a 
pandemia. O estado que mais 
vacina aplicou, são 66 milhões 
de doses aplicadas. Vacina é 
vida. Obrigado por terem tomada 
a vacina e terem acreditado que 
vacina salva, milhões de brasilei-
ros”, discursou. Para Doria com 
o domínio da pandemia “esta-
mos voltando a normalidade”.

O governador citou números 
da sua administração no estado. 
Segundo ele para o próximo ano 
serão mais de R$ 50 bilhões 
de investimentos diretos, com 
oito mil obras em andamento e 
intervenções em 80% das rodo-
vias paulistas. Somente com as 
rodovias serão investidos R$ 7 
bilhões, segundo o governador.

Questionado pela imprensa 
sobre a nova concessão da ro-
dovia Washington Luís (SP-310) 
e terceira-faixa no trecho entre 
Cedral e Mirassol, Doria confir-
mou a prioridade. “A duplicação 
será feita, está no pacote de 

renovação. Será obrigatório. 
Será implementado ainda no 
primeiro semestre do ano que 
vem”, garantiu.

O prefeito Edinho Araújo 
(MDB) destacou a parceria 
entre o governo do Estado e os 
municípios do interior. “Prefei-
tura não faz nada sozinho, não 
gera emprego. A prefeitura, o 
Estado e o poder público têm 
o dever de levar infraestrutura 
a quem gera emprego”, des-
tacou.

O secretario estadual de 
Agricultura, Itamar Borges 
(MDB) lembrou que a recu-
peração das estradas rurais é 
uma reivindicação de produto-
res, prefeitos e associações do 
campo. “Em 21 anos de história 
o programa Melhor Caminho, 
criado em 97, realizou 12 mil 
quilômetros. Em um ano será 
10 vezes mais que a média 
anterior, cinco mil quilômetros”, 
disse.

Raphael FERRARI 

Andressa ZAFALON

des (vereador licenciado). No 

D
ivulgação

Vereador Jorge 
Menezes, atacou 
denunciante: 
“verme rastejante”
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CASA CAIU

Pedreiro é preso por tráfico de drogas 
a caminho de casa de prostituição

A Guarda Civil Municipal 
(GCM) prendeu nesta quarta-
-feira (13), no Jardim Paraíso, 
por volta das 2h10, um pedrei-
ro, de 36 anos, que durante 
a abordagem confessou ser 
traficante. Com ele, foram apre-
endidas porções de maconha e 
cocaína. O homem estava em 
um carro junto com um motoris-
ta, de 29 anos, e um montador, 
de 26 anos.

Conforme o boletim de ocor-
rência, os GCMs faziam patru-
lhamento pelo bairro quando 
escutaram o montador, que 
estava no banco de trás do au-
tomóvel, dizer aos outros pas-
sageiros que tinha “molhado”, 
porque a polícia estava no local.

Suspeitando que o trio ti-
vesse feito algo ilegal os guar-
das fizeram a abordagem e, 
em revista pessoal, nada foi 
encontrado com o motorista e 
o montador, já com o pedreiro 
foi localizada uma porção de 

maconha e R$477.
O suspeito foi questionado 

e disse que a droga era para 
consumo próprio, porém os 
guardas localizaram em seu 
tênis esquerdo 22 saquinhos 
zip lock com cocaína, momento 
em que o pedreiro confessou ser 
traficante e que cada porção era 
vendida por R$20.

Os três homens relataram 
que o carro pertence ao moto-
rista, que eles se encontraram 
no bairro Santo Antônio e que 
estavam no caminho para a zona 
de meretrício para encontrar 
mulheres.

Em seguida, os guardas leva-
ram os envolvidos para a Central 
de Flagrantes, onde foi feita uma 
pesquisa policial que constatou 
que o pedreiro já possui histórico 
criminal. O motorista e o monta-
dor foram liberados e o pedreiro 
preso e encaminhado para a 
carceragem da DEIC.

O caso, registrado como 
tráfico de drogas, seguirá sen-
do investigado pelo 4º DP de 
Rio Preto. (Colaborou – Bruna 
MARQUES) 
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FLAGRA

Um pedreiro de 35 anos 
foi preso na manhã desta 
quarta-feira (13), após ser 
flagrado às 9h pelos gerentes 
de um mercado, na Vila São 
João, tentando fugir do esta-
belecimento com mercadorias 
furtadas.

Segundo os relatos dos fun-
cionários, o suspeito primeiro 
foi visto com uma mochila, ven-
dida no mercado, transitando 
por alguns minutos nos corre-
dores do estabelecimento.

Em seguida, o acusado se 
dirigiu para a saída, momento 
em que um dos gerentes pediu 
para parar, pois seria realizada 
a averiguação em sua mochila.

Neste instante o pedreiro 
tentou fugir, mas foi detido pelo 
segundo gerente e os seguran-
ças do mercado.

Dentro da bolsa, que tam-
bém era produto de furto, foi 

Homem é preso saindo de mercado 
com ferramentas furtadas

Da REDAÇÃO

 ADÉLIO TEODORO, natural de Ipiguá/
SP, faleceu aos 75 anos de idade. Era 
divorciado e deixou seus fi lhos Fabiana 
Aparecida, Vilma, Carlos, Cesar, Maria, 
Marilza e Mauri. Foi sepultado no dia 
14/10/2021 às 11:00, saindo seu féretro 
do velório Municipal de Mirassolândia para 
o cemitério Municipal de Mirassolândia.

FERNANDO DE FREITA LUIZ, natural 
de Bady Bassitt/SP, faleceu aos 84 anos 
de idade. Era casado com Maria Otilia 
Daitarone de Freitas e deixou seus fi lhos 
Fabio e Patricia. Foi sepultado no dia 
14/10/2021 às 17:00, saindo seu féretro 
do velório Jardim da Paz para o cemitério 
Parque Jardim da Paz.

ANTONIO LUIS TORRES, natural de 
Alvares Florence/SP, faleceu aos 64 anos 
de idade. Era casado com Maria Aparecida 
Costa Torres e deixou seus fi lhos Rafael 
Augusto, Reanto Luis e Daniele Aparecida. 
Foi sepultado no dia 14/10/2021 às 10:00, 
saindo seu féretro do velório Capelas 
Prever Rio Preto para o cemitério São 
João Batista.

MARCUS VINICIUS TOBIAS MINHAR-
RO, natural de São José do Rio Preto/SP, 
faleceu aos 40 anos de idade. Era solteiro 
e deixou seus fi lhos Giulia Gabriela, Igor 
Vinicius e João Gabriel. Foi sepultado 
no dia 13/10/202 às 16:00, saindo seu 
féretro do velório Jardim da Paz para o 
cemitério São João Batista.

DAVID GONÇALVES RAMOS, natural 

  FALECIMENTOS
de Tanabi/SP, faleceu aos 78 anos de ida-
de. Era casado com Maria Eunisse Santos 
Ramos e deixou seus fi lhos André Luis e 
Adriana. Foi sepultado no dia 12/10/2021 
às 14:00, saindo seu féretro do velório 
Capelas Prever Rio Preto para o cemitério 
São João Batista.

MARIA DE FÁTIMA MENDONÇA, 
natural de Barretos/SP, faleceu aos 63 
anos de idade. Era divorciada e deixou 
seus fi lhos Wesley Benjamim e Wilton 
José. Foi sepultada no dia 12/10/2021 
às 13:00, saindo seu féretro do velório 
Capelas Prever Rio Preto para o cemitério 
São João Batista.

HÉLIO NERI FILHO, natural de Ara-
çatuba/SP, faleceu aos 60 anos de idade. 
Era divorciado e deixou sua fi lha Paula. Foi 
sepultado no dia 12/10/2021 às 17:00, 
saindo seu féretro do velório Municipal 
de Cedral para o cemitério Municipal de 
Cedral.

MARISA MOREIRA, natural de Miras-
sol/SP, faleceu aos 74 anos de idade. Era 
solteira. Foi sepultada no dia 12/10/2021 
às 17:00, saindo seu féretro do velório 
Capelas Prever Mirassol para o cemitério 
Municipal de Mirassol.

ROSANE TEREZINHA SANINI, natural 
de Não-Me-Toque/RS, faleceu aos 55 
anos de idade. Era casada com Renato 
Sanini e deixou seus fi lhos Simone, Ma-
rielle e Renato Junior. Foi sepultada no dia 
12/10/2021 às 11:00, saindo seu féretro 

do velório de Mineiros para o cemitério 
de Mineiros.

ADA BARBIERI XAVIER, natural de 
Guapiaçu/SP, faleceu aos 77 anos de 
idade. Era viúva e deixou suas filhas 
Nilcineia e Nilceia. Foi sepultada no dia 
11/10/202 às 17:00, saindo seu féretro 
do velório Municipal de Votuporanga para 
o cemitério Municipal de Votuporanga.

MARIA DO CARMO ANDRADE SIL-
VA, natural de São Vicente/SP, faleceu 
aos 70 anos de idade. Era viúva e deixou 
seus fi lhos Rogerio, Christiane, Chrislaine 
e Ricardo (falecido). Foi sepultada no dia 
11/10/2021 às 16:00, saindo seu féretro 
do velório de Guarujá para o cemitério 
de Guarujá.

BENEDICTO DE SOUZA OLIVEIRA, 
natural de Jacirendi/SP, faleceu aos 86 
anos de idade. Era casado com Honorina 
Maria Pinto de Souza e deixou seus fi lhos 
Celia Aparecida, Sirlei Ulisses, Silvana, 
Breno e Bruna. Foi sepultado no dia 
11/10/2021 às 13:30, saindo seu féretro 
do velório Memória Ribeirão Preto para o 
cemitério Bom Pastor de Ribeirão Preto.

JOSÉ PEREIRA DA SILVA, natural de 
Palestina/SP, faleceu aos 80 anos de ida-
de. Era casado com Maria Rita Gregorini 
da Silva e deixou seus fi lhos José Junior 
e Luis Fernando. Foi sepultada no dia 
11/10/202 às 16:00, saindo seu féretro 
do velório Jardim da Paz para o cemitério 
Parque Jardim da Paz.

localizada uma parafusadeira 
elétrica e uma furadeira elétrica, 
todas com os dispositivos de 
segurança cortados, e por isso 
foi acionada a Polícia Militar que 
levou todos os envolvidos para 
a Central de Flagrantes.

Para o delegado planto-
nista, o pedreiro confessou a 
tentativa de furto e informou 
ser usuário de drogas. Ainda foi 
apresentada para o delegado 
a nota fiscal dos produtos que 
somados equivalem ao valor de 
R$589,79.

Foi realizada uma pesquisa 
policial que constatou que o ho-
mem já possui histórico criminal 
e foi preso em 2019 também 
por um furto a supermercado.

O pedreiro foi preso e enca-
minhado para a carceragem da 
Delegacia Seccional de Rio Pre-
to. O caso foi registrado como 
furto qualificado e encaminhado 
para o 5º Distrito Policial. (Co-
laborou – Bruna MARQUES)

Arquivo DHOJE

NA ESTRADA

INSEGURANÇA
Assalto a pizzaiolo termina com cliente baleado dentro de carro

A Polícia Civil do 3º Distrito 
Policial irá investigar um caso 
de roubo no qual após assaltar 
um pizzaiolo, de 29 anos, um 
homem disparou duas vezes 
em um carro e acertou o braço 
do passageiro de raspão. O 
crime ocorreu às 22h da quar-
ta-feira (13), na Avenida Danilo 

Galeazzi.
De acordo com o boletim de 

ocorrência, o criminoso chegou 
a pé no estabelecimento onde 
o pizzaiolo estava trabalhando e 
com uma arma de fogo anun-
ciou o assalto no qual ele levou 
a carteira da vítima que guar-
dava sua identidade e R$185.

Após o crime, o bandido 
apontou a arma para o carro 

de um cliente do pizzaiolo e, 
em seguida, atirou duas vezes, 
sendo que um dos disparos 
acabou atingindo de raspão o 
acompanhante do motorista. 
Posteriormente, o marginal 
entrou em um carro que o es-
perava a alguns metros à frente.

O pizzaiolo acionou uma Uni-
dade de Resgate para socorrer 
o passageiro do carro, porém 

o homem dispensou a ajuda 
dizendo que procuraria a polícia 
por meios próprios mais tarde.

Também foi acionada a Po-
lícia Militar, que não localizou 
nenhuma cápsula da arma de 
fogo, e mais tarde compareceu 
na Central de Flagrantes para 
registrar o caso. 

(Colaborou – Bruna 
MARQUES)

Da REDAÇÃO

APÓS FURTO

Um mecânico, de 38 anos, 
procurou a Central de Fla-
grantes, por volta das 11h da 
quarta-feira (13), alegando 
que sua ex-companheira, que é 
técnica de enfermagem, tentou 
envenená-lo após perceber que 
o homem descobriu que ela 
havia furtado o dinheiro que ele 
escondia dentro da televisão.

Para os policiais civis, o me-
cânico informou que manteve 
um relacionamento de apenas 
dois meses com a técnica e 
acredita que a mulher descobriu 
sobre o dinheiro quando ele 
abriu o aparelho para consertar 
depois que ela derrubou aciden-
talmente café sobre a televisão.

Ao perceber que certa quan-
tia de suas economias havia 
desaparecido o mecânico ques-
tionou a ex-companheira sobre 
o furto, sendo que durante a 
conversa ela chegou a chorar 
negando ter pego o dinheiro. 

Mecânico acusa ex de tentar 
envenená-lo com lã de vidro

Da REDAÇÃO

Porém, o homem acredita que 
desde que ele a questionou a 
técnica está tentando envene-
ná-lo colocando lã de vidro na 
comida.

A vítima ainda relatou que 
por causa da lã passou a sofrer 
de dores estomacais e por isso 
procurou o Hospital de Base que 
o encaminhou para o UPA Tan-
gará para receber atendimento 
médico.

O caso foi registrado como 
lesão corporal e será investiga-
do pelo 7º Distrito Policial de 
Rio Preto. (Colaborou – Bruna 
MARQUES)

Arquivo DHOJE

BELA VISTA

Um aposentado, de 69 
anos, acompanhado de sua 
mãe, de 88 anos, compareceu 
na Central de Flagrantes de Rio 
Preto, às 10h da última quarta-
-feira (13), para relatar que no 
dia 2 de setembro eles tiveram 
a casa, no bairro Bela Vista, 
invadida às 9h30.

A idosa disse que só procu-
rou a delegacia agora por causa 
dos problemas psicológicos de 
seu filho.

Em detalhes, as vítimas 

Idosos registram queixa 
contra invasão e agressão

Da REDAÇÃO informaram que na ocasião um 
desconhecido invadiu a residên-
cia, quebrou vários objetos e, 
em seguida, agrediu o aposen-
tado que teve o braço quebrado.

Mais tarde a proprietária de 
um estabelecimento comercial 
informou para as vítimas que 
o agressor é um morador do 
bairro também.

O caso foi registrado como 
lesão corporal para ser inves-
tigado pelo 7º Distrito Policial 
rio-pretense. 

(Colaborou – Bruna 
MARQUES)

Arquivo DHOJE

Na quarta-feira (13), os 
policiais militares do Tático 
Ostensivo Rodoviário (TOR) 
prenderam, às 8h30, um ser-
vente, de 25 anos, que esta-
va transportando de Coronel 
Sapucai/MS para Catalão/GO 
cinco tijolos de maconha.

Os militares faziam uma 
operação na rodovia Washin-
gton Luís, em Rio Preto, e em 
certo momento pediram para 
um ônibus, com itinerário de 
Campo Grande/MS a Brasília/
DF, parar para vistoria.

Durante a fiscalização os 
rodoviários localizaram a droga 
dentro de uma bolsa marrom 
pertencente ao acusado.

Ele foi questionado e in-
formou que adquiriu os en-
torpecentes por R$1.500 de 
um desconhecido em Coronel 
Sapucai e que venderia em Ca-

TOR apreende tijolos de maconha em 
bagagem de servente em ônibus

Da REDAÇÃO

talão, cidade na qual é morador.
O suspeito foi levado para 

a delegacia, onde mudou seu 
depoimento dizendo que era 
apenas uma “mula” e que re-
ceberia R$4 mil pelo transporte 
das drogas.

Após ter a prisão em flagran-
te confirmada, o servente foi 
levado para a carceragem da 
DEIC, onde ficou à disposição da 
Justiça. O caso será investigado 
pelo 5º Distrito Policial. (Cola-
borou – Bruna MARQUES)

Arquivo DHOJE
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TRATAMENTO DE MIOMA
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O tratamento dos miomas uterinos nem sempre é neces-
sário, devendo ser realizado apenas um acompanhamento da 
evolução deles e controle dos sintomas. Isso significa, por-
tanto, que não existe uma abordagem terapêutica específica 
que vale para todas as pacientes com este tipo de alteração, 
sendo sempre necessária uma avaliação individualizada do 
caso para determinar os procedimentos mais adequados.

De modo geral, o tratamento de mioma costuma ser mais 
focado nos sintomas apresentados e nas características da 
paciente. Vale lembrar que este é um nódulo que tende a 
diminuir quando a mulher entra da menopausa, com desapa-
recimento ou redução significativa dos sintomas, justificando 
o acompanhamento especializado como principal metodologia 
a ser adotada na maioria dos casos.

O que é o mioma uterino: causas e sintomas
O mioma é um tumor benigno do útero que frequente-

mente acometem mulheres em idade fértil, regredindo após 
a menopausa. Estima-se que essa alteração esteja presente 
em cerca de 15% das mulheres, embora a maioria delas não 
apresente sintomas. O diagnóstico normalmente ocorre em 
exames ginecológicos de rotina, não demandando grandes 
preocupações por parte da paciente.

Mulheres com casos de mioma uterino na família apre-
sentam maior predisposição a desenvolver este tipo de tu-
mor, indicando que a genética pode ter influência direta na 
formação dos nódulos uterinos. Apesar disso, os miomas não 
têm uma causa bem estabelecida, e se formam quando as 
células do tecido muscular do útero se multiplicam de forma 
desordenada.

Essa proliferação desordenada pode estar associada a 
alterações hormonais, uma vez que a ocorrência é muito 
rara em mulheres na menopausa e que ainda não atingiram 
a puberdade. Pacientes hipertensas, obesas, que nunca ti-
veram filhos ou que são de etnia negra também estão mais 
propensas a desenvolver miomas uterinos.

Quais são os sintomas de um mioma uterino?
Como foi explicado, a maioria das mulheres com mioma 

não apresentam sintomas da doença, sendo que os casos 
geralmente são diagnosticados quando há um achado casual 
nos exames de rotina. O aparecimento dos sintomas depende 
principalmente da localização do tumor e de suas dimensões, 
sendo que os principais sinais que podem se manifestar são:

Período menstrual aumentado e com maior perda de 
sangue;

Cólicas intensas, Dor durante as relações sexuais;
Prisão de ventre;
Aumento da frequência urinária;
Dificuldades para engravidar;
Sensação de peso na região do abdômen;
Abortamentos de repetição.
É importante lembrar que a presença desses sintomas 

nem sempre é um indicativo de tumor benigno no útero. Ao 
identificar os sinais listados, o ideal é procurar um ginecolo-
gista e realizar os exames que serão solicitados pelo espe-
cialista. Apenas um diagnóstico especializado poderá apontar 
a necessidade de realizar um tratamento de mioma ou para 
qualquer outra alteração que for encontrada.

Principais tratamentos dos miomas
Nos casos em que o problema traz incômodo ou é prejudi-

cial à saúde da mulher, as opções para tratamento de mioma 
são diversas, e incluem o uso de medicamentos, técnicas de 
embolização e até mesmo intervenção cirúrgica.

As metodologias de tratamento que utilizam medicamen-
tos podem incluir tanto o uso de drogas injetáveis como as de 
uso oral. Normalmente, esses fármacos contêm hormônios 
que ajudam a controlar o sangramento menstrual, inibem 
o crescimento do mioma ou até mesmo contribuem para a 
redução de seu tamanho. A pílula anticoncepcional é uma das 
principais medicações que podem ser indicadas nesses casos.

Além do tratamento hormonal, o tratamento de mioma 
pode ser feito por meio de anti-inflamatórios, antifibrinolíticos 
e até mesmo suplementação de ferro. A escolha dos medi-
camentos varia conforme os sintomas apresentados pela 
paciente, e deve ser feita da maneira individualizada pelo 
ginecologista que acompanha o caso.

A técnica de embolização é outra eficiente opção para 
tratamento de mioma. Este é um procedimento simples, 
em que o médico introduz um cateter na região da virilha da 
paciente e injeta partículas que impedem a chegada de san-
gue ao mioma, impedindo assim que ele continue a crescer.

Por Luiz Fernando Gonçalves Borges – médico gi-
necologista e obstetra, pós-graduado em Reprodução 
Humana

Vacinação de primeira dose 
é retomada nesta sexta-feira

A Secretaria de Saúde de 
Rio Preto informou que rece-
beu nesta quinta-feira (14) 
2.200 doses da vacina contra 
a Covid-19 destinadas ao pú-
blico adulto que ainda não foi 
vacinado com a primeira dose.

Os imunizantes estarão 
disponíveis nesta sexta-feira 
(15) nos seguintes locais: 
Shopping Cidade Norte; CSE 
Estoril; UBS Vetorazzo; UBS 
Jaguaré; Defesa Civil (Parque 
Industrial) e Salão Paroquial da 
Igreja Nossa Senhora do Brasil 
(São Deocleciano).

As vacinas serão aplicadas 
das 8h às 14h ou enquanto 
houver doses disponíveis. Nes-
sas salas de vacina não serão 
aplicadas segunda doses ou 
doses adicionais.

Para se vacinar, será neces-
sário apresentar documento 
com foto e CPF e comprovante 
de residência de Rio Preto. 
Tanto os cadastrados quanto 
os não cadastrados para do-
ses remanescentes podem 
comparecer às salas de vacina 
nesta sexta.

Além da aplicação de pri-
meira dose, a Campanha de 
Vacinação contra a Covid con-
tinua nesta sexta-feira para 
aplicação de segunda dose das 
vacinas AstraZeneca (intervalo 
de 12 semanas entre doses), 
Coronavac (intervalo de 28 dias 
entre doses) e Pfizer (intervalo 
de 8 semanas entre doses).

Já a dose adicional estará 
disponível para idosos de 60 
anos ou mais com recebimento 
da segunda dose há pelo me-

nos seis meses; Trabalhadores 
da Saúde com recebimento da 
segunda dose há pelo menos 
seis meses e adultos de 18 
anos ou mais com alto grau 
de imunossupressão com pelo 
menos 28 dias de recebimento 
da dose única ou segunda dose.

A segunda dose e dose adi-
cional estarão disponíveis nos 
seguintes locais: Pinheirinho 
(Solo Sagrado), Paróquia Jesus 
Bom Pastor e São Sebastião 
(Eldorado), Centro Esportivo 
Maria Lúcia e unidades Jd. 
Americano, Lealdade/Amizade, 
Nova Esperança, São Francis-
co, Cidade Jardim, Caic, Eng. 
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Schmitt, Talhado, Vila Toninho, 
Vila Mayor, Vila Elvira, Rio Preto 
I e Anchieta.

Para receber a segunda dose 
ou dose adicional, é necessário 
apresentar além do documento 
pessoal com foto e CPF e com-
provante de vacinação. Já para 
os adultos imunossuprimidos é 
necessário apresentar o ates-
tado médico que comprove a 
condição.

Dia V -  No sábado (16) 
22 salas de vacina estarão 
abertas para imunizar agenda-
dos e faltosos da segunda dose 
e dose adicional. São 30.144 

faltosos no município. Além 
disso, crianças e adolescentes 
também deverão comparecer 
nos mesmos locais para atu-
alizar a carteira de vacinação.

O funcionamento será das 
8h às 13h nas seguintes uni-
dades de saúde: Anchieta, 
Jardim Americano, Parque In-
dustrial, Vila Elvira, Vila Mayor, 
Maria Lúcia, Renascer, Nova 
Esperança, Eldorado, Solo Sa-
grado, Vetorazzo, Estoril, São 
Francisco, Vila Toninho, Eng. 
Schmitt, Cidade Jardim, Caic, 
Jaguaré, São Deocleciano, Rio 
Preto I, Talhado e Lealdade 
Amizade.

Divulgação

OUTUBRO PRATEADO

HB promove ação para idosos em praça

Cidade registra mais 
31 casos de Covid-19 

e nenhuma morte

A Secretaria de Saúde de 
Rio Preto confirmou nesta 
quinta-feira (14) mais 31 
casos de Covid-19 no municí-
pio, sendo 25 diagnosticados 
por exame PCR, dois por TR 
antígeno e 4 por TR anticorpo. 
No total são 97.687 casos, 
com uma média móvel de 31 
casos leves e um caso grave.

Nenhum óbito foi registra-
do no boletim desta quinta. 
Com isso, Rio Preto segue 
com 2.798 mortes por Co-
vid-19 desde o início da 
pandemia, com uma taxa de 
letalidade de 2,8%. Conside-
rando apenas os dados de 
2021 são 62.924 casos e 
1.876 óbitos.

Nas últimas 24 horas, 42 
pessoas foram consideradas 
curadas, totalizando 94.769 
recuperados, o equivalente 
a 97% dos casos. A cida-
de soma 329.725 notifica-

ções de sintomas gripais e 
297.547 testes realizados. 
O coeficiente de incidência é 
de 21.008 casos a cada 100 
mil habitantes.

Atualmente Rio Preto re-
gistra 206 pacientes inter-
nados com síndrome respi-
ratória aguda grave (SRAG), 
com 102 na UTI e 104 na 
enfermaria, sendo 104 resi-
dentes de Rio Preto e 102 de 
outros municípios da região. 
Dentre os casos já confirma-
dos com Covid-19, são 82 
internações, com 47 na UTI 
e 35 na enfermaria. A taxa de 
ocupação de leitos de UTI na 
região é de 34%.

Vinicius LIMA 

Com objetivo de conscien-
tizar a população sobre a im-
portância dos cuidados com 
a saúde do idoso, o Hospital 
de Base (HB) vai realizar uma 
série de atividades com a po-
pulação em geral, pacientes e 
cuidadores durante o mês da 
campanha Outubro Prateado.

Nesta sexta-feira (15) às 
17h30, 20 profissionais da 
equipe da geriatria do HB 
estarão na praça do Vivendas 
promovendo a campanha com 
entrega de folhetos de orien-
tações aos idosos, tirando 

dúvidas, além de praticar a 
técnica corporal oriental Lian 
Gong, técnica de exercícios 
para prevenir quedas, fortale-
cer musculatura e tratar dores 
crônicas.

No dia 26 de outubro os 
profissionais da instituição fa-
rão uma palestra para o público 
idoso com tema ‘Musculação 
na pandemia: você é capaz’, 
voltada aos pacientes do Insti-
tuto do Câncer (ICA). Já no dia 
29 o cuidado será voltado ao 
cuidador com apresentações 
abordando a temática ‘Saúde 
Mental do Cuidador’ no Ambu-
latório de Especialidades.

Da REPORTAGEM Divulgação

PANDEMIA Divulgação

Rio Preto segue com 
2.798 mortes por Co-

vid-19 desde o início da 
pandemia, com uma taxa 

de letalidade de 2,8%



     Maria Helena Curti está 
retornando extasiada com as 
belezas naturais de Fernando 
de Noronha, que ela visitou na 
semana passada com o filho 
Pedro Cezar.

     O Departamento Social 
do Harmonia deverá bater 
o martelo entre 11 ou 18 
de dezembro, a festa de 
confraternização dos sócios.

      O bar Venus dedicado a 
um público alternativo, que 
está surgindo na Redentora, 
em frente ao restaurante Flor 
de Sal,deverá ser inaugurado 
dia 9 de novembro.

     No almoço de sábado o 
bar Aperitivo do Automóvel 
Clube apresenta o pianista 
Maurício Zacharias. E na 
boate de sábado, o tecladista 
Anisinho.No almoço de 
domingo, será a vez de outro 
pianista, o André. 

     Com uma live recheada 
de atrações e sob a batuta do 
party planner Wander Ferreira 
Jr, a Acirp comemora dia 22 
de outubro, seus 101 anos. 

     Dia 23 de outubro, 
sábado da próxima semana, 
a Paróquia Menino Jesus de 
Praga promove uma nova 
ação beneficente: um frango 
xadrez com retirada drive thru 
em seu salão paroquial.  

     O Rodeio de Mirassol 
volta a iluminar a agenda 
de eventos da região. Está 
marcada para 20 a 24 de abril 
de 2022. 

SOCIAL Jornal

PÓS GRADUAÇÃO   

Rio Preto que há muitos anos 
é referência em Medicina, 
começa  a  amp l i a r  sua 
relação de identidade com a 
Odontologia, ao dar dimensões 
de estudos avançados na 
área, graças à FGPÓS, de 
pós graduação, dirigida pelo 
cirurgião dentista e professor Dr 
Fábio Guerra, tem hoje me seu 
corpo docente, os melhores 
profissionais de Odontologia 
do Brasil. São profissionais 
consag rados  em vá r i as 
especialidades, daí o sucesso 
da escola. Com confortáveis 
instalações e aparelhagem de 
primeiro mundo, a FGPÓS está 
instalada na Bernardino de 
Campos, 4365, na Redentora, 
e atende pelos telefones 17-
3231 9886; 17-99774-9454 
e 17- 99646-9454

ANIVERSÁRIOS 
ESSES OS ANIVERSARIANTES 
DA SEMANA: 15, sexta-feira: 
Dia do Professor, nasceu Oscar 
Wilde, Luiz Gonzaga Bauab, D. 
João  de Orleans e Bragança, 
Maria Aurea Lourenço Luz, 
Sérgio Parada. 16, sábado: 
Dia da Ciência  e Tecnologia, 
Dia Mundial da Alimentação, 
Dia de Santa Edwiges, Dia 
de Santa Tereza,  nasceu 
Ulisses Guimarães, Cleusa 
Maria Graciani, bel. Rubens 
Cardoso Machado Júnior, 
Luiz Carlos Brandolezi, Mauro 
Carlos Cherubini Prates, Miguel 
Chalela, Nelson Petean Júnior, 
Leila Pinheiro, nasceu Agnaldo 
Timóteo, Falcão,Tim Robbins, 
Renata Ceribelli, Fernanda 
Montenegro. 17, domingo: 
Dia  da Industria Aeronáutica 
Brasileira, nasceu Chiquinha 
Gonzaga, Walda Grisi Menezes, 
Eduardo Saad Gattaz, Mané 
Coelho, Paty Lobanco. 18, 
segunda-feira: Dia do Médico, 
Dia do Estivador, Dia do Pintor, 
Dia   do Controlador de Vôo, 
Flávio Augusto Teixeira, Jair 
Augusto Delboni, Márcio Luiz 
Paraboli Silva, Marta Maria 
Pereira Younes, Regina Lobanco 
Cavalini, Carol Gottardi. 19, 
terça-feira: nasceu Vinícius de 
Moraes, Beny Verdi Haddad, 
Rogério Villanova Sorroche, 
Paulo César Pereira, Glória 
Menezes, Glorinha Kalil, Maria 
Zilda, Milton Yochiharu Kakudate. 
20, quarta-feira: Cacaio Arroyo 
Barbosa, Percy Putz, Roberto 
Tajara da Silva, Rosane Collor, 
Ruben Videla, Fernando Nestor 
Facio Jr, Luciana V. Soares 
Souza, Antonio Carlos Furlaneto. 
21, quinta-feira: Marta Lúcia 
Raduan Dias, Cacá Bonfá, 
Carlos Henrique Conte Marcos 
Machado, Hillary Clinton, Lílian 
Witte Fibe, Mariza Orth, Milton 
Nascimento.

SHOW
O cantor Sidney Magal se apresenta amanhã, a partir 
de 21 horas, no Clube de Tênis de Catanduva, num 
evento open food e open bar,com comida de boteco, e 
muita animação. À coté, o presidente do clube Antonio 
Marcos De Vito e a primeira dama, Sandra De Vito e 
Alex Tomazini a quem agradeço o convite.

* 

PARABÉNS 

Salve, salve, caríssimo professor que se dedica de 
coração à arte de educar e formar cidadãos. Parabéns 
pelo seu dia. Parabéns por garantir um futuro melhor 
para seus alunos, merecendo pois, nossa gratidão, 
pela sua dedicação diária, inspiração, esforço e paixão 
para transmitir a essência da vida e cuidar das mentes 
do amanhã. O Brasil só será mais justo e desenvolvido 
com professores valorizados e respeitados. A eles, o 
melhor aplauso desta coluna.

HOMENAGENS

Segunda-feira, 18 de outubro, comemora-se o Dia do Médico. Dia 
consagrado a São Lucas. Padroeiro dos profissionais da Medicina. 
Diante dessa pandemia que nos desestabilizou e colocou no 
nosso colo um medo constante pela morte de pessoas queridas 
e estranhos,esse absurdo em que o mundo mergulhou e criou 
em toda a população, uma sensação de desamparo generalizada, 
uma ansiedade, uma incerteza, torna-se obrigatório para todos nós 
homenagearmos esses profissionais que tanto se dedicaram dia e 
noite para salvar vidas, uma dedicação muito maior do que antes da 
pandemia. Escolhi quatro ícones da medicina em nossa cidade – dois 
deles, já falecidos – Oscar de Barros Serra Dória e meu colega na 
ARLEC-Academia de Letras e Cultura, Domingo Marcolino Braile; dois 
caros e saudosos amigos e dois ainda vivos: Liberato Caboclo, nosso 
ex-prefeito e Fernando Nestor Fácio, AMBOS professores da Famerp. 

LANÇAMENTO     

A ATNZO Company recebeu 
o n t e m  p e l a  m a n h ã ,  a 
imprensa de Rio Preto para o 
lançamento Oficial da marca 
com a presença do presidente 
Lucas Atanazio Vetorasso. O 
concorrido cocktail aconteceu 
em sua sede, na Boa Vista.

São José do Rio Preto, sexta-feira
15 de outubro de 2021

* 

A-6

 HALLOWEEN  

O Riopreto Shopping Center 
vai comemorar o Halloween de 
forma interessante. Vai promover 
a partir de 16 horas do dia 31 de 
outubro, um bailinho à fantasia 
para os infantes se divertirem. 
Ideia adorável, aliás.

Minha que-
rida amiga 
Beny Verdi 

Haddad 
comemora 
aniversário 
na próxima 
terça-feira, 

dia 19 e 
ganha o 

afago des-
ta coluna.

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

Liberato Caboclo

* 

RÉVEILLON 

Não será surpresa para esta 
co luna  se  o  réve i l l on  do 
Automóvel Clube, no restaurante 
Panorâmico, custar em torno de 
R$250,00 o ticket, com ceia 
incluída, bebidas a parte. A ceia 
assinada pela chef Mari Angelez 
Peres, terá pratos típicos das 
festas de fim de ano como: pernil, 
leitoa, tender com frutas, saladas. 
Uma banda animará a noitada. 

Domingo Marcolino Braile com a esposa, Maria Cecília 
Braga Braile e as filhas Valéria Braga Braile Sternieri, 

esposa de Waltinho Sternieri e Patrícia Braga Braile Verdi, 
esposa de Luis Antônio Rodrigues Verdi.

BENEMÉRITO
O empresário Suélio Ribeiro, da 
indústria cosmética La’Brizza, 
mais uma vez demonstrou sua 
alma de filantropo. Quarenta 
crianças da Favela Vila Itália 
foram contempladas dia 10 
de outubro, no domingo que 
antecedeu o Dia da Criança, 
com uma fes ta  em sua 
chácara em Cedral, que se 
iniciou com um lauto café da 
manhã e atravessou o dia com 
brincadeiras monitoradas e 
cercadas de toda a segurança; 
piscina com proteção de salva-
vidas do Corpo de Bombeiros e 
distribuição de doces e salgados.  

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

* 

Fernando Nestor Facio Jr 

Oscar de Barros Serra Dória

* 

* 

* 
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REALIDADE JOVEM

Dirigente pede apoio de empresas após 
conquistar vaga no Brasileiro Feminino 

A equipe de futebol 
feminino do Rea-
lidade Jovem  deu 
um grande passo 

nesta quarta-feira (13) para 
voltar ao cenário nacional da 
modalidade no país.  Com o 
nono lugar garantido no Pau-
listão Feminino, o time co-
mandado pelo técnico Chicão 
Reguera superou a concor-
rência contra o Nacional e a 
Portuguesa e conquistou vaga 
para a disputa do Brasileirão 
A-3 do próximo ano.

A dirigente do time, Doro-
teia Inojo Reguera, falou so-
bre a temporada e essa volta 
ao Nacional.  Ela já começou 
a mobilizar seus parceiros e 
patrocinadores para poder 
montar um time competiti-
vo em 2022 e conquistar o 
acesso para o Brasileirão A2. 
“Agora vamos trabalhar para 
montar uma boa equipe para 
o ano que vem . O Brasileirão 
deve começar em fevereiro”, 
comentou.

Para isso, ela pediu apoio 
das empresas privadas como 
patrocinadoras para conse-
guir bater de frente com os 
grandes clubes do futebol 
brasileiro, que passaram a 

dar a maior atenção para ca-
tegoria feminina nos últimos 
anos.

“Temos apoio da prefei-
tura, através da secretaria 
de Esportes, mas preciso  de 
mais apoio das empresas pri-
vadas. Só assim para tentar 
parear com essas equipes. 
Têm times que ficaram  abaixo 
da gente  na classificação com 
investimento  aproximados de 
RS 600 mil. Nós não temos 
nem a metade disto”, explicou 
Doroteia.

Em 11 jogos neste Pau-
listão, o Realidade Jovem 
ganhou um, empatou três 
e perdeu sete. Foram três 
gols marcados e 38 sofridos, 
incluindo goleadas contra 
Palmeiras (7x0), Corinthians 
(10x0), São José (5x0) e 
Santos (5x0). Doroteia agra-
deceu o apoio da Secretaria 
de Esportes e dos patrocina-
dores na conquista da vaga e 
falou sobre os resultados no 
estadual.

“Tivemos alguns resultados 
ruins, sofremos goleadas. E 
isso tudo tem uma explicação 
e passa por investimentos. 
Não tem como bater de frente 
com equipes que tem investi-
mentos, por exemplo, de RS 6 
milhões. Hoje, uma jogadora 

Vinicius LIMA  
redacao@dhoje.com.br de ponta,  custa de 8 a 15 mil  

por mês”, afirmou.
Chicão e Doroteia criaram 

o primeiro time de futebol 
feminino de São José do Rio 
Preto em 1996 com o nome 
de Juventude para que as fi-
lhas jogassem. Durante muitos 
anos, o time disputou e venceu 
diversas competições regio-
nais, revelando várias atletas. 
Marta, seis vezes melhor do 
mundo, foi uma das jogadoras 
que passou pela equipe.

Depois de firmar uma par-
ceria com o Rio Preto Esporte 
Clube, o futebol feminino 
viveu seu auge no município, 
conquistando o Campeonato 
Brasileiro de 2015 e os Paulis-
tas de 2016 e 2017. O Jacaré 
também foi vice-campeão 
brasileiro em 2016 e 2018, 
sendo este o último ano da 
parceria. Em 2019, Chicão 
e Doroteia fizeram uma nova 
parceria com a Ponte Preta, 
jogando as competições com 
as cores da equipe de Cam-
pinas.

Desde 2020, a equipe atua 
de forma independente com o 
nome Realidade Jovem. Com 
isso, acabou perdendo a vaga 
no Brasileiro, iniciando uma 
nova escalada para voltar a 
elite em 2022.
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Chicão Reguera 
e Doroteia Inojo 

SUB 20

Tanabi perde em casa no início da segunda fase
O Tanabi não começou 

bem a segunda fase 
do Campeonato Pau-

lista Sub-20 nesta quinta-feira 
(14). Jogando em casa, o Índio 
da Noroeste foi superado por 
dois a um pelo Oeste. O clube, 
que estava invicto até a sema-
na passada, agora sofre o seu 
segundo revés consecutivo na 
competição.

Os visitantes tiveram as 
melhores chances de gol du-
rante o primeiro tempo e saí-
ram na frente aos 31 minutos. 
Depois de um cruzamento ras-
teiro da direita, a bola passou 
pela área do Tanabi e sobrou 
para Mottinha mandar para o 

fundo da rede.
O Índio da Noroeste reagiu 

no segundo tempo e empatou 
o jogo aos 13 minutos. Depois 
de um lançamento da defesa, 
Ygor Max ficou na cara do gol 
e tocou de cobertura para mar-
car um golaço. Apesar do gol 
ter animado o time da casa, 
o Oeste voltou a ficar a frente 
com um gol aos 42 minutos. 
Mottinha lançou para Kauã 
Jesus, que tocou por cima do 
goleiro para definir a vitória do 
time de Barueri.

O Tanabi joga na próxima 
quinta-feira (21) contra a Ponte 
Preta em Campinas. Já o Oeste 
enfrenta a Penapolense em 
casa na sexta-feira (22).

Vinicius LIMA Mirassol - O outro re-
presentante da região no Cam-
peonato Paulista Sub-20 é o 
Mirassol, que entra em campo 
nesta sexta-feira (15) para 
enfrentar o Monte Azul fora de 
casa. Na primeira fase o Leão 
vence o Monte Azul duas vezes: 
3x0 em casa e 3x2 fora. O 
grupo ainda conta com Marília 
e Independente.

MONTE AZUL X MIRASSOL
CAMPEONATO PAULISTA SUB-
20
DIA: 15/10
HORÁRIO: 15H
LOCAL: ESTÁDIO OTACÍLIA PA-
TRÍCIO ARROYO (MONTE AZUL)
TRANSMISSÃO: PAULISTÃO 
PLAY E ELEVEN

Ficha técnica

Renan CONTRERA

TIMÃO ALVINEGROS
Corinthians vence e entra na 
briga pelo G4 do Brasileirão

O Corinthians entrou 
de vez na briga pelas 
primeiras posições 

do Campeonato Brasileiro. Na 
noite desta quarta-feira, o time 
paulista derrotou o Fluminense 
por 1 a 0, na Neo Química Are-
na, pela 26ª rodada. O único 
gol foi marcado por Gabriel 
Pereira.

Com o resultado, o Co-
rinthians subiu para a sexta 
posição, com 40 pontos, a 
cinco do Flamengo, vice-líder. 
Fortaleza tem 42, e Palmeiras, 
40. O Fluminense, por sua vez, 
ficou com 33, em nono.

O Corinthians fez um pri-
meiro tempo mais cauteloso, 
não arriscou muito e segurou 
os avanços do adversário. Aos 
17 minutos, Nino arriscou de 
longe, Gil desviou e por muito 
pouco não enganou Cássio. A 
bola foi pela linha de fundo. 
Logo na sequência, foi a vez de 

Bobadilla arriscar. Desta vez, o 
goleiro segurou.

O Fluminense continuou 
pressionando. Aos 24 minutos, 
Yago Felipe apareceu pela direi-
ta e inverteu para Caio Paulista. 
De bico, o atacante exigiu um 
milagre de Cássio. O time ca-
rioca continuou em cima, mas 
não conseguiu passar pela boa 
marcação corintiana, que levou 
um 0 a 0 para o intervalo.

No segundo tempo, o Co-
rinthians voltou melhor e abriu 

o placar aos 23 minutos. Gus-
tavo Mosquito avançou pela 
esquerda e cruzou na medida 
para Gabriel Pereira. O meia 
recebeu livre dentro da área, 
e chutou forte para superar 
Marcos Felipe.

Em vantagem, o Corinthians 
se fechou, chamou o Flumi-
nense para o seu campo de 
defesa, mas conseguiu segurar 
a pressão para confirmar os três 
pontos. A última boa jogada do 
time carioca começou com uma 
trivela de Cazares para Danilo 
Barcelos. Ele rolou para o meio 
da área e João Vitor só não fez 
contra, pois Cássio pegou mais 
uma e decretou a vitória em 
favor do Timão.

Na próxima rodada, o Flu-
minense visita o Athletico no 
domingo, às 16h, na Arena da 
Baixada, em Curitiba (PR). Na 
segunda-feira, às 20h, o Co-
rinthians faz o clássico diante 
do São Paulo, no Morumbi, em 
São Paulo (SP).

Da REPORTAGEM

Santos sai na frente, mas perde 
de virada para o líder Atlético

Com um segundo tempo 
bastante movimenta-
do, o Santos até saiu 

na frente, mas sofreu a virada e 
perdeu para o Atlético-MG, por 
3 a 1, no Mineirão, em Belo Ho-
rizonte (MG), pela 26ª rodada 
do Campeonato Brasileiro. Os 
dois times estão em situações 
opostas na tabela.

Com a vitória, o Atlético-MG 
segue líder isolado do campe-
onato, agora com 56 pontos. 
São 11 pontos a mais que o vi-
ce-líder Flamengo. Já o Santos 
não conseguiu a segunda vitória 
consecutiva, estacionou nos 28 
pontos e aparece apenas em 
16º lugar. Um ponto a mais que 
o Bahia, 17º e primeiro time na 
zona de rebaixamento.

Os 45 minutos iniciais foram 
de um Atlético-MG com postura 
ofensiva e procurando o primei-
ro gol no Mineirão. Já o Santos 
esteve sempre cauteloso e foi 
impecável na marcação, tanto 
é que conseguiu segurar o em-
pate por 0 a 0 até o intervalo, 

apesar de alguns sustos dentro 
da área.

Logo aos 11, Zaracho re-
cebeu bola dentro da área e 
foi derrubado pelo zagueiro 
Wagner Leonardo. Apesar dis-
so, o árbitro entendeu que 
houve choque normal de jogo 
e mandou o lance seguir sem 
a penalidade. Ainda no ataque, 
aos 27 o volante Allan recebeu 
na entrada da área e finalizou 
para ótima defesa do goleiro 
João Paulo.

No final do primeiro tempo 
o Atlético-MG voltou a ficar na 
bronca com a arbitragem. Aos 
38, Dylan passou pela marca-
ção e foi derrubado por Wagner 
Leonardo. Novamente o árbitro 
mandou o lance seguir sem a 
penalidade, o que gerou inúme-
ras reclamações dentro e fora 
de campo com o técnico Cuca.

No segundo tempo, o San-
tos surpreendeu e logo aos três 
minutos abriu o placar no Mi-
neirão. Lucas Braga fez jogada 
individual e encontrou Raniel. O 
centroavante dominou e finali-
zou no canto, sem chances de 

defesa para o goleiro Everson.
O Atlético-MG não se aba-

teu e manteve a postura de 
ataque pelo empate. Aos 18, 
após cruzamento na área, Ca-
lebe foi derrubado por Lucas 
Braga e o árbitro, com auxílio 
do VAR, marcou pênalti. O ex-
periente Nacho Fernández foi 
para a cobrança e deslocou o 
jovem João Paulo, deixando o 
placar no 1 a 1.

A partida ficou bastante 
movimentada e interessante 
dos dois lados. Aos 25, Mari-
nho cruzou na área e Vinicius 
Zanocelo cabeceou no traves-
são, assustando Everson. Mas 
foi o Atlético-MG que voltou 
a balançar as redes. Aos 29, 
Nacho Fernández cobrou es-
canteio e o zagueiro Nathan 
Silva cabeceou para o gol.

Com o Galo na frente do 
placar, o Santos precisou sair 
para o jogo e logo depois viu 
os mineiros marcarem o ter-
ceiro. Calebe foi derrubado foi 
Vinicius Balieiro na área, houve 
checagem do VAR e o árbitro 
marcou pênalti. 

Da REPORTAGEM
Lucas MERCON
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ADVOGADOS

Rio Preto ganha seccional da Fadesp e 
Jean Dornelas assume como presidente

A Fadesp (Federa-
ção das Associa-
ções de Advoga-
dos do Estado de 

São Paulo) nasceu em 1998 
em decorrência da necessi-
dade de defesa da advocacia 
em sua luta em prol do Es-
tado Democrático de Direito 
dos Valores Universais da 
Humanidade e dos Direitos 
Humanos.

Federação já existe em 
mais de 15 Estados do Bra-
sil e Rio Preto agora terá 
uma Seccional com diretoria 
montada por dez advogados 
rio-pretenses, tendo como 
presidente o diretor do Pro-
con, Jean Dornelas; vice-pre-
sidente, Edson Coelho Araújo 
Filho; secretário geral, Bruno 
Simão e diretor de relações 
dos bacharéis em direito, Jú-
lio Cesar Gasparini. A posse 
da diretoria aconteceu na 
noite do último dia 7.

Apesar de ser recente na 
cidade, a Fadesp já disponi-
biliza uma central de serviços 
para associados, onde, até 
janeiro, será lançado um 
cartão de descontos com be-

nefícios para os associados, 
além de convênio médico.

“Temos uma luta também 
que é para criar o ‘Paralegal’, 
que consiste em reconhecer 
o profissional bacharel, inclu-
sive com permissão de atuar 
na área do judiciário. Além 
disso, batalharemos pela 
possibilidade de inscrição dos 
bacharéis na OAB, por meio 
de estágio probatório de dois 

Da REPORTAGEM
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anos, como era no passado. 
Assim, o bacharel não depen-
derá exclusivamente do exa-
me da OAB. Entendemos que, 
dessa maneira, conseguimos 
auferir realmente se o profis-
sional está preparado ou não 
para exercer a profissão de 
advogado, e não meramente 
por uma prova objetiva”, de-
talha Jean.

Jean Dornelas, antes de 
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tomar posse como presidente 
da Seccional de Rio Preto, 
já faz parte da Diretoria Na-
cional da Federação, como 
vice-presidente da diretoria 
de relações institucionais. 
“Somamos forças com a OAB 
em prol da classe”, conclui.

Ao DHoje, Edson Coelho 
Araújo Filho, vice-presidente, 
disse que o objetivo é valorizar 
os profissionais da área jurídi-

ca. “O foco de ação da Fadesp 
é apontar, lutar e defender 
melhorias para àqueles que 
têm como atividade principal e 
fonte de renda o universo jurí-
dico, criando mais oportunida-
des para todos, em especial 
aos estagiários e bacharéis, 
com uma assistência digna 
e eficaz”.

O vice-presidente presi-
dente, que tomou posse re-

centemente, ainda destaca 
que pretende contribuir o 
presidente local para levar 
uma série de benefícios di-
retos e indiretos aos asso-
ciados. “Faremos parcerias 
e desenvolveremos ações na 
área educacional, com cursos 
workshops, palestras, além 
de defender as prerrogativas 
profissionais definidas em lei”, 
conclui Edson Filho.

“Rio Preto, por ser a nova 
Região Metropolitana, foi 
contemplada com essa 
Seccional, que visa, não 
só lutar pelos direitos e 
prerrogativas dos advoga-
dos, mas como também 
dos bacharéis e estagiá-
rios, esse é o grande di-
ferencial”, explica o presi-
dente Jean Dornelas

SOLIDARIEDADE

LBV realiza ação 
especial para celebrar 

o Dia das Crianças

A Legião da Boa Von-
tade (LBV) realizou 
nesta quinta-feira 

(14) uma ação de Dia das 
Crianças para os atendidos 
pela instituição em São José 
do Rio Preto. As crianças 
foram recebidas com jogos, 
doces e brincadeiras.

“Estou aqui na LBV onde 
participei de várias brincadei-
ras e a que eu mais gostei 
foi a da boca do palhaço e 
do tiro ao alvo, são muito 
legais. Gosto muito daqui. 
Me divirto bastante com as 
brincadeiras e a gente está 
sempre aprendendo na LBV. 
Na oficina de artes aprendi 
a fazer escultura de gesso, 
também várias coisas sobre 
o mundo que eu nem sabia 
que tinha”, relatou um dos 
atendidos, José Vinicius de 
Barros Morais, de 10 anos.

A assistente social da LBV 
Talita Correa Soares ressaltou 
a importância da celebração 
desta data: “Quando ouvimos 
falar em dia das Crianças, a 
imagem que nos vem à cabe-
ça é sempre uma: presentes. 
No entanto, a celebração do 
Dia das Crianças não tem o 
intuito de apenas presentear. 

Com a Declaração dos Di-
reitos da Criança pudemos 
fundamentar os cuidados 
especiais que deveriam ser 
tomados em relação a todas 
as crianças diante da fragili-
dade do ser humano em sua 
infância. Em alusão a essa 
data tão importante, prepa-
ramos um dia especial para 
valorização de todos os nos-
sos atendidos, resgatando o 
lúdico através de brincadeiras 
antigas e a entrega de kits 
com guloseimas”, comentou

Diante do atual cenário, 
com as crianças em casa 
por conta da pandemia da 
Covid-19, a LBV adaptou a 
comemoração no espaço 
externo do Centro comunitá-
rio. A ação foi desenvolvida 
seguindo todos os protocolos 
de segurança.

Essa ação ocorreu graças 
ao apoio dos amigos de Boa 
Vontade. Interessados em 
colaborar podem fazer uma 
doação em lbv.org/doe ou por 
pix: pix@lbv.org.

Em São José do Rio Preto/
SP, o Centro Comunitário de 
Assistência Social da LBV 
está localizado na Rua Dom 
Pedro l, 2776 – Jd. Canaã. 
Para outras informações o 
telefone é (17) 3235-1811.

Da REDAÇÃO 
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TECNOLOGIA

Google e Microsoft abrem vagas para 
cursos no Programa Minha Chance

Computação em nu-
vem, infraestrutu-
ra e segurança de 

redes, Machine Learning e 
Inteligência Artificial. Quem 
se interessa por essas áreas 
terá a oportunidade de se 
inscrever no Google Journey 
Minha Chance, curso de 
qualificação 100% gratuito. 
As aulas são oferecidas pelo 
Programa Minha Chance, 
parceria da Secretaria de 
Desenvolvimento Econômi-
co, Ciência e Tecnologia do 
Estado de São Paulo (SDE) 
e Centro Paula Souza (CPS) 
com a Google, que conta 
com 6,5 mil vagas.

Podem se inscrever Estu-
dantes de Escolas Técnicas 
(Etecs) e Faculdades de Tec-
nologia (Fatecs) estaduais e 
outros interessados com ida-
de mínima de 14 anos com-
pletos. Uma oportunidade 
para se especializar na área 
de Tecnologia da Informação 
(TI) que, hoje, no Brasil, tem 
milhares de postos de traba-
lho ociosos por falta de pro-
fissionais qualificados. Para 
se inscrever, basta acessar 
o bit.ly/MinhaChanceGoogle.

“Com essa parceria, a 
gente vai proporcionar aos 
nossos jovens, o acesso a 
oportunidades de emprego, 

empreendedorismo e renda 
e a chance de construir uma 
carreira promissora na área 
de tecnologia”, afirmou a 
secretária executiva da SDE, 
Marina Bragante.

“Quem faz esse curso está 
apto a ocupar uma vaga de 
iniciante em uma empresa de 
TI ou uma vaga de interlocutor 
técnico em uma empresa de 
qualquer outro ramo de negó-
cios”, explicou o coordenador 
do Programa Minha Chance 
no Centro Paula Souza (CPS), 
Antonio Celso Duarte.

Todos os candidatos ins-
critos ganham um curso pre-
paratório da Google, de seis 
horas, que começa logo após 
o fim das inscrições, com 

prazo para realizar em uma 
semana. Concluir essa etapa 
é importante para assistir às 
aulas do curso principal, que 
terão início em 8 de novem-
bro e vão até 19 de dezem-
bro. O conteúdo é ministrado 
por professores do CPS e 
especialistas de mercado. 
Ao final da capacitação, os 
melhores participantes rece-
berão, gratuitamente, acesso 
à plataforma de curso avan-
çado da Google.

Microsoft - O Progra-
ma Minha Chance também 
abriu 4,5 mil vagas em cur-
sos gratuitos de capacitação 
profissional oferecidos com a 
Microsoft. São quatro trilhas 

de ensino: Fundamentos do 
Microsoft Computação em 
Nuvem (AZ-900), Fundamen-
tos de Inteligência Artificial 
(AI-900), Fundamentos de 
Plataforma de Dados (DP-
900) e Fundamentos de 
Plataforma Computacional 
(PL-900). As inscrições estão 
abertas e podem ser feitas 
neste link: bit.ly/3DmtiQA.

O programa se destina a 
estudantes de Escolas Técni-
cas (Etecs) e Faculdades de 
Tecnologia (Fatecs) estaduais 
e pessoas da comunidade 
em geral, com idade mínima 
de 18 anos completos até a 
data da inscrição. A seleção 
será feita por meio de uma 
prova online, a partir de 15 
de outubro.

O conteúdo é ministra-
do por professores do CPS, 
especialistas de mercado e 
alunos que foram certificados 
pela Microsoft em edições 
anteriores do Programa Minha 
Chance. A capacitação ocor-
rerá em formato virtual, por 
meio das plataformas Teams 
e Microsoft Learn, customiza-
da para o CPS, incluindo ca-
pacitação em competências 
socioemocionais, conhecidas 
como soft skills.

As aulas terão início em 
25 de outubro e se encerram 
em 19 de dezembro. A carga 
horária é de 52 horas de con-
teúdo técnico e mais 8 horas 
em soft skills. Ao final da 
capacitação, os mil melhores 
participantes receberão, gra-
tuitamente, vouchers doados 
pela Organização Mais Uni-
dos, com apoio da Caterpillar 
Foundation, para os exames 
de certificação da Microsoft. 
Alunos que obtenham essas 
certificações melhoram suas 
chances no mercado de tra-
balho e serão encaminhados 
para os processos de contra-
tação da Microsoft e/ou de 
seus parceiros, e podem ser 
contratados para ministrar 
aulas em futuras edições do 
Minha Chance.
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Todos os candidatos inscritos ganham um curso 
preparatório da Google, de seis horas, que co-
meça logo após o fim das inscrições, com prazo 
para realizar em uma semana 
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Com essa parceria, a 
gente vai proporcionar 

aos nossos 
jovens, o acesso 
a oportunidades 

de emprego, 
empreendedorismo e 
renda e a chance de 

construir uma carreira 
promissora na área de 

tecnologia
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AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

CHAMAMENTO PÚBLICO 004/2021   PROCESSO Nº: 
157/2021
O MUNICIPIO DE POTIRENDABA torna público, para conhe-
cimento de quantos possa interessar a abertura de CHAMA-
MENTO PÚBLICO PARA aquisição de hortifrutigrangeiros do 
programa agricultura familiar,  com entrega parcelada, pelo 
periodo de 12 (doze) meses.
ENTREGA DOS ENVELOPES: a partir das 15h00min, do dia 
03/11/2021, até o dia 02/11/2022
Edital completo poderá ser retirado na Prefeitura Municipal 
ou pelo e-mail licitacao@potirendaba. sp.gov.br. Outras infor-
mações (17) 3827-9206.

Potirendaba, 14 de outubro de 2021. Gislaine Montanari 
Franzotti – Prefeita Municipal

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. ANDRE RENATO HERREIRA e BRUNA DOMIN-
GUES MACHADO, sendo ELE fi lho de WILSON HERREI-
RA e de INÊS HERREIRA e ELA fi lha de JOSÉ DE LIMA 
MACHADO e de CECILIA DA SILVA DOMINGUES MACHA-
DO;

2. VALDIR MEZACASA FILHO e AMANDA SOA-
RES MENEZES, sendo ELE fi lho de VALDIR MEZACASA 
e de ROSE MARY FURTADO MEZACASA e ELA fi lha de 
WILLIAN MENEZES DOS SANTOS e de MARIA DALVANI-
RA SILVA SOARES;

3. MATHEUS HENRIQUE ALVES DA SILVA e VIC-
TORIA DE PAULA RÚBIO, sendo ELE fi lho de WAGNER 
GONÇALVES DA SILVA e de LUCIANA PERPÉTUA ALVES 
SILVA e ELA fi lha de OZÉIAS LUIZ RUBIO e de VALÉRIA 
DE PAULA ASSIS;

4. RICARDO DE OLIVEIRA SANTOS e JÉSSICA 
CRISTINA TEIXEIRA VILELLA, sendo ELE fi lho de APARE-
CIDO DONIZETE DOS SANTOS e de ROSELY PIRES DE 
OLIVEIRA SANTOS e ELA fi lha de MILTON APARECIDO 
VILELLA e de ELAINE APARECIDA TEIXEIRA VILELLA;

5. DOURANITO ALVES DA CUNHA e PRISCILA AN-
GELA DOMINGUES, sendo ELE fi lho de MIGUEL CARLOS 
DA CUNHA e de DIVINA ALVES DA CRUZ e ELA fi lha de 
MÁRCIO ANTONIO DOMINGUES e de ANGELA REGINA 
RODRIGUES;

6. JOSUÉ PEREIRA PAIXÃO DE AZEVEDO e SU-
ZELI APARECIDA FERREIRA BARBOSA DO AMARAL, 
sendo ELE fi lho de ROBERTO DE AZEVEDO e de ODETE 
PEREIRA PAIXÃO e ELA fi lha de RAUL BARBOSA DO 
AMARAL e de SANTA MARIA DAS GRAÇAS; brasileiros, 
residentes neste 3º subdistrito. Se alguém souber de algum 
impedimento, oponha-o em Cartório (R. São Paulo, 2200 – 
Tel: 3202-9090). 14/10/2021.
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Balcão de Empregos 
852 vagas nesta quinta

 
O Balcão de Empregos de Rio Preto desta quinta-feira (14) 
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

USUÁRIO: RNSANTOS - DATA EMISSÃO: 08/10/2021 07:32

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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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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