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Bruno Moura 
encontra rival 

de Doria dentro 
do PSDB

O vereador rio-pretenses 
Bruno Moura (PSDB) se en-
controu neste domingo, 17, 
com o candidato às prévias 
do partido para presidente da 
República, o governador do Rio 
Grande do Sul, Eduardo Leite. 
Bruno foi até São Paulo para 
se encontrar com Leite que po-
lariza a disputa pela indicação 
dos tucanos com o governador 
João Doria. O encontro ocorre 
24 horas após visita de Doria 
a Rio Preto.               Pág.A3

Secretária 
da Educação 
será ouvida 
hoje na CPI
A CPI das Terceirizadas tem 

novos depoimentos nesta terça-
-feira, 19. Foram convocadas a 
coordenadora do departamento 
de Educação Especial, Carla 
Cristina Pereira Job, Elza de 
Araújo Góes, ex-coordenadora 
da mesma função, a gestora 
de contrato Ariane Andrea do 
Nascimento Carareto, além da 
atual secretária de Educação 
Fabiana Zanquetta, que confir-
mou presença.          Pág.A3

O Comitê é formado por 23 
instituições da sociedade civil, 
poder público e entidades, e 
já recebeu e analisou mais 
de 120 propostas. Ao todo, 
99 ações foram apresenta-
das, das quais 33 já foram 
concretizadas. Foi criado pelo 
prefeito Edinho Araújo e é 
coordenado pelo vice-prefeito 
e secretário de Planejamento 
Estratégico Orlando Bolçone. 
“São números positivos”, dis-
se Bolçone.    Pág.A2

Médico sobrevive a naufrágio, 
mas quatro familiares morrem

Pág. B1

Atleta rio-pretense sagra-se 
campeã de triatlo com 515 km

Prefeitura licita 
R$ 3,3 mi em 

remédios à base 
de canabidiol

Licitação aberta pelo mu-
nicípio prevê a compra de 
medicamentos à base de can-
nabis - princípio ativo da ma-
conha – para tratamento de 
várias patologias, entre elas: 
Parkinson, Alzheimer, dores 
causadas pelo câncer, fibro-
mialgia, esclerose, transtornos 
de ansiedade, depressão e do 
pânico, entre outras. Ao todo 
o valor para a compra chega 
a R$ 3,3 milhões.     Pág.A3

Semana começa 
com 777 vagas 

no Balcão 
de Empregos

O Balcão de Empregos co-
meçou a semana oferecendo 
777 oportunidades de traba-
lho. As principais delas são 
para operador de caixa (54), 
atendente (34), açougueiro 
(31), vendedor (28), repositor 
de frutas, verduras e legumes 
(22), auxiliar de produção 
(21), consultor de telemarke-
ting (20), repositor (20) entre 
outros .  Pág.A2

ONG com 300 
animais pede 

ajuda após ordem 
de despejo

Pág. B2

Acirp faz 101 
anos, tem 
palestra e 

sorteia Iphone 
Pág. B2

IMC faz 
transplante de 
marcapasso 
fisiológico

Pág. A5

Mirassol vai 
testar alunos 

de 4 a 11 anos 
contra Covid
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Equipes fazem buscas por corpos após baco-hotel naufragar em rio do Mato Grosso do Sul

Marilza Saldanha conquistou o título do UB515 Brasil Ultra Triathlon no final de semana
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Dia do Médico: Tecnologia 
traz aproximação com

 o paciente
Celebrado anualmente no 

dia 18 de outubro, o Dia do 
Médico homenageia o trabalho 
desses profissionais que dedi-
cam a vida ao bem-estar e à 
minimização dos sofrimentos 
dos pacientes. Diante de uma 
pandemia sem precedentes, o 
dia se torna ainda mais simbóli-
co, já que a classe tem passado 
por um dos momentos mais 
desafiadores da história. 

No último ano, além do evi-
dente protagonismo dos médi-
cos em nossas vidas, podemos 
dizer que a tecnologia não foi 
uma mera coadjuvante da crise 
sanitária. Na prática, ela entrou em cena como uma importante 
aliada na área da saúde, permitindo uma maior aproximação 
entre pacientes e médicos mesmo à distância. Atendimentos 
não emergenciais e tratamentos contínuos permaneceram com 
a telemedicina, o que fez com que os atendimentos presen-
ciais pudessem focar nos casos de COVID-19. Esse legado, 
vale a pena notar, deve permanecer mesmo após o fim da 
pandemia - a tendência é que, para além do teleatendimento, 
outras frentes que tiveram um papel importante neste período, 
com destaque para as farmácias, revolucionem a entrega de 
remédios e suprimentos médicos online.

 Que a tecnologia sempre andou de mãos dadas com a 
medicina, não é novidade! Isso fica claro ao observarmos os 
avanços nos tratamentos de doenças, assim como a agilidade 
para a realização de exames e diagnósticos. Por sua vez, o 
atendimento em hospitais também ganhou em otimização, 
contribuindo na corrida para salvar mais vidas em um curto 
período de tempo. 

Durante a pandemia, diversos pacientes usufruíram desta 
combinação de saúde e tecnologia, recebendo assistência 
médica de casa via canais digitais. Todas essas inovações 
no campo da medicina, é interessante mencionar, também 
são aprovadas pelos próprios médicos: segundo pesquisa da 
Associação Paulista de Medicina, 90% desses profissionais 
acreditam que tecnologias digitais de alto padrão de seguran-
ça e ética podem ajudar a melhorar a assistência em saúde 
à população. 

Felizmente, quando tratamos deste assunto, todas as pers-
pectivas são positivas. O setor de saúde só tem a ganhar com 
a inovação, fato que é comprovado historicamente. O exemplo 
mais recente e marcante que temos é a tão aguardada vacina 
contra a Covid-19, desenvolvida em tempo recorde graças ao 
empenho de cientistas, médicos e outros profissionais da saúde 
com o auxílio da tecnologia. 

Por fim, diante do cenário promissor que se descortina hoje, 
é importante destacar que a aproximação com o paciente vai 
muito além do contexto de consultas e cirurgias. A comunicação 
facilitada, a rapidez nos diagnósticos, os tratamentos iniciados 
o quanto antes e a prescrição de medicamentos de forma 
remota contribuem para uma melhora no cenário de saúde 
como um todo. De fato, para aumentar ainda mais a agilida-
de e a qualidade do trabalho da classe médica, a tecnologia 
está atrelada a toda a cadeia do setor. O que não faltam são 
iniciativas que descomplicam a jornada de cuidado, bem-estar 
e preservação da vida.

 
*Samilla Dornellas é farmacêutica e co-fundadora e 

CEO da Far.me, Samila Dornellas uniu sua experiência 
no meio hospitalar e na indústria de medicamentos ao 
propósito de criar soluções para que as pessoas sigam 
o tratamento medicamentoso com mais segurança e 
tranquilidade.

ARTIGO Comitê apresenta dados 
da retomada da economia

Representantes do Comitê 
de Retomada Econômica de 
Rio Preto, criado pelo prefeito 
Edinho Araújo e coordenado 
pelo vice-prefeito e secretário 
de Planejamento Estratégico 
Orlando Bolçone,  apresenta-
ram nesta segunda-feira  um 
balanço das ações já adota-
das. O Comitê é formado por 
23 instituições da sociedade 
civil, poder público e entida-
des, e já recebeu e analisou 
mais de 120 propostas. Ao 
todo, 99 ações foram apresen-
tadas, das quais 33 já foram 
concretizadas.

Entre elas, a ampliação 
da Sala de Negócios da Acirp 
e do Banco do Povo, o que 
possibilitou a liberação de mais 
de R$ 5 milhões em linhas es-
peciais de financiamento para 
pequenas e médias empresas. 
Outro projeto foi o incentivo  
para abertura e regularização 
de 219 MEIs em Rio Preto, 
além de cursos profissiona-
lizantes e de qualificação. O 
Comitê também trabalha para  
a consolidação do projeto 
Cidade Inteligente, com o uso 
da tecnologia nos serviços pú-

Da REDAÇÃO  
redacao@dhoje.com.br
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blicos, e a expansão do Parque 
Tecnológico.

Participaram da reunião o 
presidente da Associação Co-
mercial e Empresarial, Kelvin 
Kaiser, o vice presidente da 

Acirp, Gilberto Mariano, e o 
secretário municipal do Desen-
volvimento Econômico, Jorge 
Luis de Souza, além do prefeito  
e do vice.

“São números positivos, 

que comprovam a força da 
economia da cidade e indicam 
que as ações do Comitê, am-
plamente debatidas com as 
instituições, estão no caminho 
correto”, disse Bolçone.

Comitê apresenta dados da retomada da economia

OPORTUNIDADES

TEMPO

Balcão de Empregos inicia a 
semana oferecendo 777 vagas

O Balcão de Empregos de 
Rio Preto desta segunda-feira 
(18) está oferecendo 777 
oportunidades de trabalho. 
As principais delas são para 
operador de caixa (54), aten-
dente (34), açougueiro (31), 
vendedor (28), repositor de 
frutas, verduras e legumes 
(22), auxiliar de produção (21), 
consultor de telemarketing 
(20), repositor (20), conferente 
(15), operador de empilhadeira 
(12), pintor (10), entre outros.

Há também oportunidades 
de estágio. As vagas são para 
as seguintes áreas: atendimen-
to (31), telemarketing (14), en-
sino médio (9), pedagogia (6), 
engenharia (5), administração 
(3), ciências contábeis (3).

Os interessados em alguma 
das vagas podem se cadastrar 
no Balcão de Empregos através 

do site da Prefeitura https://
www.riopreto.sp.gov.br/balcao-
empregos/ e se candidatar às 
vagas oferecidas enviando os 
currículos.

O Balcão de Empregos 
também está cadastrando 
trabalhadores interessados 
em oferecer, ou que já exer-
cem, prestação de serviços 
de entrega. A expectativa da 
Secretaria de Desenvolvimento 
Econômico é que a demanda 
por novos postos de trabalho 
no setor continue crescendo.

Ao acessar o site https://
www.riopreto.sp.gov.br/balcao-
empregos/, a empresa pode 
fazer o cadastro e encaminhar 
uma busca por palavra chave 
“tipo entregador”. Em seguida, 
aparecem todas as pessoas 
interessadas, com experiência 
e perfil para o cargo. 

(Colaborou – Bruna 
MARQUES)

Da REDAÇÃO Divulgação

Previsão é de chuva com 
trovoadas nesta terça

Rio Preto registrou um bom 
volume de chuvas nos últimos 
dias. De acordo com as me-
dições do Cenaden (Centro 
Nacional de Monitoramento e 
Alertas de Desastres Nacionais), 
o município chegou a registrar 
38,4 mm de chuva neste fim 
de semana, o maior índice dos 
últimos 35 dias.

Segundo a previsão do Inmet 
(Instituto Nacional de Meteoro-
logia) e o Climatempo), Rio Preto 
deverá ter mais chuva nesta ter-
ça-feira (19), com possibilidade 
de pancadas fortes e trovoadas. 
Para este dia, ainda vale o alerta 
da Defesa Civil sobre possibilida-
de de tempestade.

A recomendação da Defesa 

Civil é para que a população 
fique atenta para possíveis 
enchentes. No caso de áreas 
vulneráveis, há o risco de des-
lizamentos de terra. Em caso de 
emergência é possível acionar a 
Defesa Civil pelo 199 e o Corpo 
de Bombeiros pelo 193.

Na quarta-feira (20) existe 
possibilidade de chuva, mas em 
menor quantidade. Já na quin-
ta-feira (21) e sexta-feira (22) 
não há previsão de chuva. A 
temperatura também apresenta 
um leve aumento nesses dias, 
com mínima de 17ºC e máxima 
de 30ºC.

No sábado, a previsão apon-
ta o retorno das pancadas de 
chuva durante o período da tar-
de e da noite. O mesmo ocorre 
no domingo (24).

Vinicius LIMA 

Arquivo DHOJE
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Bruno Moura se 
encontra com rival 
de Doria na capital

O vereador rio-pretense Bru-
no Moura (PSDB) se encontrou 
neste domingo, 17, com o 
candidato às prévias do partido 
para presidente da República, 
o governador do Rio Grande do 
Sul, Eduardo Leite. Bruno foi 
até São Paulo para se encontrar 
com Leite que polariza a disputa 
pela indicação dos tucanos com 
o governador João Doria.

O encontro ocorre 24 horas 
após visita de Doria a Rio Pre-
to para cacifar seu nome nas 
prévias que vão oficializar em 
novembro o nome do PSDB 
para concorrer a presidência no 
próximo ano. Doria e Leite são 
os nomes mais fortes na disputa 
interna do partido.

No encontro deste domingo 
com Leite, o vereador Bruno 
Moura aproveitou para tirar 
foto e tecer elogios, criticando 
outros pré-candidatos (sem 
citar nomes) e lembrando da 
atuação de nomes importantes 
do partido como o ex-governador 
Mário Covas.

“Acredito que o Eduardo re-
presenta o melhor que o partido 
oferece, com valores que mos-
tram que o partido ainda pode 
ser democrático e sem cabresto, 
um PSDB fiel aos princípios de 
Mário Covas e dos fundadores 
do partido”, disse Moura em 
publicação nas redes sociais.

O encontro acontece em 
meio a um processo interno do 
PSDB estadual que pede a ex-
pulsão do vereador rio-pretense. 
Segundo a legenda Bruno vem 
atacando o governador Doria, 
até mesmo com palavrões e 
que sua conduta parlamentar 
contraria o estatuto do partido. 
Moura já declarou que não apoia 
o nome de Doria para ser o can-
didato do partido nas eleições 
do ano que vem.

Na manhã deste sábado 
(16), durante um evento po-
lítico do PSDB que tratou das 
prévias de candidatura, o atual 

Secretário de Desenvolvimento 
Regional e presidente estadual 
do partido, Marco Vinholi, disse 
em coletiva que “a probabili-
dade de expulsão do vereador 
Bruno Moura é grande”.

“É importante deixar claro 
que esse tema do vereador Bru-
no foi muito antes das prévias 
do partido, depois disso, ele 
(vereador) criou uma narrativa 
como se tivesse qualquer tipo 
de vinculação à opção política 
dele e isso não procede. Não 
há problema quanto à opção 
política dele, o que não pode é 
ofender mandatários do partido 
ou aprovar moção dentro desse 
sentido, então a probabilidade 
de expulsão é grande, é isso 
que está no estatuto”, explica 
Vinholi.

No entanto, o vereador 
rio-pretense, Bruno Moura, 
rebate tal informação alegando 
que o processo foi aberto em 
setembro, quatro meses depois 
da aprovação da moção contra 
o governador e que estaria 
sofrendo retaliação política. 
“O engraçado é que a moção 
é de maio e a referida decisão 
veio quatro meses depois, no 
mesmo dia em que declarei 
apoio ao Eduardo. Quando 
aconteceu isso em maio, ele se 
manifestou, mas não deu con-
tinuidade – não fui informado, 
procurado e nada. Óbvio que 
ele (Vinholi), não vai dizer o real 
motivo. Cabe a nós interpretar 
e o que está acontecendo”, 
ressalta Bruno.

Vinholi conclui dizendo que 
“o que me deixa mais estar-
recido, é que ao longo desse 
processo em momento algum 
o vereador Bruno se manifesta 
favorável, se retratando de uma 
posição absurda contra um 
mandatário do partido, na de-
fesa ele ataca mais uma vez”. 
Para o presidente estadual 
Vinholi, Bruno Moura estaria 
‘cavando’ uma saída do PSDB, 
criando uma narrativa de perse-
guição em torno de si.

Raphael FERRARI 

TUCANOS RACHADOS

INSS

Os vereadores de Rio Preto 
votam oito propostas na próxi-
ma sessão que será realizada 
nesta terça-feira, 19. Do poder 
Executivo dois projetos que 
serão analisados quanto o 
mérito, ou seja, última votação. 
O primeiro tenta autorização 
para conceder isenção de 
IPTU e ITBI (Imposto sobre 
Transmissão de Bens Imóveis) 
sobre imóveis adquiridos da 
RiopretoPrev, o Regime Próprio 
de Previdência dos Servidores 
Municipais.

O segundo altera a lei do 
Fundo Municipal de Cultura. 
Entre as modificações, a possi-
bilidade de aplicar os recursos 
do Fundo para auxílio emergen-
cial, subsídio ou subvenção aos 
trabalhadores do setor cultural, 
em situações de calamidade 
pública. Uma forma de incre-
mentar o repasse de recursos 
em momentos que a classe 

artística fica impossibilitada de 
trabalhar.

O projeto de lei da Prefeitura 
para autorizar a Riopretoprev 
a vender seis imóveis retorna 
a pauta já que teve votação 
adiada na última semana. Outra 
proposta do Executivo autoriza 
a concessão de uso de imóvel 
público municipal para o Centro 

incorporada pelo próprio autor, 
disciplina que a exceção é para 
materiais didáticos sobre Ciên-
cias Biológicas utilizados para 
o ensino de anatomia humana.

O vereador Jorge Menezes 
(PSD) elaborou projeto de lei 
complementar para incluir no 
Código de Obras e Edificações 
do Município a obrigatoriedade 
de instalação de hidrômetros in-
dividuais em novas edificações, 
como prédios e condomínios. 
Pela proposta, a aprovação 
do projeto de construção e a 
expedição do habite-se ficam 
condicionadas ao cumprimento 
da nova regra. Menezes solicita 
também a retificação do nome 
da rua Oliria Ferreira Carvalho.

Durante a sessão, será 
analisado ainda o projeto de lei 
de Francisco Júnior (DEM) para 
obrigar a Prefeitura a divulgar 
em site oficial o estoque e os 
medicamentos disponíveis nas 
farmácias públicas municipais 
para consulta da população.

Raphael FERRARI 

Comunitário Grande Família do 
Cristo Rei.

Em relação a legalidade, 
primeira votação, os vereadores 
analisam projeto de Anderson 
Branco (PL) que tenta proibir a 
utilização de verba pública em 
eventos e serviços que promo-
vam a sexualização de crianças 
e adolescentes. Uma emenda 

Divulgação

LEGISLATIVO

PREFEITURA RIO PRETO

D
ivulgação

D
ivulgação

Saúde se antecipa a ordens judiciais e licita 
R$ 3,3 mi em remédios a base de canabidiol

A Prefeitura de Rio Preto 
pretende adquirir 1,5 mil fras-
cos de medicamento a base 
de canabidiol de 30 ml cada, 
na concentração 200 mg/ml, 
além de outros 100 frascos do 
produto destinados a microem-
presas da cidade.

Licitação aberta pelo mu-
nicípio prevê a compra de 
medicamentos à base de can-
nabis - princípio ativo da ma-
conha – para tratamento de 
várias patologias, entre elas: 
Parkinson, Alzheimer, dores 
causadas pelo câncer, fibro-
mialgia, esclerose, transtornos 
de ansiedade, depressão e do 
pânico, entre outras. Ao todo 
o valor para a compra chega a 
R$ 3,3 milhões.

A compra por parte do gover-
no municipal é uma antecipa-
ção de futuras ações judiciais. A 
compra de medicamentos que 
tem o canabidiol como base 
de princípio ativo não pode ser 
realizada sem receita médica, 
somente com autorização da 
Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária.

São vários os casos em que 
pessoas acionam a Justiça para 
obter os medicamentos já que 
são comercializados por preços 
elevados, alto custo. As ações 
visam que o Estado, ou as pre-
feituras, comprem os medica-
mentos garantido atendimento 
nos casos mais graves.

As propostas, na modalida-
de pregão eletrônico, podem 
ser apresentadas ao setor de 
licitação da Prefeitura pelas em-
presas até dia 3 de novembro.

Raphael FERRARI 
redacao@dhoje.com.br

Câmara analisa oito propostas 
da pauta na sessão de hoje

Idosos acima de 80 anos podem agendar prova de vida em casa 

O Instituto Nacional do 
Seguro Social (INSS) publicou 
portaria, no Diário Oficial da 
União, prevendo a possibilida-
de de seus beneficiários com 
dificuldades de locomoção 
solicitarem a realização de 
prova de vida em casa, me-
diante visita de representante 
do instituto. Idosos acima de 
80 anos também poderão 
solicitar o serviço por meio de 
um requerimento.

De acordo com a Portaria 
1.321, a visita favorecerá 
beneficiários “sem procurador 

ou representante legal cadas-
trado”. O requerimento que 
possibilita a comprovação de 
vida “por meio de pesquisa 
externa”, pode ser feito por 
terceiros, por meio da Central 
135; pelo aplicativo MEU INSS; 
ou por meio de outros canais 
a serem disponibilizados pelo 
INSS, “sem a necessidade de 
cadastramento de procuração 
para esse fim específico ou 
do comparecimento do bene-
ficiário ou interessado a uma 
Agência da Previdência Social 
- APS”.

A portaria esclarece que um 
atestado médico ou declaração 

emitida pelo profissional com-
petente deverá ser apresenta-
do, nos mesmos moldes dos 
documentos exigidos para in-
clusão de procuração para fins 
de recebimento de benefício”.

Nos casos de requerimento 
feito por meio do Meu INSS, é 
obrigatório que seja anexada 
a comprovação documental 
da dificuldade de locomoção, 
“sendo dispensada a apre-
sentação de documentação 
original na solicitação”.

Nos casos em que o reque-
rimento é feito pela Central 
135, a própria central fará o 
cadastramento da tarefa. Tam-

bém agendará o cumprimento 
de exigência para apresentação 
da documentação comprobató-
ria, “de forma que o requerente 
seja cientificado de imediato da 
data para comparecimento ou 
da possibilidade de anexação 
pelo Meu INSS”.

Beneficiários com dificul-
dade de locomoção deverão 
selecionar o serviço “Solicitar 
Prova de Vida - Dificuldade de 
locomoção”, do tipo tarefa, 
modalidade atendimento a 
distância, código 4972, sigla 
PVIDADIFLO, cujo cumprimento 
deve ser feito de forma emer-
gencial e prioritária.

Raphael FERRARI 

CPI ouve secretária de Educação em investigação sobre empresa

A CPI das Terceirizadas tem 
nova rodada de depoimentos 
nesta terça-feira, 19, na Câmara 
de Rio Preto. Foram convocadas 
para prestar esclarecimentos a 
coordenadora do departamento 
de Educação Especial, Carla 
Cristina Pereira Job, Elza de 
Araújo Góes, ex-coordenadora 
da mesma função, a gestora de 
contrato Ariane Andrea do Nas-
cimento Carareto, além da atual 
secretária de Educação Fabiana 
Zanquetta e a ex-secretária da 
pasta Sueli Costa. A atual se-
cretaria confirmou presença no 
depoimento.

Todas irão falar sobre contrato 

firmado pela pasta de Educação 
do governo do prefeito Edinho 
Araújo (MDB) e denúncias contra 
a empresa Gold Care por violação 
contratual em prestação de servi-
ços para a Prefeitura de Rio Preto.

Os membros da CPI aguardam 
análise das respostas encaminha-
das pelo Sindicato que representa 
as funcionárias (SindInclusão) 
para decidirem se vão acionar 
a empresa ao Ministério Público 
do Trabalho. A empresa fornece 
funcionárias para atuarem junto 
a crianças que necessitam de 
cuidados especiais.

Dois anos após a contrata-
ção dos funcionários, a empresa 
passou a exigir a realização de 
curso profissionalizante na área 

da saúde, exigência que não 
constava na data da contratação. 
Segundo denúncia das funcioná-
rias elas estariam sendo coagidas 
a custear o curso com os próprios 
salários. O salário das profissio-
nais gira em torno de R$ 1,2 mil.

Além da empresa terceirizada 
a CPI pretende acionar o MPT 
para apurar responsabilidades da 
própria administração municipal 
e do sindicato que representa os 
trabalhadores da empresa por 
suposta negligência e fiscalização 
do contrato firmado.

Para o presidente da CPI, 
vereador João Paulo Rillo (Psol), 
a empresa está descumprindo 
o Art. 468 da CLT. “Só é lícita a 
alteração das respectivas con-

dições contratuais por mútuo 
consentimento e desde que não 
haja prejuízo ao trabalhador”, 
afirma.

Os depoimentos foram agen-
dados pela manhã, com inicio 
às 8h30 até que todas possam 
prestar esclarecimentos.

A CPI tem analisado contra-
tos firmados entre a Prefeitura 
e empresas prestadores de 
serviços para várias secretarias 
municipais. Já foram detecta-
das várias quebras de contrato, 
atrasos no pagamento de sa-
lários, férias, 13º salário, além 
de mudanças de escalas de 
trabalho e qualidade duvidosa 
nos alimentos fornecidos como 
refeição.

Raphael FERRARI 

TERCEIRIZADAS
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CPI ouve secretária de Educação em investigação sobre empresa
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Médico rio-pretense sobrevive a naufrágio 
em Corumba, mas perde quatro familiares

Médico urologista rio-pre-
tense faz parte do grupo de 
sobreviventes do barco-hotel 
que naufragou no Rio Paraguai 
em Corumbá/MS na noite da 
última sexta-feira (15). 

De acordo com as informa-
ções do Corpo de Bombeiros 
do município, 21 pessoas 
estavam no barco voltando de 
uma pescaria quando próximo 
área urbana de Corumbá eles 
foram surpreendidos com uma 
tempestade. 

Dentre as vítimas estão o 
médico Geovanne Furtado de 
Souza, que sobreviveu ao aci-
dente, seu pai, tio, sobrinho e 
cunhado que foram confirma-
dos como falecidos. 

Ainda de acordo com as 
informações fornecidas, com 
o auxílio do barco do Exército 

Brasileiro mais seis corpos 
foram retirados da água e 
uma pessoa permanece de-
saparecida. 

Em notas a diretoria da As-
sociação Paulista de Medicina 
(APM) e a diretoria do Hospital 
de Base de Rio Preto lamenta-
ram as perdas do médico. 

“A Diretoria da APM, médico 
e familiares manifestam seu 
pesar ao Dr. Geovanne e seus 
familiares pelo falecimento de 
seu pai, Sr. Geraldo Alves de 
Souza, tio, Olímpio Alves de 
Souza, sobrinho, Thiago Souza 
Gomes, cunhado, Fernando 
Gomes de Oliveira, e o amigo, 
Fernando Rodrigues Leão. Ao 
Dr. Geovanne e sua família, 
nosso conforto e orações.” 

“Em nome de todos os dire-
tores e colaboradores, o Hospi-
tal de Base (HB), de São José 
do Rio Preto, manifesta suas 
condolências pelas perdas dos 

Da REDAÇÃO   
redacao@dhoje.com.br
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Médico rio-pretense 
sobrevive a naufrágio 
em Corumba, mas 
perde quatro 
familiares

familiares do Dr. Geovanne 
Furtado de Souza, médico do 
corpo clínico do HB e integran-
te do serviço de transplante 
de rim. O acidente ocorreu na 
última sexta-feira, dia 15 de 
outubro, vitimando seu pai, tio, 
sobrinho e cunhado.

A diretoria do HB presta os 
mais sinceros sentimentos e 
solidariedade à família e aos 
amigos do Dr. Geovanne.” (Co-
laborou – Bruna MARQUES) 

MONITORAMENTO IMPRUDÊNCIA FATAL CRUEL

Uma faxineira, de 47 anos, 
compareceu na Central de 
Flagrantes de Rio Preto, na 
tarde deste domingo (17), para 
relatar que em uma residência 
ao lado do edifício onde ela 
trabalha, na área central, há 
uma cachorra que está sendo 
maltratada.

Para a Polícia Civil, a mu-
lher informou que observou 
o animal sendo agredido por 
golpes de cinto e vassoura e, 
em certos momentos, quando 
a cachorra fica acuada sua 
dona pisa em sua garganta.

A faxineira também cons-
tatou que as vasilhas de ração 
e água, na maioria das vezes, 
estão vazias.

Segundo a denunciante, ela 
possui gravações das agres-
sões e se dispõe a apresen-
tá-las no 2º Distrito Policial, 
encarregado do caso, regis-
trado como ato de abuso a 
animais. (Colaborou – Bruna 
MARQUES)

Faxineira 
denuncia vizinha 
por maus-tratos 

a cachorra
Da REDAÇÃO

Câmeras indicam 
carros e objetos 

furtados de oficina

A Guarda Civil Municipal 
apreendeu, na madrugada do 
último domingo (17), na Ave-
nida Abelardo Menezes, dois 
carros e outros objetos furtados 
de uma oficina.

Os guardas foram aciona-
dos após o monitoramento da 
corporação ter flagrado movi-
mentações suspeitas vindas 
de um Ford Ka e um Tempra.

Ao chegarem ao local os 
GCMs viram os dois condutores 
dos automóveis fugirem para 
uma mata próxima, deixando 
os veículos na estrada que dá 
acesso ao antigo IPA.

Durante vistoria veicular, 
foram localizados diversos 
objetos como caixa de som, 
bomba de água, solda elétrica, 
baterias automotivas e motor 
de polpa.

Em pesquisa, a equipe 

identificou o proprietário do 
Ford Ka que informou que o 
carro está em seu nome, mas 
pertence ao enteado que dei-
xou para o conserto em uma 
oficina.

Com as informações os 
guardas conversaram com o 
proprietário do estabelecimen-
to que confirmou que o cade-
ado da oficina foi arrombado 
e de dentro do imóvel foram 
furtados materiais e dois au-
tomóveis.

Os objetos furtados foram 
levados para a Central de 
Flagrantes e, em seguida, en-
tregues aos seus donos, já o 
Tempra foi encaminhado para 
um pátio.

O caso foi registrado como 
furto e localização, apreensão 
e entrega de veículo e será 
investigado pelo 5º Distrito Po-
licial de Rio Preto. (Colaborou 
– Bruna MARQUES)

Da REDAÇÃO

Marido sem CNH bate moto, esposa 
é arremessada contra carro e morre

Uma mulher, de 26 anos, 
morreu no inicio da noite do 
último domingo (17) após 
seu marido, um fundidor de 
30 anos, perder o controle 
da moto em que estavam, 
fazendo com que ela caísse 
sobre um carro na Rodovia 
Décio Custódio da Silva.

Uma equipe da Polícia 
Rodoviária Militar foi acio-
nada ao local, onde foram 
informados de que a vítima 
foi socorrida por uma ambu-
lância de Ipiguá até o Pronto 
Socorro do município próximo 
a Rio Preto. Já o fundidor foi 
levado para a UPA Norte.

Na Unidade de Pronto 
Atendimento os policiais fo-
ram informados de que ele e 
a esposa estavam retornan-
do de uma confraternização 
quando em certo momento 
a vítima se desequilibrou na 
garupa fazendo com que o 
fundidor perdesse o controle 
da moto e a mulher caísse 
sobre um carro modelo Palio.

Para os militares, o ho-
mem ainda informou que 
não é habilitado e que após a 
queda do casal a moto ainda 
colidiu em um segundo carro.

O caso foi registrado como 

Da REDAÇÃO

MONTE APREAZÍVEL

PM atira em homem 
com facão para impedir 

invasão de casas

Na noite do último sábado 
(16) a Polícia Militar de Monte 
Aprazível foi acionada para 
atender uma ocorrência onde 
um homem armado com um 
facão agrediu uma mulher, 
um homem e fez um casal 
de idosos de reféns na Rua 
Amazonas. 

Ao serem acionados po-
liciais foram informados de 
que uma mulher havia sido 
agredida por socos e no local 
eles foram informados por po-
pulares que o agressor havia 
descido dois quarteirões, onde 
eles encontraram uma segun-
da vítima com sangramento no 

braço e na cabeça. 
No mesmo instante os mili-

tares ouviram o casal de idosos 
gritando por socorro e por isso 
foi necessário montar uma 
célula tática que ao entrar no 
imóvel onde o agressor estava 
observou ele tentar golpear os 
idosos com o facão sendo ne-
cessário a utilização do disparo 
de taser que não teve sucesso. 
Assim para deter o agressor foi 
necessário efetuar disparos de 
arma de fogo. 

Segundo as informações 
da Polícia Militar equipes de 
resgate foram acionadas para 
as vítimas e o agressor. O caso 
foi registrado como tentativa de 
homicídio.

Da REDAÇÃO

Arquivo DHOJE

VENDA DE CARRO

FLAGRANTE

homicídio culposo em direção 
de veículo automotor e será 
investigado pelo 4º Distrito 
Policial de Rio Preto. 

(Colaborou – Bruna 
MARQUES)

O fundidor foi levado para a UPA Norte

Arquivo DHOJE

Anúncio clonado em site de venda
 dá prejuízo de R$ 4,5 mil a jovem

Um rapaz, de 24 anos, 
procurou a Central de Fla-
grantes rio-pretense, na 
tarde deste domingo (17), 
para informar que às 11h30 
do mesmo dia foi vítima de 
um golpe de estelionato que 
lhe causou um prejuízo de 

R$4,5 mil.
À polícia, a vítima disse 

que viu um anúncio de um 
Gol por R$7 mil e o falso 
vendedor o orientou a falar 
com um terceiro homem que 
estava na posse do veículo.

O jovem foi até o local 
combinado para conferir o 
carro e após aprovação de-

positou para o estelionatário 
o valor de R$4.500, porém 
o verdadeiro proprietário não 
entregou o carro, pois não 
recebeu nenhum pagamen-
to. O vendedor revelou ainda 
que anunciou o automóvel 
por R$ 12,5 mil.

Ao descobrir que havia 
sido vítima do ‘golpe do in-

termediário’ o jovem foi até 
o Plantão Policial registrar 
queixa.

O boletim de ocorrência 
de estelionato foi encami-
nhado para o 3º Distrito 
Policial, encarregado das 
investigações. 

(Colaborou – Bruna 
MARQUES)
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Pintores são presos com compressores de 
ar-condicionado furtados de escola

Dois pintores, de 34 e 28 
anos, foram presos na madru-
gada desta segunda-feira (18) 
pela Guarda Civil Municipal 
pelo furto de três compressores 
de ar-condicionado. Os objetos 
pertencem a uma instituição de 
ensino sediada na Redentora.

De acordo com a corpo-
ração, os guardas faziam pa-
trulhamento de rotina na Rua 
Pedro Amaral quando obser-
varam um Uno, com os dois 
suspeitos, sendo conduzido 
na contramão com os faróis 
apagados.

Ao fazerem a abordagem 

os GCMs encontraram os com-
pressores no veículo. Os acu-
sados revelaram que pularam 
o muro da instituição para 
praticar o crime.

Os objetos furtados e a du-
pla foram levados para a Central 
de Flagrantes de Rio Preto, 
onde a prisão em flagrante foi 
confirmada. (Colaborou – Bru-
na MARQUES)

Da REDAÇÃO

Pintores são presos 
com compressores de 
ar-condicionado 
furtados de escola
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Lifting com Fios de 
Polidioxanona (PDO)

O Lifting com Fios de Polidioxanona (PDO) é indicado para:

  Tratamento de Olheira;
  Flacidez facial;
  Contorno da mandíbula;
  Flacidez de pescoço;
  Queda de sobrancelha;
  Sulcos faciais (bigode chinês, marionete);
  Rugas periorais e periorbitárias;

Com o passar dos anos, começamos a diminuir (ou até 
mesmo perder um pouco) da produção de colágeno no nosso 
organismo, o que significa que estamos dando início ao nosso 
processo de envelhecimento. A perda da firmeza da nossa 
pele é decorrente desse fenômeno e acarreta diversas conse-
quências bastante indesejadas, assim como a flacidez facial 
e as ptoses (acentuamento do sulco nasogeniano, o famoso 
“bigode chinês”, formação do sulco mentoniano “bochechas de 
buldogue”, etc). E apesar de não haver uma fórmula milagrosa 
para impedirmos a ação do envelhecimento, felizmente possu-
ímos alguns procedimentos que podem nos auxiliar a retardar 
ou até prevenir estes processos, como os bioestimuladores 
de colágeno, entre eles destacando-se os Fios de Sutura. Os 
fios são responsáveis por promover um efeito de sustentação 
dos tecidos (lifting) e estimular a produção de colágeno dos 
mesmos.É um novo método de suspensão dos tecidos da face 
e corpo, com o uso de fios 100% absorvíveis que prometem 
além de lifting dos tecidos, o estímulo da produção de colá-
geno, através do processo cicatricial em torno deles.

Após um estudo das necessidades de tratamento, é reali-
zado um planejamento e escolhemos o tipo de fio adequado 
para o tratamento, podendo ser usado mais de um modelo 
de fios. O procedimento é feito a base de anestesia local e 
pequenas agulhas que são introduzidas no local que se deseja 
uma ação, é realizado no próprio consultório, e dura no má-
ximo 1 hora, pode ser usados fios de tração para suspensão 
e realocação do tecido, ou fios lisos que são usados para o 
estimulo de colágeno.

Dra. Fernanda F. Lupino e Dra. Ana Cristina R. Matos

Divulgação

IMC de Rio Preto implanta 
marcapasso cardíaco fisiológico

O Instituto de Moléstias 
Cardiovasculares (IMC) de Rio 
Preto realizou pela primeira 
vez na última sexta-feira (15) 
o implante de um marcapasso 
cardíaco fisiológico. O procedi-
mento consiste na instalação 
de um marcapasso semelhante 
aos já utilizados, porém o ele-
trodo (fio do marcapasso) em 
vez de estimular diretamente o 
músculo cardíaco é implantado 
diretamente no sistema elétri-
co do coração.

O marcapasso cardíaco fi-
siológico tem a vantagem sobre 
os dispositivos convencionais 
de não oferecer riscos ao pa-
ciente no pós-procedimento. 
“Os estudos mostram que até 
20% dos pacientes que utili-
zam o marcapasso convencio-
nal podem desenvolver doen-
ças pela contração não-natural 
gerada pelo dispositivo, como, 
por exemplo, a insuficiência 
cardíaca. Já este marcapasso 
fisiológico que implantamos, 
ao estimular diretamente o 
sistema elétrico do coração, 
permite sincronia entre os ven-
trículos, evitando complicações 
futuras”, explicou o cardiologis-
ta e eletrofisiologista do IMC 
Thiago Cury Megid.

Ele realizou o procedimento 
junto com o também cardio-
logista e eletrofisiologista do 
IMC, Adalberto Menezes Lorga 

Filho e do cardiologista Wallyson 
Pereira Fonseca, do Instituto 
de Arritmias Cardíacas, de São 
Paulo, em uma paciente de 
84 anos, moradora de Monte 
Aprazível. Ela apresentava do-
ença do nó sinusal, alternando 
frequência cardíaca baixa (bra-
dicardia sinusal) e fibrilação 
atrial (arritmia localizada nos 
átrios, como são chamadas as 
câmaras superiores que coletam 
o sangue que vem do corpo e o 
bombeia para a câmara inferior 

Vinicius LIMA      
redacao@dhoje.com.br
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do coração).
A paciente Apparecida Egy-

dio teve alta hospitalar no dia 
seguinte ao do procedimento. 
Já em casa, sentada, ela disse: 
“Estou me sentindo muito bem, 
nem parece que tive um marca-
passo implantado”.

“Antes de implantar o marca-
passo, é realizado o estudo ele-
trofisiológico do paciente para, 
através de mapeamento, avaliar 
os parâmetros elétricos do siste-
ma de condução e assim definir 

o local mais adequado para a 
fixação do eletrodo ventricular” 
explicou Adalberto Lorga Filho.

Segundo o médico, os pri-
meiros estudos demonstraram 
grande benefício desta nova 
tecnologia em relação aos mar-
capassos convencionais e há 
grande expectativa de que o 
marcapasso fisiológico revolu-
cione a estimulação cardíaca, 
substituindo futuramente outros 
dispositivos cardíacos, como o 
ressincronizador cardíaco.

Divulgação

MIRASSOL
Alunos de 4 a 11 anos fazem teste contra 

Covid nas redes estadual e municipal

A Prefeitura de Mirassol, 
por meio do Departamento 
Municipal de Saúde (DMS), vai 
realizar a testagem em alunos 
de 4 a 11 anos de idade da rede 
Municipal e Estadual de ensino 
neste próximo sábado (23), das 
7h45 às 15h30. O atendimento 
será realizado nas escolas mu-
nicipais Cândido Brasil Estrela, 
Luis Carlos Matiel Pires e Darcy 
Amâncio. Os locais também 

terão posto de vacinação con-
tra Covid-19 para os adultos e 
adolescentes elegíveis para 1ª, 
2ª e 3ª dose.

“Convidamos os pais dos 
alunos para levarem seus filhos. 
É importante lembrar que o 
teste não é obrigatório e quem 
for fazer não é necessário ir em 
jejum. Solicitamos que os pais 
ou responsáveis levem cópias 
dos documentos da criança 
ou do adolescente (certidão 
de nascimento, CPF e cartão 

Da REDAÇÃO SUS)”, disse o diretor do DMS.
“O resultado do teste estará 

disponível após 15 minutos da 
sua realização e será feita a 
entrega de laudos e orientação 
aos pais. Vale lembrar que as 
crianças e adolescentes têm a 
tendência a apresentar a do-
ença de forma assintomática, 
ou seja, sem sintomas. Sendo 
assim se torna relevante a 
testagem das crianças para a 
prevenção da transmissão co-
munitária”, acrescentou.

Divulgação

PARA 21 DIAS
COVID

Rio Preto registra 
mais 59 casos

A Secretaria de Saúde de 
Rio Preto confirmou nesta se-
gunda-feira (18) mais 59 ca-
sos de Covid-19 no município, 
sendo 33 diagnosticados por 
exame PCR, 19 por TR antíge-
no e sete por TR anticorpo. No 
total são 97.796 casos, com 
uma média móvel de 28 casos 
leves e um caso grave por dia.

Também foram registradas 
mais duas mortes ambas 
confirmadas no domingo (17). 
Desde o início da pandemia 
são 2.801 mortes com uma 
taxa de letalidade de 2,8%. 
Considerando apenas os da-
dos de 2021 são 63.033 ca-
sos e 1.879 óbitos.

O número de curados che-

gou a 94.871, o equivalente 
a 97% dos casos. A cidade 
soma 331.200 notificações 
de pacientes com sintomas 
gripais e 299.022 testes 
realizados. O coeficiente de 
incidência é de 21.032 casos 
a cada 100 mil habitantes.

Atualmente Rio Preto conta 
com 216 pacientes internados 
com síndrome respiratória 
aguda grave (SRAG), com 92 
na UTI e 124 na enfermaria, 
sendo 100 residentes de 
Rio Preto e 116 de outros 
municípios da região. Dentre 
os casos confirmados com 
Covid-19, são 78 internações, 
com 45 na UTI e 33 na enfer-
maria. A taxa de ocupação de 
leitos de UTI é de 33,8% na 
região.

Vinicius LIMA
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Doria anuncia redução de 
intervalo de doses da Pfizer 
O governador de São Pau-

lo, João Doria, anunciou nesta 
segunda-feira, 18, por meio 
de suas redes sociais, que o 
intervalo entre as duas doses 
da vacina contra a covid-19 
da Pfizer/BioNTech será re-
duzido para 21 dias. Isso 
significa que, quem tomou a 
primeira dose desse imuni-
zante no estado de São Paulo 
e ainda aguarda para tomar a 
segunda dose, poderá fazê-lo 
assim que completar 21 dias 
da primeira dose.

Quando começou a ser 
aplicada no Brasil, o inter-
valo entre as duas doses da 
Pfizer/BioNTech era de doze 
semanas, ou seja, em torno 
de três meses. Em setembro 
deste ano, o governador Doria 
já havia reduzido o intervalo 
entre as doses de doze para 
oito semanas. E agora ele 
voltou a reduzir o intervalo, 
para apenas 21 dias, mesmo 
período em que essa vacina 
tem sido aplicada em diversos 
outros países.

“Vamos reduzir de 8 sema-
nas para 21 dias o intervalo 
entre a 1ª e a 2ª dose da 
Pfizer. A medida vai beneficiar 
cerca de 2 milhões de pesso-
as que poderão completar o 
esquema vacinal mais cedo 

em São Paulo. Vacina no bra-
ço”, escreveu Doria em suas 
redes sociais.

A intenção do governo 
paulista é aumentar rapida-
mente a quantidade de pes-

Da REDAÇÃO

soas no estado com esquema 
vacinal completo. Quando uma 
pessoa completa o seu es-
quema vacinal, ela está mais 
protegida contra o novo coro-
navírus, especialmente contra 

a variante Delta, que já é 
predominante em São Paulo. 
Até este momento, 63,96% 
da população total do estado 
de São Paulo completou o 
esquema vacinal.

Divulgação
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NELSON LOIS manda 
avisar: “A nossa Casa de 
Espanha sente-se muito 
honrada com a visita à nossa 
cidade, do Cônsul Geral de 
Espanha, em São Paulo D. 
Miguel Gómez de Aranda y 
Villén, que vem especialmen-
te para participar, no dia 22, 
às 19:30, da homenagem ao 
artista plástico Araguaí Gar-
cia e a família Perez Y Perez 
(Restaurantes Don León e El 
Temple), na Câmara Munici-
pal. Antonio Cabrera, Vice-
-Cônsul Honorário também 
estará presente.

 CASTANHOLAS. Marca-
da para o dia 22, às 10 horas, 
com a presença do Vice-Côn-
sul de Espanha D. Antonio 
Cabrera, na companhia do 
Cônsul Geral de Espanha e 
do prefeito Edinho Araújo, o 
descerramento da placa de 
início de obra, da Plaza de 
Espanha, defronte o Plaza 
Shopping, na Avenida José 
Munia, onde será construído 
um Obelisco com 45 metros 
de altura, patrocinada pelo 
Grupo Cabrera, homena-
geando a nossa Colônia 
Espanhola.

JÚLIA LUCATO Fontes, 
futura médica, ganhou festa 
com direito a bolo e música 
ao vivo, para comemorar 
seu aniversário no Recanto 
do Lago.

 CRISTINA LEMOS prepa-
rou almoço especial de bo-
as-vindas em sua residência 
no Quinta do Golfe Jardins, 
para sua sobrinha Ludi, que 
mora no Canadá, veio rever 
os familiares e amigos.  

EDUARDO SAAD Gattaz 
comemorou mais um aniver-
sário no domingo, recebendo 
os paparicos do familiares e 
amigos.

ETAPA BRASILEIRA, o 
GP de São Paulo, está mar-
cado para o dia 13 de no-
vembro, no Autódromo de 
Interlagos. A maior novidade 
em 2022, será a estreia de 
Miami, no dia 18 de maio.

EM COMEMORAÇÃO ao 
mês das crianças, na Praça 1 
do Riopreto Shopping, acon-
tecerá nesta quarta-feira, 
dia 20, o tradicional evento 
Fashion Kids, um desfi le de 
moda infantil. Já no dia 31, 
haverá bailinho de fantasias, 
a partir das 16 horas, com 
participação gratuita.

Detalhes
não tão pequenos...

Bernardino de Campos, 3145
Telefone: 3232-4822

Riopreto Shopping Center 
Telefone: 3227-3211

Kiberamarp

Celebrar a vida
Uma festa com tema nordestino e para amigos de longa data 
marcou o aniversário de 48 anos do relações-públicas David 
Santiago. A comemoração aconteceu na tarde do último sábado 
(16), na casa de Antônia Fontenele, que carinhosamente ofereceu 
um delicioso almoço, assinado pela Chef Chiquita. A reunião 
contou com uma aconchegante decoração e bastante animação 
do DJ Átila, que alegrou o aniversariante e seus convidados e não 
deixou ninguém ficar sentado.Tel. (17) 3233-4888

Fique Sabendo...
A empresária Sueli Noronha Kaiser, ao lado do filho Kelvin 
Kaiser, preparou programação especial para celebrar os 35 
anos do Grupo CENE, para colaboradores e colaboradoras. O 
grupo conta com mais de 1.500 pacientes em atendimento 
domiciliar, por meio de suas 20 filiais, sendo a maior 
infraestrutura de home care do Brasil. Parabéns!    

DiáriodoBob
Penas sem pena. Os tucanos foram chegando batendo 

suas asas e se misturaram na cobertura de entrada dos dois 
principais auditórios do Ipê Park Hotel, no sábado, esperando 
altivos para participarem de uma pré convenção de apoio a 
João Dória e Rodrigo Garcia, pré-candidatos aos dois maiores 
cargos políticos do país: Presidente da República e Governador 
do Estado de São Paulo. Fiquei no palco, com o compromisso 
de apresentar a festa, com torcedores, filiados e presidentes 
do partido (PSDB) de dezenas de cidades. A comitiva cumpriu 
o horário de chegada, mas primeiro atendeu a imprensa, no 
auditório ao lado do receptor, onde em torno de 900 convida-
dos  aguardavam suas “estrelas”. Depois de exaltar anteci-
padamente as dezenas de prefeitos, vereadores e presidentes 
de diretórios, valorizando o passe dessas autoridades, com 
cumprimento de horário britânico, as 11 horas, anunciamos 
a chegada dos candidatos e seus seguidores entre os quais o 
Secretário de Estado Marco Vinholi, presidente estadual do 
PSDB, Carlão Pignatari, presidente da Assembléia Legislativa 
e a deputada por Jales, Analice Fernandes. Na primeira fila, 
em lado oposto as autoridades com mandato, o deputado Vaz 
de Lima e Ivani, inesquecíveis políticos de Rio Preto, ora sem 
mandato. Depois dos juramentos de apoio e vaticínios sobre 
suas vitórias, pela ordem, o vice governador Rodrigo Garcia, fez 
um prólogo invejável sobre as qualidades de Dória vaticinando 
vitória. Com a mesma expressão e força vocal, quando apre-
sentamos no Monte Líbano, o comício pra eleição de Dória ao 
governo de São Paulo, abrimos o peito e, depois de agradecer 
o pai da vacina pela imunização com as doses da CORONAVAC 
, anunciamos a palavra do futuro presidente do Brasil. João 
Dória. Depois de tudo isso foi só badalação e apertos de mão. 
A festa vai continuar se, de fato, os dois astros da política se 
tornarem candidatos oficiais pós convenções. É só esperar 
para continuar na festa. O luta continua, João Doria anunciou 
no sábado por aqui que participará do debate das prévias pre-
sidenciais do PSDB nesta terça feira. O governador havia se 
negado a participar do evento, alegando que o formato escolhido 
“não permitiu o entendimento entre os candidatos”. Mas, ao 
receber centenas de mensagens do Brasil inteiro de filiados 
e apoiadores da sua candidatura, o governador de São Paulo, 
João Doria, reconsiderou sua decisão e irá participar do debate,  
promovido pelo jornal O Globo e Valor Econômico nesta noite 
no Rio de Janeiro. Ponto e basta!

Cinema é 10
A Cinépolis, do Plaza Avenida Shopping, participa neste mês de 
outubro da campanha “Cinema é 10”. Nos dias 20 e 27 (quarta-
feira), todos os ingressos para todas as sessões terão preço 
único de R$ 10. A campanha, idealizada pela AExib (Associação 
dos Exibidores de Cinema de Pequeno e Médio Porte) com 
apoio da ABRASCE (Associação Brasileira de Shopping Centers), 
será realizada simultaneamente em todo Brasil e contará com 
a participação de centenas de salas de cinema. O objetivo da 
campanha é fomentar ainda mais o retorno às salas de cinema 
que, agora, já estão autorizadas a ocupar 100% da capacidade, 
sempre seguindo todos os protocolos de segurança contra a 
Covid-19.

Minhas 
condolências
Muito tr iste a not ic ia da 
tragédia no Pantanal, do 
barco-hotel onde estava o 
médico rio-pretense Geovanne 
Furtado de Souza e outras 
20 pessoas, naufragou no 
rio Paraguai, em Corumbá 
(MS), na sexta-feira passada, 
após uma forte tempestade. 
Seu pai, Geraldo Alves de 
Souza, tio, Olimpio Alves de 
Souza, sobrinho, Thiago Souza 
Gomes, que morava em Rio 
Preto, cunhado, Fernando 
Gomes de Oliveira, e o amigo, 
Fernando Rodrigues Leão. Ao 
amigo, Dr. Geovanne e seus 
familiares, nosso conforto e 
orações.

henriforne@gmail.com

Música 
A composição dedicada à 
sobrinha de Renato Gagliardi, 
“Ana Clara” foi a música que 
teve seu videoclipe lançado 
pela série audiovisual do Suíte 
Cabocla, projeto do músico 
votuporanguense radicado 
em São José do Rio Preto 
que reverencia a sonoridade 
da viola caipira. A estreia do 
videoclipe de “Ana Clara” foi 
ontem, no canal de Renato 
Gagliardi no Youtube e no site 
www.suitecabocla.com.br.

Réveillon no Villa 
Conte
A coluna divulga em primeira 
mão. Em tititis... no final da 
semana com o empresário 
Fred Tonelli, da Allianza Eventos 
& Shows, manda avisar que vai 
realizar Reveillon no Villa Conte 
Buffet, em clima open bar. As 
atrações da noite da virada 
do ano serão definidas nesta 
semana.   

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)

Palavras do 
presidente
Ontem, em sua primeira 
mensagem pela manhã no 
WHATTS dos diretores da ACIRP, 
o presidente Kelvin Kaiser 
enviou esta mensagem.”Meus 
amigos Diretores, hoje é 
um dia muito especial!! Há 
exatamente 101 anos atrás 
um grupo de empresários se 
reunia para fundar a mais 
importante e  representativa 
entidade do Noroeste Paulista 
e do estado de São Paulo. Hoje 
temos a honra e o desafio de 
dar continuidade ao legado 
deixado pelos ex Presidentes 
e Diretores ao longo da sua 
história”.

C/ Luizinho BUENO 

ESPECIAL MÊS DAS CRIANÇAS 

 Empresário, Ricardo Grespan e Amanda Ferri Grespan, que festejou 
aniversário com um grupinho de amigas em sua casa no Quinta do Golfe. 

Foto Luizinho Bueno 

GolpedeMestre  
O QUE VOCÊ TEM TODO MUNDO PODE TER, MAS O QUE VOCÊ É, 
NINGUÉM PODE SER. Sorria, beba muita água e seja feliz!

SPOTlight

Veja a beleza e fofura do pequeno Luca Pasqualon 
James, é de encher os olhos 

Se divertindo com um balão de gás, a fofinha 
Liz Ragazzi Tavares Rodrigues 

O Dia das Crianças, que é comemorado todo dia 12 
de outubro, é uma data especial para esses pequenos 
desmaliciosos que enchem de alegria os dias de todos 

nós. Não só o dia 12, mas também todo o mês de 
outubro acontecem homenagens, festas e interações 
para a criançada. E durante este mê, o Jornal DHoje, 

em parceria com o jornalista Luiz Felipe Possani, 
aproveita para  homenageá-los com alguns rostinhos 

que trazem tanta simpatia e fofura.
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Rio-pretense é campeã do UB515

A rio-pretense Marilza 
Saldanha, da Briani 
Assessoria Espor-
tiva, conquistou o 

título do UB515 Brasil Ultra 
Triathlon, disputado no último 
fim de semana, em Paraty.  
Marilza ficou em primeiro lugar 
entre as mulheres e em 14° no 
geral, com o tempo consolidado 
de 30:33:15. A prova começou 
na sexta-feira (15), com 10km 
de natação e mais 145m de 
ciclismo. No sábado, Marilza pe-
dalou 276km e, no domingo, ela 
correu 84,4 km, totalizando os 
515km que dão nome a prova.

Marilza falou sobre a prova 
e contou um pouco das dificul-
dades que encontrou nos três 
dias. “Foram dias bem duros. 
A altimetria estava bem alta, 
na corrida e no ciclismo. Já a 
natação foi no mar, num lugar 
maravilhoso, a Marina do En-
genho. No pedal, no sábado, 
fizemos Parati e Ubatuba, muita 
subida de serra, e com bastante 
dificuldade no terreno, com 
paralelepípedos, vários túneis, 
estradas bem complicadas. E foi 
uma luta contra o tempo. Preci-

sávamos terminar os percursos 
antes de 12 horas, todos os dias, 
e com bastante força consegui 
me manter abaixo desse tempo”, 
comentou.

A atleta comentou que os 
percursos de bike e corrida 
foram bem desafiadores, alia-
dos as condições climáticas 
dos três dias. “Começamos na 
sexta com calor, sol forte, e 
depois ainda bem que choveu, 
no domingo, na dupla marato-
na.  Esse é o espírito da prova 
mesmo. Percursos e condições 
bem desafiadoras.  Estou muito 
feliz. Meu plano era terminar a 
prova e acabei vencendo. Foi 
tudo perfeito. Agora é descansar 
com minha família e pensar nos 
próximos desafios”.

O instrutor Alex Briani, que 
participou de toda a prepara-
ção da atleta para a disputa da 
prova, comemorou a conquista.  
“Não é para qualquer um. São 
poucos os que conseguem 
completar uma prova tão difícil 
e dura como essa. Precisa ser 
mesmo uma superatleta. E ter 
conseguido finalizar e bem, 
sem qualquer lesão. Estamos 
muito felizes e orgulhosos dela”, 
comemorou.

Vinicius LIMA  
redacao@dhoje.com.br

Sandra GUEDES

CAMPEÃO CICLISMO

Mirassolense bate próprio recorde 
e conquista título no paratambor

O mirassolense Pedro 
Henrique Cumba San-
ches, 20 anos, con-

quistou o título da 14ª Copa 
dos Campeões da Associação 
Brasileira do Cavalo Quarto de 
Milha (ABQM), neste último do-
mingo (17), no recinto Clibas de 
Almeida Prado, em Araçatuba. 
Pedro Henrique fechou o percur-
so em 26 segundos, quebrando 
o próprio recorde que era de 30 
segundos.

Pedro Henrique, que possui 
microcefalia e porta uma defi-
ciência intelectual moderada, 
disputa a categoria handicap 
3. Ele pratica o esporte desde 
setembro de 2020. As provas 
de paratambor montando a 
égua Alana Peppy Lena, do 
Haras Golden Hill, aonde treina 
uma vez por semana. Ele conta 

com a orientação da treinadora 
Nataly Rafagnin.

Em junho, Pedro Henrique 
conquistou o título do 30° Con-
gresso Brasileiro da ABQM em 
Araçatuba, após ficar em primei-

ro lugar em seu handicap, na ca-
tegoria paratambor. O paratleta 
tem ao seu lado a mãe Patrícia 
Helena Cumba Goulart e conta 
com o apoio de amigos para 
continuar praticando o esporte.

Da REPORTAGEM

Mirassol garante cinco pódios 
na XSports Weekends

A equipe de ciclismo 
de Mirassol, que tem 
o apoio do Departa-

mento Municipal de Esportes 
e Lazer, garantiu uma medalha 
de ouro, duas de prata e duas 
de bronze na Xsports Weeke-
nds - maratona de 45 quilôme-
tros -, disputada no último final 
de semana, na pista do Bike 
Park Vale dos Dinossauros, em 
São José do Rio Preto.

Entre atletas que conquis-
taram o pódio estão Ian Pires 
(campeão na categoria juvenil 
no sábado - dia 16 - e 4º co-
locado no domingo - dia 17), 
Adilson Souto e Juninho Vieira 
foram medalhas de prata no 
domingo nas categorias 50 
a 59 anos e 40 a 49 anos, 
respectivamente. Já Rafael 
Femini foi bronze na catego-

ria 30 a 39 anos no sábado 
e 4º colocado no domingo. 
Também ficou com a terceira 
posição, mas no domingo, o 
ciclista Willian Vedelago na 25 
a 29 anos.

No sábado, Adilson Souto 
foi 6º lugar na 40 anos acima, 
Gustavo Cassim foi 9º lugar na 
30 a 39 anos e Vinícius Conde 
acabou em 13º colocado na 
30 a 39 anos.

Da REPORTAGEM
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TÊNIS
Rio-pretense é campeão sul-americano

O tenista rio-preten-
se Victor Hugo Pa-
gotto, de 16 anos, 

atleta da Alves & Oliveira 
Tennis, ficou com o título do 
Campeonato Sul-Americano 

de Tênis GS Tinturaria Junior 
Cup 2021, em Blumenau. 
Neste domingo (17), Pagotto  
bateu o tenista Sthefan No-
ale, por 2 sets a 0, parciais 
de 6/3 7/6, numa disputa 
bem apertada e levou para 
casa o título desse tradicio-

nal Cosat.
No sábado (16) o atleta já 

tinha encarado uma rodada 
dupla pelas quartas e semi-
final do torneio. Ele ganhou 
nas quartas de final de João 
Vieira, com parciais de 7/5 
e 6/3 e no período da tarde 

passou por João Lago, na 
semifinal, por duplo 6/4.

“Foi um jogo muito difícil 
por conta do adversário ser 
bem meu amigo e por conta 
dele ser um baita atleta. Mas 
graças a Deus consegui esse 
título. Ele estava errando 

Vinicius LIMA  bem pouco no jogo, mas 
consegui buscar e jogar bem 
em momentos que precisei. 
Estou muito contente por sair 
com esse título. Minha família 
me apoiou desde o começo 
dessa caminhada e agradeço 
a eles por tudo”, comentou.

BRASILEIRÃO Santos bate o Sport e fica fora 
da zona de rebaixamento

O Santos se manteve fora 
da zona de rebaixamento den-
tro do Campeonato Brasileiro 
ao empatar sem gols com o 
Sport, neste domingo à noite, 
na Arena Pernambuco, pela 
27ª rodada. Enquanto o time 
paulista tem 29 pontos, em 
15º lugar, o pernambucano 
segue dentro do Z4, com 27 
pontos em 18º lugar.

O primeiro tempo foi bas-
tante equilibrado, disputado 
num ritmo de muita veloci-
dade e pouca criatividade. O 
Sport só teve uma chance, 
num chute de Gustavo Oliveira 
que passou perto da trave.

O Santos também teve 

uma grande chance aos 41 
minutos, quando Lucas Bra-
ga chutou no pé da trave do 
goleiro Mailson e no rebote 
chutou em cima do zagueiro 
Rafael Thyere.

No segundo tempo, po-
rém, o Sport começou mais 
agressivo, não deixando o 
Santos sair jogando e até 
criando chances. Aos 12 
minutos, Marcão Silva pegou 
bom voleio dentro da área e 
o goleiro Jandrei precisou sal-
tar para dar um tapinha para 
escanteio.

O goleiro santista voltou 
a praticar grande defesa aos 
23 minutos, quando Mikael foi 
lançado entre dois zagueiros, 
ganhou na velocidade e chu-

tou já dentro da área. A bola 
desviou no corpo de Jandrei e 
foi para fora.

O técnico Fábio Carille 
tentou tirar o Santos de trás 
colocando o experiente Diego 
Tardelli como referência no 
ataque. Mas a mudança não 
surtiu o efeito desejado. Mes-
mo assim, o Santos se defen-
deu bem e voltou para casa 
com um ponto na bagagem.

No próximo fim de sema-
na, pela 28ª rodada, o Santos 
vai enfrentar o América Minei-
ro, sábado (23), às 17h, na 
Vila Belmiro. O Sport vai ter 
pela frente outro time paulis-
ta, desta vez o Palmeiras, no 
Allianz Parque, na segunda-
-feira (25) às 21h30.

Da REPORTAGEM

Com um a mais, Palmeiras 
vence com gol de pênalti

Jogando diante de mais de 
10 mil torcedores no Allianz 
Parque, em São Paulo, o Pal-
meiras voltou a vencer ao fazer 
1 a 0 no Internacional, pela 27ª 
rodada do Campeonato Brasi-
leiro. O único gol foi marcado 
por Raphael Veiga, de pênalti.

O resultado encerra sequên-
cia de cinco jogos sem vencer 
do time paulista na competição. 
Com isso, o Palmeiras chegou 
a 43 pontos, provisoriamente 
dentro do G4, em quarto lugar. 
O Internacional segue com 39, 
em sétimo lugar.

Os dois times buscaram o 
ataque e alternaram o domínio 
das ações no primeiro tempo. 

O Palmeiras foi quem teve pri-
meiro as melhores chances e, 
logo aos três minutos, acertou 
a trave em chute de Marcos 
Rocha, dentro da área. Pouco 
depois, aos dez, foi a vez de Pi-
querez, que chutou com perigo, 
mas por cima após jogada de 
escanteio.

Aos poucos, o Internacional 
equilibrou o jogo e também 
teve chances perigosas. As 
duas primeiras foram com Yuri 
Alberto. Aos 24, em rápido 
contra-ataque, ele limpou 
bem a marcação e chutou 
forte, exigindo que o goleiro 
Weverton espalmasse. Na 
outra chance, dois minutos 
depois, a bola foi por cima 
do gol.

O Palmeiras ainda teve três 
chegadas antes do intervalo. 
Um chute de fora da área de 
Marcos Rocha e duas cobran-
ças de falta de Raphael Veiga, 
mas apesar do perigo, a rede 
não balançou. Taison também 
arriscou para o Inter, mas a 
bola saiu sem direção.

O primeiro lance de perigo 
do primeiro tempo foi nervoso 
e acabou com gol do Palmei-
ras. Rony chutou, a bola bateu 
na mão de Victor Cuesta e o 
árbitro marcou pênalti. Por re-
clamação acintosa, Edenilson, 
do Internacional, foi expulso 
direto. Na cobrança, aos sete 
minutos, Raphael Veiga chu-
tou forte, no ângulo, e não deu 
chances para Marcelo Lomba.

Da REPORTAGEM
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ONG com 300 animais pede 
ajuda após ordem de despejo

O projeto Patrulha 
Animal Solidária 
(PAS) de Rio Pre-
to, que resgata 

animais abandonados e ofe-
rece reabilitação para eles há 
mais de 10 anos, está preci-
sando de ajuda. Com cerca 
de 300 animais em um abrigo 
localizado em uma chácara na 
cidade, o projeto recebeu uma 
ordem judicial de despejo que 
vence até o final da semana.

Além de cães e gatos, o 
abrigo também acolhe cava-
los, um touro e porcos. Foi 
justamente por causa dos 
porcos, que foram desviados 
do abate, que teve início todo 
o problema.

“Uma empresária comprou 
a chácara para ajudar a fazer 
uma extensão do abrigo. Po-
rém, ela chegou para mim e 
falou que queria que retirasse 
os porcos que já estão aqui há 
quase dois anos. Eu jamais 
poderia mandar os porcos 
para o abate novamente, 
então ela entrou na Justiça e 
está despejando os animais”, 
explicou Fabiana Berti, res-
ponsável pela PAS.

Por conta disso, Fabiana 

está procurando arrendar um 
sitio com um espaço de pelo 
menos um hectare para realo-
car os animais. No entanto, o 
projeto tem limitações finan-
ceiras, já que sobrevive de 
doações. Segundo Fabiana, o 
gasto para manter os animais 
é de R$ 10 mil a R$ 12 mil 
por mês.

“Esse local tem que ser o 
mais próximo o possível de Rio 
Preto. Depois disso teremos 

Vinicius LIMA 
redacao@dhoje.com.br

Divulgação

uma nova dificuldade com o 
transporte desses animais e 
também teremos que fazer al-
gumas instalações neste novo 
local para poder estar levando 
eles”, afirmou Fabiana.

Ela também explicou que 
tentou buscar ajuda com ve-
readores e alguns órgãos pú-
blicos, mas não teve sucesso.  
“Como nós não somos uma 
ONG ainda, fica difícil. Esta-
mos tentando resolver essa 

Além de cães e ga-
tos, o abrigo também 
acolhe cavalos, um 
touro e porcos. Foi 
justamente por cau-
sa dos porcos, que 
foram desviados do 
abate, que teve início 
todo o problema

questão do local para oficializar 
como ONG e aí sim receber um 
pouco de ajuda do governo”, 
comentou.

Fabiana ainda explicou que 
alguns animais estão para 
adoção. “Eu resgato gatos com 
uma doença chamada espo-
rotricose e reabilito eles. Essa 
doença, se baixa a imunidade, 
ela volta, então a gente fica 
sempre de olho, por isso não 
doamos os gatos. Já os cães a 

gente tenta doar, mas não sai 
distribuindo para qualquer pes-
soa, para não ter o risco de ele 
ser abandonado novamente”, 
comentou.

Interessados em ajudar 
podem entrar em contato 
com a Fabiana Berti pelo 
telefone (17) 99745-4679. 
O Instagram do projeto é @
patrulhaanimalriopreto. O pix 
para doações é patrulhaani-
malriopreto@hotmail.com.

REDE ESTADUAL 
Escolas começam 
receber 26,8 mil 

alunos em Rio Preto 
para aulas presenciais

Parte das escolas da 
rede estadual de 
São Paulo vai voltar 

a receber 100% dos alunos 
todos os dias da semana a 
partir desta segunda-feira, 
18.

Em Rio Preto são 26.823 
alunos da rede estadual em 
40 escolas (37 urbanas e 3 
rurais).  A rede privada de 
ensino conta com 26.155 
alunos.

Embora tenha determi-
nado a obrigatoriedade do 
retorno presencial a todos os 
alunos, a medida só poderá 
ser cumprida na rede a partir 
do dia 3 de novembro, quan-
do não será mais necessário 
manter o distanciamento 
entre os estudantes.

Segundo a Secretaria Es-
tadual da Educação, apenas 
24% (1.251 das 5.130) das 
escolas têm estrutura para 
atender a todos os alunos e 
consegue garantir o distan-
ciamento de 1 metro exigido 
pelas regras de combate à 
Covid-19.

Nas demais, onde isso 
não é possível por falta de 
espaço físico, as aulas se-
guem em esquema de rodízio 
até o início de novembro.

A exigência também vale 
para as escolas privadas, 
mas elas terão prazos defi-
nidos pelo Conselho de Edu-
cação para se adaptarem.

No caso das municipais, 
a maioria das prefeituras 
tem autonomia para decidir. 
Somente em cidades meno-
res, que não têm Conselho 
de Educação próprios, de-
vem seguir a determinação 
do estado e retornar nesta 
segunda.

A cidade de Ribeirão Pre-
to é uma das que manterá 
o esquema híbrido até ao 
menos o final do mês.

Na capital paulista não 
há obrigatoriedade, mas a 
partir do dia 25, as unidades 
poderão receber a todos os 
alunos sem distanciamento.

No início de agosto, o 
governo estadual liberou o 
retorno às aulas presenciais 
com 100% ocupação res-
peitando os protocolos sa-
nitários, o que em algumas 
unidades exigiu revezamento 
de grupos.

Apesar da autorização, o 
envio do estudante para a 
sala de aula era facultativo 
aos pais. Na ocasião, as 
prefeituras também tinham 
autonomia para definir as 
datas e regras de abertura.

Vinicius LIMA

Divulgação

COMÉRCIO

Acirp celebra 101 anos com palestra 
de economista e sorteio de Iphone 12 
A Acirp (Associação Co-

mercial de São José 
do Rio Preto) vai re-

alizar nesta sexta-feira (22 
de outubro) um evento das 
16h às 18h em celebração 
aos 101 anos de entidade. O 
evento acontecerá em formato 
de live, transmitida a partir do 
Salão Nobre da Acirp, e todos 
os participantes acompanharão 
de forma remota por meio do 
site www.acirp101anos.com.br.

No evento será utilizada tec-
nologia de ponta no áudio exe-
cutado em 3D, o que gera uma 
sensação de “direcionamento 
do som”. Por isso, a associação 
pede para que todos utilizem 
fones de ouvido para ter uma 

experiência ainda melhor.
Haverá dois grandes mo-

mentos programados para a 
celebração: o anúncio de proje-
tos da Acirp para retomada da 
economia local pós-pandemia 
e um Talk Show do economista 
Ricardo Amorim, considerado 
uma das 100 pessoas mais 
influentes do Brasil, segundo a 
Revista Forbes, e o único brasi-
leiro incluído entre os melhores 
palestrantes do mundo pelo 
Speaker’s Corner.

O conteúdo do Talk Show 
pode, inclusive, ser acessado 
pelos colaboradores das em-
presas. Segundo a Acirp, vários 
empresários já demonstraram 
interesse em reunir suas equi-
pes para assistir à palestra.  
Serão, também, sorteados três 

prêmios entre os participantes, 
que estiverem online em São 
José do Rio Preto, sendo um 
deles um IPHONE 12.

Serviço: Live de 
aniversário da Acirp

Data: 22 de outubro 

(sexta-feira)
Horário: 16h às 18h
Aces so  pe l o  s i t e : 

www.101anos.com.br
I n fo rmações :  (17 ) 

3214-9433 on-line | ao 
vivo | gratuito, use fone 
de ouvido

Da REPORTAGEM Divulgação

INFANTIL
Evento gratuito conscientiza pais e 

filhos sobre segurança digital

Nesta terça-feira (19) 
e quarta-feira (20) 
às 19h, a Apeti (As-

sociação dos Profissionais e 
Empresas de Tecnologia da 
Informação) Rio Preto pro-
move o evento “Online Safety 
For Kids”, em parceria com 
a McAfee, líder mundial em 
tecnologia de cibersegurança. 

A iniciativa, composta por duas 
palestras de uma hora cada, é 
voltada à capacitação de pais 
e filhos para uma utilização 
segura dos canais digitais. A 
participação é gratuita e aberta 
a todos os interessados.

O conteúdo do evento 
abrange três áreas de preocu-
pação on-line: Cyber Security, 
voltada à segurança dos dispo-
sitivos eletrônicos e de dados; 

Cyber Safety, ligada à segu-
rança via controles parentais e 
configurações de privacidade; 
e Cyber Ethics, com foco na 
navegação em redes sociais. 
No dia 19, o evento é exclusivo 
para pais e responsáveis. Já 
no dia 20, volta-se para pais 
e filhos.

De acordo com José Matias 
Neto, Diretor de Customer 
Success para América Latina 
e voluntário do Programa de 
Segurança Online da McAfee 
para Crianças, a hiperutiliza-
ção de meios digitais torna 
urgente a disseminação de 
conhecimento sobre os peri-
gos das ameaças virtuais e as 
maneiras de usar os computa-
dores de forma segura.

“Nossa abordagem englo-
ba os pais e os jovens, pois é 
importante que os pais enten-
dam e tenham os argumentos 
para continuar a discussão 
após a palestra e assim con-
tribuir com a educação digital 
de seus filhos. Passamos por 
3 pilares: proteger seus da-

dos, proteger a você mesmo 
e ser um cidadão ético no uso 
da tecnologia. Dessa forma 
queremos contribuir para que 
os jovens possam usar a tec-
nologia a seu favor, evitando 
as armadilhas e prevenindo-se 
contra problemas que possam 
afetar suas vidas agora e fu-
turamente quando venham a 
buscar seu primeiro emprego.”

O presidente da Apeti, Mar-
celo Lorencin, destaca a impor-
tância de uma oportunidade 
como esta: “O diferencial desse 
programa é que, além de capa-
citar os pais e responsáveis, ele 
se volta à conscientização das 
crianças diretamente, o que é 
fundamental para prevenir pro-
blemas como o cyberbullying 
e para formar adultos mais 
preparados e críticos”.

Serviço
Online Safety For Kids
Dias 19 e 20/10, às 19h
Inscrições pelo link https://

lnkd.in/eaUy8Re8
Participação gratuita

Da REDAÇÃO

Divulgação
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POTIRENDABA

Editais de
NOTIFICAÇÃO

Editais de
CONVOCAÇÃO

Câmara Municipal de
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

B-3Jornal
São José do Rio Preto, terça-feira
19 de outubro de 2021

39ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ 
DO RIO PRETO 

19 DE OUTUBRO DE 2021 – TERÇA-FEIRA – 15:00 HORAS 
 

ORDEM DO DIA 
 
PROJETOS DE LEI COMPLEMENTAR 
01- 28/21 – DO EXECUTIVO – 2ª DISC./VOT 
Institui isenção de IPTU sobre imóveis adquiridos do Regime Próprio de 
Previdência pelo prazo fixado e do ITBI quando alienados pelo Regime Próprio 
de Previdência. (QUÓRUM: MAIORIA ABSOLUTA) 
 
02 – 30/21 – DO EXECUTIVO – 1ª DISC./VOT 
Autoriza a RioPretoPrev a alienar imóveis e dá outras providências. 
(QUÓRUM: DOIS TERÇOS)  
 
03 – 13/21 – VER. JORGE MENEZES – 1ª DISC/VOT 
Acrescenta o Parágrafo Único ao artigo 110 da Lei Complementar nº 649, de 05 
de janeiro de 2021, prevendo a instalação de hidrômetro individual nos 
condomínios  para novas edificações. (QUÓRUM MAIORIA ABSOLUTA)   
 
 
PROJETOS DE LEI 
04 – 169/21 – DO EXECUTIVO – 2ª DISC./VOT 
Altera a Lei nº 13.518, de 8 de julho de 2020, que institui o Fundo Municipal de 
Cultura em São José do Rio Preto/SP.  (QUÓRUM: MAIORIA SIMPLES)  
 
05 – 304/21 – DO EXECUTIVO – 1ª DISC./VOT 
Dispõe sobre a outorga de uso, sob forma de concessão administrativa, de 
imóvel público municipal, em favor do Centro Comunitário Grande Família do 
Cristo Rei. (QUÓRUM:DOIS TERÇOS)  

 
06 – 76/21-  VER. ANDERSON BRANCO – 1ª DISC./VOT (COM 
EMENDA)  
Proíbe a utilização de verba pública no âmbito do Município de São José do Rio 
Preto, em eventos e serviços que promovam a sexualização de crianças e 
adolescentes e dá providências correlatas. (QUÓRUM: MAIORIA 
SIMPLES)  

 
07 – 240/21 – VER. JORGE MENEZES -1ª DISC/VOT 
Retifica o artigo 1º da Lei nº 13.801, de 15 de julho de 2021, de denominação 
de via pública. (QUÓRUM: DOIS TERÇOS)  
 
08 – 294/21 – VER. FRANCISCO SÁVIO RUEL JUNIOR – 1ª DISC./VOT 
Dispõe sobre a divulgação, no sítio eletrônico oficial do município, do 
fornecimento mensal e do estoque de medicamentos disponíveis nas farmácias 
públicas municipais. (QUÓRUM: MAIORIA  SIMPLES)   
 
III – EXPLICAÇÃO PESSOAL           
 

Ver. PEDRO ROBERTO GOMES  
          Presidente da Câmara - 15/10/2021 

 
CERTIDÃO DE URGÊNCIA ESPECIAL Nº 26/2021 

(39ª Sessão Ordinária –  19/10/2021) 
     

   Certificamos, em cumprimento às Resoluções 715/91, 802 e 810/94, 
826 e 835/95, 851/96 e 1027/05, e as demais determinações do Regimento 
Interno/Câmara, que foram protocolizado o requerimento de Urgência 
Especial descrito na sequência abaixo, para deliberação da propositura a 
que se refere em 1 e 2ª discussão e votação – legalidade/mérito - na 39ª 
Sessão Ordinária, a realizar-se no dia 19/10/2021. 

Item/Reqtos.              Proponente                 Projeto – Nº -               

Autoria-Assunto  

 
01 – 1297/2021         09(nove)Ver              Projeto de Lei  nº 170/21      
DO EXECUTIVO, 
Que dispõe sobre a inclusão de lactantes com ou sem comorbidades no 
grupo preferencial de vacinação contra a COVID-19 de doses 
remanescentes. (QUÓRUM: MAIORIA SIMPLES)  
 

Diretoria Legislativa 
15 de outubro de 2021  

 
MARCOS CARDOSO DA SILVA 

Diretor Legislativo 
 

DL /mmg 

 

 

 

Aviso de anulação 
PREGÃO PRESENCIAL  nº: 098/2021
Proc. Nº: 156/2021
A Prefeitura de Potirendaba, torna publico para os interes-
sados a Anulação do PREGÃO PRESENCIAL nº: 098/2021, 
que tem como objeto aquisição de hortifrutigranjeiros para 
uso na coordenadoria municipal da educação, com entrega 
parcelada, pelo período de 12 (doze) meses, por motivos da 
abertura de um chamamento publico, visando o credencia-
mento de produtores que trabalham em regime de agricultu-
ra familiar. Informações: licitação@potirendaba.sp.gov.br ou 
17 -3827 -9206
Potirendaba, 18 de outubro de 2021, Gislaine M. Franzotti – 
Prefeita Municipal

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
PREGÃO  Nº: 099/2021   PROCESSO Nº: 159/2021
O MUNICIPIO DE POTIRENDABA torna público, para 
conhecimento de quantos possa interessar a abertura de 
procedimento licitatório, na modalidade PREGÃO PRESEN-
CIAL, para registro de preço, do tipo menor preço global.
OBJETO:aquisição de óculos completo, para atender as 
necessidades da coordenadoria municipal de saude, pelo 
periodo de 12 (doze) meses.
ENTREGA DOS ENVELOPES: até às 14h00 do dia 
09/11/2021
Edital completo poderá ser retirado na Prefeitura Municipal 
ou pelo e-mail licitacao@potirendaba. sp.gov.br. Outras infor-
mações (17) 3827-9206.
Potirendaba,18 de outubro de 2021. Gislaine Montanari 
Franzotti – Prefeita Municipal

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO: 
 
SETPAR MIRASSOL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE 
LTDA, empresa privada inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 12.749.878/0001-03, 
estabelecida à Rua Penita, 3155, Sala A-8, Redentora, na cidade de São José do Rio 
Preto/SP, conforme faculta a Lei n.o 6.766 de 19 de Dezembro de 1979 e artigo 
62, da Lei 13.097 de 19 de Janeiro 2.015, resolve pelo presente Edital, 
NOTIFICAR os proprietários dos lotes, localizados no Empreendimento 
“SETLIFE II MIRASSOL”, abaixo relacionados, considerando que a 
tentativa de Notificação Extrajudicial promovida de forma pessoal restou 
infrutífera, estando os mesmos em local incerto e não sabido, para 
comparecer, no prazo impreterível de 15 (quinze) dias a contar da data de 
publicação deste edital, no endereço supracitado ou dentro do prazo nos 
contatar através do número 0800-878-0777, tendo em vista o 
descumprimento da obrigação pecuniária assumida originária. Assim pela 
presente, ficam NOTIFICADOS na forma da legislação vigente, para que 
ninguém possa alegar ignorância/desconhecimento, expede-se a presente 
com o prazo de 15 (quinze) dias. O não comparecimento e a consequente 
desconsideração a esta notificação ensejará a aplicação das sanções legais 
com a rescisão do contrato de compra e venda firmado entre as partes, 
ficando eventuais valores de reembolso a crédito dos Notificados, 
desobrigando a Notificante de qualquer comunicação futura. 

Nome do Cliente RG CPF/CNPJ Quadra Lote 
MATEUS RODRIGUES 

CAPELLA 49002695 
415.427.668-

93 10 12 

 
JAMIL PEDROZO NASSIF 

DIRETOR 
 
 
 
 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE NOVA GRANADA
FORO DE NOVA GRANADA
VARA ÚNICA
Av. Dr. Hildeberto de Albuquerque Ferreira, 1001, ., Centro - CEP
15440-000, Fone: (17) 3262-1040, Nova Granada-SP - E-mail:
novagranada@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS INTERESSADOS –
DESAPROPRIAÇÃO – LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS

Processo: 0000928-23.2015.8.26.0390
Classe: Assunto: Procedimento Comum Cível - Servidão
Requerente: TRIANGULO MINEIRO TRANSMISSORA S/A

EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS INTERESSADOS, COM PRAZO
DE 10 (DEZ) DIAS, expedido nos autos do PROC. Nº 0000928-23.2015.8.26.0390.

O MM. Juiz de Direito da Vara Única, do Foro de Nova Granada, Estado de São Paulo, Dr.
Fabiano Rodrigues Crepaldi, na forma da Lei, etc.

FAZ SABER A TERCEIROS INTERESSADOS NA LIDE que o(a) TRIANGULO MINEIRO
TRANSMISSORA S/A move uma Procedimento Comum Cível - Servidão de Desapropriação
contra ANTONIO LUIZ, APARECIDA ROSALI ZARA LUIZ e Onda Verde Agrocomercial
S/A, objetivando a servidão administrativa de faixas de terras correspondente a 1,7324 ha (um
hectare vírgula setenta e três ares vinte e quatro centiares) sobre o imóvel localizado na cidade de
Nova Granada-SP, objeto da matrícula nº 5289, do livro 2, do Registro Imobiliário de Nova
Granada, para a execução das obras necessárias à passagem das linhas de transmissão de energia
elétrica, mediante o pagamento de indenização. Para o levantamento dos depósitos efetuados, foi
determinada a expedição de edital com o prazo de 10 (dez) dias a contar da publicação no Órgão
Oficial, nos termos e para os fins do Dec. Lei nº 3.365/41, o qual, por extrato, será afixado e
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Nova Granada, aos 22
de setembro de 2021.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA
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19 de outubro de 2021

Editais de
PROCLAMAS

EDITAIS DE PROCLAMAS
1º REGISTRO CIVIL DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO 

RIO PRETO
Rua Tiradentes nº 3355, Centro. 

Tel: (17)3214-5330

Certifi ca-se que, apresentaram perante o 1º Registro Civil da 
Comarca de São José do Rio Preto, os documentos exigidos 
no artigo 1525 do Código Civil brasileiro para habilitação de 
casamento:

ALEXANDRE DAMASIO ALVES e LARISSA CARRILHO 
PEREIRA ALVES. Ele, de nacionalidade brasileira, gerente 
de vendas, divorciado, nascido em São José do Rio Preto, 
SP, no dia 14 de abril de 1982, fi lho de JOÃO DAMASIO 
ALVES e de IVONE MARIA CENERINO ALVES. Ela, de 
nacionalidade brasileira, auxiliar administrativo, solteira, nas-
cida em Palestina, SP, no dia 23 de agosto de 1997, fi lha de 
LAUDIMAR FRANCISCO ALVES e de SILVANA CARRILHO 
PEREIRA. 

EUGÊNIO CÉSAR BRANDI FILHO e EMILY VICTORIA 
CARDOSO. Ele, de nacionalidade brasileira, autônomo, 
divorciado, nascido em São José do Rio Preto, SP, no dia 
27 de março de 1987, fi lho de EUGÊNIO CÉSAR BRANDI e 
de MÁRCIA FERNANDA VELOSO BRANDI. Ela, de na-
cionalidade brasileira, atendente, solteira, nascida em São 
José do Rio Preto, SP, no dia 26 de janeiro de 2005, fi lha de 
JOÃO MARCOS CARDOSO e de BRUNA APARECIDA DOS 
SANTOS. 

GUILHERME MARTINS CHABAN e MONICA GRAZIE-
LI MATHAIS. Ele, de nacionalidade brasileira, funcionário 
público, solteiro, nascido em Uberlândia, MG, no dia 15 de 
fevereiro de 1983, fi lho de EBER CHABAN e de SILVÂNIA 
APARECIDA MARTINS CHABAN. Ela, de nacionalidade 
brasileira, educadora física, solteira, nascida em São José 
do Rio Preto, SP, no dia 29 de julho de 1979, fi lha de VA-
NADIR MATHAIS e de ADÉLIA CRISTINA DE CAMARGO 
MATHAIS. 

NEILIOVAN FERNANDO TONINATO e JULIANI CABER-
LIN ALVES. Ele, de nacionalidade brasileira, vendedor, 
solteiro, nascido em Poloni, SP, no dia 16 de maio de 1991, 
fi lho de APARECIDO NATO TONINATO e de APARECIDA 
MARQUES TONINATO. Ela, de nacionalidade brasileira, 
estagiária, solteira, nascida em Americana, SP, no dia 21 de 
novembro de 1997, fi lha de APARECIDO ALVES SOBRINHO 
e de HILDA ZENIR CABERLIN ALVES. 

ANDRÉ LUIZ SANTOS DA SILVEIRA e INGRID LOBO 

BARROS VIANNA. Ele, de nacionalidade brasileira, farma-
ceutico, solteiro, nascido em São José do Rio Preto, SP, no 
dia 30 de agosto de 1992, fi lho de REINALDO BRANCO DA 
SILVEIRA e de MARISTELA DOS SANTOS SILVEIRA. Ela, 
de nacionalidade brasileira, farmaceutica, solteira, nascida 
em São José do Rio Preto, SP, no dia 22 de março de 1993, 
fi lha de CARLOS ALBERTO LOBO BARROS VIANNA e de 
FATIMA CRISTINA DA SILVA. 

SERGIO LUCIANO DE LIMA SANTOS JUNIOR e BEATRIZ 
APARECIDA BORGES. Ele, de nacionalidade brasileira, 
programador, solteiro, nascido em São José do Rio Preto, 
SP, no dia 16 de agosto de 1994, fi lho de SERGIO LUCIANO 
DE LIMA SANTOS e de MAGALI CRISTINA GERMANO. 
Ela, de nacionalidade brasileira, engenheiro civil, solteira, 
nascida em São José do Rio Preto, SP, no dia 19 de julho de 
1996, fi lha de EDERVAL APARECIDO BORGES e de SELMA 
RENATA GUIDINI BORGES. 

EVERTON HENRIQUE VILELLA e GABRIELA DE OLIVEI-
RA CUSTÓDIO. Ele, de nacionalidade brasileira, autônomo, 
solteiro, nascido em Guapiaçu, SP, no dia 10 de setembro de 
1992, fi lho de JURDENIL ROBERTO VILELLA e de RO-
SINEIDE LIMA VILELLA. Ela, de nacionalidade brasileira, 
dentista, solteira, nascida em São José do Rio Preto, SP, no 
dia 27 de dezembro de 1995, fi lha de GERSON APARECIDO 
CUSTÓDIO e de TATIANA GORGOSINHO DE OLIVEIRA 
CUSTÓDIO. 

ANDELSON DE OLIVEIRA ALVES e ELISANGELA GENE-
RATO MARTINS. Ele, de nacionalidade brasileira, motorista, 
divorciado, nascido em São José do Rio Preto, SP, no dia 
20 de julho de 1976, fi lho de OSWALDO ALVES e de AN-
NAIR DE OLIVEIRA ALVES. Ela, de nacionalidade brasileira, 
auxiliar de serviços gerais, solteira, nascida em São Paulo, 
SP, no dia 10 de janeiro de 1983, fi lha de ANTONIO ALVES 
MARTINS e de MARTA GENERATO MARTINS. 

MURILO SANTOS FORNAZARI e REBECA TERRA BERTO 
GOMES. Ele, de nacionalidade brasileira, engenheiro civil, 
solteiro, nascido em Aurifl ama, SP, no dia 13 de novembro de 
1994, fi lho de MARCO ANTONIO FORNAZARI MERETI e de 
MARILZA CARDOSO DOS SANTOS. Ela, de nacionalidade 
brasileira, bacharel em direito, solteira, nascida em Ribeirão 
Preto, SP, no dia 30 de maio de 1994, fi lha de EDILSON 
BERTO GOMES e de REGINA AMELIA MAFRA TERRA 
GOMES. 

Assim, lavra-se o presente edital de proclamas para que seja 
afi xado neste 1º Registro Civil em lugar de costume e publi-
cado pela imprensa local.  
Se alguém souber de impedimento, oponha-o na forma da 
lei.
São José do Rio Preto, 14 de outubro de 2021.
David Yamaji Valença, Ofi cial.

EDITAIS DE PROCLAMAS
1º REGISTRO CIVIL DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO 

RIO PRETO
Rua Tiradentes nº 3355, Centro. 

Tel: (17)3214-5330

Certifi ca-se que, apresentaram perante o 1º Registro Civil da 
Comarca de São José do Rio Preto, os documentos exigidos 
no artigo 1525 do Código Civil brasileiro para habilitação de 
casamento:

MAURÍCIO TORRES CARUSO e BRENDA LIMA FILO-
CREÃO. Ele, de nacionalidade brasileira, atendente, solteiro, 
nascido em Rio Branco, AC, no dia 26 de junho de 1995, 
fi lho de ADRIANO DE BARROS CARUSO e de PATRICIA 
TORRES CARUSO. Ela, de nacionalidade brasileira, enfer-
meira, solteira, nascida em Santa Bárbara do Pará, PA, no 
dia 06 de janeiro de 1996, fi lha de ATANOEL DOS SANTOS 
FILOCREÃO e de MARIA IVONE TEIXEIRA LIMA. 

LUIZ FORTUNATO JÚNIOR e MARY ANGELA FERREI-
RA MATTA. Ele, de nacionalidade brasileira, comerciante, 
divorciado, nascido em Engenheiro Schmidt, Distrito de São 
José do Rio Preto, SP, no dia 08 de maio de 1978, fi lho de 
LUIZ FORTUNATO e de GENÍ BERNARDINO DE AGUIAR 
FORTUNATO. Ela, de nacionalidade brasileira, aposenta-
da, solteira, nascida em Jales, SP, no dia 26 de outubro de 
1956, fi lha de HOLANDE RAMALHO MATTA e de SHIRLEY 
FERREIRA MATTA. 

Assim, lavra-se o presente edital de proclamas para que seja 
afi xado neste 1º Registro Civil em lugar de costume e publi-
cado pela imprensa local.  
Se alguém souber de impedimento, oponha-o na forma da 
lei.
São José do Rio Preto, 18 de outubro de 2021.
David Yamaji Valença, Ofi cial.

EDITAIS DE PROCLAMAS
1º REGISTRO CIVIL DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO 

RIO PRETO
Rua Tiradentes nº 3355, Centro. 

Tel: (17)3214-5330
Certifi ca-se que, apresentaram perante o 1º Registro Civil da 
Comarca de São José do Rio Preto, os documentos exigidos 
no artigo 1726 do Código Civil brasileiro, para habilitação da 
Conversão de união estável em casamento:

JOSÉ CARLOS ALVES JUNIOR e DRIÉLI BRIZOLA. Ele, 
de nacionalidade brasileira, programador, divorciado, nasci-
do em ITAIUBA, SP, no dia 22 de junho de 1968, residente e 
domiciliado a Monte Cassino, Nº 109, Jardim Roseiral, São 
José do Rio Preto, SP, fi lho de JOSÉ CARLOS ALVES e de 
MARIA APARECIDA DEBORTOLI ALVES. Ela, de nacionali-
dade brasileira, auxiliar administrativo, solteira, nascida em 
Pinhalzinho, SC, no dia 07 de março de 1990, residente e 
domiciliada a Monte Cassino, Nº 109, Jardim Roseiral, São 
José do Rio Preto, SP, fi lha de CLAUDIR BRIZOLA e de 
FRANCISCA LEONIRA DA ROSA BRIZOLA. 

Assim, lavra-se o presente edital de proclamas para que 
seja afi xado neste 1º Registro Civil em lugar de costume e 
publicado pela imprensa local.  
Se alguém souber de impedimento, oponha-o na forma da 
lei.
São José do Rio Preto, 18 de outubro de 2021.
David Yamaji Valença, Ofi cial.

Balcão de Empregos 
777 vagas nesta segunda

 
O Balcão de Empregos de Rio Preto desta segunda-feira 
(18) está oferecendo 777 oportunidades de trabalho. As 

principais delas são para operador de caixa (54), atendente 
(34), açougueiro (31), vendedor (28), repositor de frutas, 

verduras e legumes (22), auxiliar de produção (21), consul-
tor de telemarketing (20), repositor (20), conferente (15), 

operador de empilhadeira (12), pintor (10), entre outros. Os 
interessados em alguma das vagas podem se cadastrar no 
Balcão de Empregos através do site da Prefeitura www.rio-
preto.sp.gov.br/balcaoempregos e se candidatar as vagas 

oferecidas enviando os currículos.Filtros:  Relatório diário do dia 18/10/2021. Apenas vagas ativas (novas e reativadas).

Relatório de VagasBalcão de Empregos

CARGO QTDE. VAGAS SEXO TIPO
AÇOUGUEIRO PERMANENTEINDIFERENTE22
AÇOUGUEIRO PERMANENTEINDIFERENTE7
AÇOUGUEIRO PERMANENTEMASCULINO1
AÇOUGUEIRO PERMANENTEINDIFERENTE1
AGENTE DE LIMPEZA PERMANENTEFEMININO1
AGENTE DE LIMPEZA MIRASSOL PERMANENTEFEMININO1
AJUDANTE DE MOTORISTA PERMANENTEINDIFERENTE3
AJUDANTE DE OBRAS PERMANENTEMASCULINO6
AJUDANTE DE PRODUÇÃO PERMANENTEMASCULINO1
AJUDANTE GERAL (ALMOXARIFADO) PERMANENTEMASCULINO1
AJUDANTE GERAL PONTE ROLANTE E EMPILHADEIRA- MORA EM MIRASSOL PERMANENTEINDIFERENTE1
ALMOXARIFE JÚNIOR PERMANENTEMASCULINO1
ANALISTA CONTÁBIL SENIOR PERMANENTEINDIFERENTE1
ANALISTA DE ÁUDIO VISUAL PERMANENTEINDIFERENTE1
ANALISTA DE CONTROLADORIA SÊNIOR PERMANENTEINDIFERENTE1
ANALISTA DE DEPARTAMENTO PESSOAL PERMANENTEINDIFERENTE1
ANALISTA DE INFORMÁTICA TEMPORÁRIAINDIFERENTE5
ANALISTA FISCAL JUNIOR PERMANENTEINDIFERENTE1
ANALISTA TELECOM (BACKOFFICE) PERMANENTEINDIFERENTE1
ANALISTA TRIBUTÁRIO PERMANENTEINDIFERENTE1
APLICADOR DE ADESIVOS PERMANENTEMASCULINO1
ARMADOR PERMANENTEMASCULINO1
ARRUMADOR DE PALLETS PERMANENTEINDIFERENTE3
ARTE FINALISTA PERMANENTEINDIFERENTE1
ASSIST. FINANCEIRO PERMANENTEFEMININO1
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO PERMANENTEMASCULINO1
ASSISTENTE CONTÁBIL JUNIOR PERMANENTEINDIFERENTE1
ASSISTENTE DE MARKETING PERMANENTEINDIFERENTE1
ASSISTENTE DE MARKETING PERMANENTEFEMININO1
ASSISTENTE DE RECURSOS HUMANOS PERMANENTEINDIFERENTE1
ASSISTENTE FISCAL PERMANENTEINDIFERENTE1
ATENDENTE PERMANENTEINDIFERENTE15
ATENDENTE PERMANENTEINDIFERENTE18
ATENDENTE PERMANENTEFEMININO1
ATENDENTE DE DELIVERY PERMANENTEFEMININO1
ATENDENTE DE SHOPPING/ÁREA ALIMENTAÇÃO PERMANENTEINDIFERENTE1
ATENDENTE (ESTÁGIO) PERMANENTEINDIFERENTE10
ATENDENTE FAST FOOD PERMANENTEINDIFERENTE3
ATENDENTE (GARÇOM) PERMANENTEINDIFERENTE1
AUDITOR JÚNIOR PERMANENTEINDIFERENTE1
AUX. DE COZINHA PERMANENTEINDIFERENTE3
AUX. DE GARÇOM PERMANENTEINDIFERENTE2
AUX. DE GARÇOM PERMANENTEINDIFERENTE5
AUX DE SUSHIMAN PERMANENTEINDIFERENTE2
AUX. EXPEDIÇÃO PERMANENTEMASCULINO5
AUX. SERV. COMÉRCIO PERMANENTEMASCULINO2
AUXILAR DE PINTOR PERMANENTEINDIFERENTE3
AUXILAR DE TRANSPORTE PERMANENTEINDIFERENTE2
AUXILIAR ADMINISTRATIVO PERMANENTEFEMININO1
AUXILIAR ADMINISTRATIVO - SETOR DE IMPORTAÇÕES PERMANENTEINDIFERENTE1
AUXILIAR ADMNISTRATIVO PERMANENTEINDIFERENTE1
AUXILIAR DE AÇOUGUE PERMANENTEINDIFERENTE11
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO PERMANENTEINDIFERENTE1
AUXILIAR DE APLICADOR TECNICO PERMANENTEINDIFERENTE2
AUXILIAR DE COZINHA PERMANENTEINDIFERENTE1
AUXILIAR DE ENFERMAGEM PERMANENTEFEMININO2
AUXILIAR DE ESCRITORIO / COBRANÇA COM EXPERIENCIA. PERMANENTEINDIFERENTE1
AUXILIAR DE ESTOQUE PERMANENTEMASCULINO3
AUXILIAR DE ESTOQUE PERMANENTEMASCULINO1

Vagas Ativas
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CARGO QTDE. VAGAS SEXO TIPO
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO PERMANENTEMASCULINO5
AUXILIAR DE INFORMATICA PERMANENTEINDIFERENTE1
AUXILIAR DE LIMPEZA PERMANENTEFEMININO6
AUXILIAR DE LIMPEZA PERMANENTEFEMININO1
AUXILIAR DE LIMPEZA PERMANENTEFEMININO1
AUXILIAR DE LIMPEZA PERMANENTEMASCULINO1
AUXILIAR DE LIMPEZA HOSPITALAR PERMANENTEFEMININO1
AUXILIAR DE LIMPEZA MEIO PERIODO PERMANENTEFEMININO1
AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO PERMANENTEMASCULINO2
AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PERMANENTEMASCULINO1
AUXILIAR DE MECÂNICO PERMANENTEMASCULINO1
AUXILIAR DE MECANICO DE CAMINHÃO. PERMANENTEMASCULINO1
AUXILIAR DE MONITORAMENTO PERMANENTEINDIFERENTE1
AUXILIAR DE ODONTOLOGIA PERMANENTEFEMININO1
AUXILIAR DE PESQUISA DE MERCADORIAS PERMANENTEMASCULINO1
AUXILIAR DE PRODUCAO PERMANENTEINDIFERENTE2
AUXILIAR DE PRODUÇÃO PERMANENTEMASCULINO4
AUXILIAR DE PRODUÇÃO PERMANENTEMASCULINO1
AUXILIAR DE PRODUÇÃO PERMANENTEMASCULINO6
AUXILIAR DE PRODUÇÃO PERMANENTEMASCULINO1
AUXILIAR DE PRODUÇÃO PERMANENTEINDIFERENTE7
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PERMANENTEINDIFERENTE1
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PERMANENTEMASCULINO1
AUXILIAR FINANCEIRO CONTAS A RECEBER PERMANENTEFEMININO1
AUXILIAR MECÂNICO DE AR CONDICIONADO PERMANENTEINDIFERENTE5
AUXILIAR SERVIÇO GERAIS PERMANENTEMASCULINO1
AUXILIAR SERVICOS GERAIS PERMANENTEMASCULINO1
AUXILIAR TÉCNICO DE PRODUÇÃO PERMANENTEINDIFERENTE1
AUXILIAR TÉCNICO DE PROJETOS PERMANENTEINDIFERENTE1
BARMAN PERMANENTEMASCULINO1
BORRACHEIRO PERMANENTEMASCULINO1
BORRACHEIRO PERMANENTEMASCULINO1
BORRACHEIRO PERMANENTEMASCULINO1
CARPINTEIRO PERMANENTEMASCULINO3
CARPINTEIRO - CIDADE JACI TEMPORÁRIAMASCULINO3
CARRETEIRO PERMANENTEINDIFERENTE3
CHAPEIRO PERMANENTEMASCULINO1
COLADOR DE OUTDOOR PERMANENTEMASCULINO2
COMPRADOR PERMANENTEINDIFERENTE1
COMPRADOR PERMANENTEINDIFERENTE1
CONFERENTE PERMANENTEINDIFERENTE15
CONFERENTE DE MERCADORIA PERMANENTEINDIFERENTE3
CONSULTOR DE SERVIÇOS PERMANENTEINDIFERENTE1
CONSULTOR DE VENDAS PERMANENTEINDIFERENTE1
CONSULTOR DE VENDAS PERMANENTEINDIFERENTE1
CONSULTOR DE VENDAS PERMANENTEINDIFERENTE4
CONSULTOR EXTERNO PERMANENTEINDIFERENTE20
CONSULTOR TELEMARKETING PERMANENTEINDIFERENTE2
CONSULTORA DE VENDAS PERMANENTEINDIFERENTE3
COORDENADOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO PERMANENTEINDIFERENTE1
COORDENADORA PERMANENTEFEMININO1
CORRETOR IMOBILIÁRIO PERMANENTEINDIFERENTE1
COZINHEIRA PERMANENTEFEMININO1
COZINHEIRA PERMANENTEINDIFERENTE1
COZINHEIRA(O) PERMANENTEINDIFERENTE1
COZINHEIRO (A) PERMANENTEINDIFERENTE1
CUIDADOR DE IDOSOS PERMANENTEFEMININO2
CUIDADORA DE IDOSOS PERMANENTEFEMININO1
CUIDADORA INFANTIL PERMANENTEFEMININO3
DESENHISTA CADISTA MORA EM MIRASSOL PERMANENTEMASCULINO1
DESENVOLVEDOR WEB - JÚNIOR PERMANENTEINDIFERENTE1
DESIGNER DE UNHA PERMANENTEINDIFERENTE1
DIARISTA PERMANENTEFEMININO1
DOMÉSTICA PERMANENTEINDIFERENTE1
ELETRICISTA PERMANENTEMASCULINO3
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CARGO QTDE. VAGAS SEXO TIPO
ELETRICISTA INDUSTRIAL PERMANENTEMASCULINO1
ELETRICISTA INDUSTRIAL/MONTADOR DE PAINÉIS PERMANENTEMASCULINO1
ELETRICISTA JUNIOR PERMANENTEMASCULINO1
ELETROTECNICO/ MEIO OFICIAL DE MANUTENÇÃO PERMANENTEMASCULINO1
EMISSOR DE FRETES PERMANENTEMASCULINO1
EMPREGADA DOMÉSTICA PERMANENTEINDIFERENTE1
ENCARREGADO LIMPEZA PERMANENTEINDIFERENTE1
ENTREGADOR TEMPORÁRIAINDIFERENTE5
ESTAGIARIO EM PEDAGOGIA PERMANENTEFEMININO2
ESTAGIÁRIO ENGENHARIA PERMANENTEINDIFERENTE5
ESTÁGIO - ATENDIMENTO TEMPORÁRIAINDIFERENTE1
ESTÁGIO - FINANCEIRO TEMPORÁRIAINDIFERENTE1
ESTÁGIO - MARKETING TEMPORÁRIAINDIFERENTE1
ESTÁGIO - QUÍMICA TEMPORÁRIAINDIFERENTE1
ESTÁGIO - SOCIAL MEDIA TEMPORÁRIAINDIFERENTE1
ESTÁGIO ADMINISTRATIVO PERMANENTEINDIFERENTE1
ESTÁGIO ADMINISTRATIVO PERMANENTEINDIFERENTE1
ESTÁGIO ADMINSITRAÇÃO TEMPORÁRIAINDIFERENTE1
ESTÁGIO CIÊNCIAS CONTÁBEIS TEMPORÁRIAINDIFERENTE1
ESTÁGIO CIÊNCIAS CONTÁBEIS TEMPORÁRIAINDIFERENTE2
ESTÁGIO DE DESING GRÁFICO PERMANENTEINDIFERENTE1
ESTÁGIO DE ENSINO MÉDIO TEMPORÁRIAINDIFERENTE1
ESTAGIO EM ARQUITETURA PERMANENTEINDIFERENTE1
ESTÁGIO EM ATENDIMENTO PERMANENTEINDIFERENTE1
ESTÁGIO EM ATENDIMENTO PERMANENTEFEMININO11
ESTÁGIO EM ATENDIMENTO PERMANENTEFEMININO9
ESTÁGIO EM DESENVOLVIMENTO WEB TEMPORÁRIAINDIFERENTE1
ESTÁGIO EM DIREITO TEMPORÁRIAFEMININO1
ESTAGIO ENSINO MEDIO PERMANENTEINDIFERENTE7
ESTÁGIO ENSINO MÉDIO PERMANENTEFEMININO1
ESTÁGIO ENSINO MÉDIO TEMPORÁRIAINDIFERENTE1
ESTÁGIO PEDAGOGIA TEMPORÁRIAINDIFERENTE1
ESTÁGIO PEDAGOGIA - BERÇÁRIO TEMPORÁRIAINDIFERENTE1
ESTÁGIO PEDAGOGIA - INFANTIL TEMPORÁRIAINDIFERENTE2
ESTÁGIO RECEPÇÃO TEMPORÁRIAINDIFERENTE1
ESTÁGIO TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO TEMPORÁRIAINDIFERENTE1
ESTÁGIO WEB DESIGNER TEMPORÁRIAINDIFERENTE1
ESTOQUISTA PERMANENTEMASCULINO1
EXECUTIVO(A) DE CONTAS - PJ PERMANENTEINDIFERENTE1
FAXINEIRA PERMANENTEINDIFERENTE1
FUNILEIRO PERMANENTEINDIFERENTE1
GESTOR DE PCP PERMANENTEMASCULINO1
GESTOR DE REDES SOCIAIS PERMANENTEINDIFERENTE1
INSTALADOR / CAMERAS E AUTOMAÇÃO PERMANENTEMASCULINO1
INSTALADOR AR CONDICIONADO PERMANENTEINDIFERENTE5
INSTALADOR DE CORTINAS E PERSIANAS PERMANENTEMASCULINO1
JARDINEIRO PERMANENTEMASCULINO1
JARDINEIRO PERMANENTEMASCULINO1
JARDINEIRO PERMANENTEMASCULINO1
JOVEM APRENDIZ TEMPORÁRIAINDIFERENTE1
JOVEM APRENDIZ TEMPORÁRIAINDIFERENTE1
LÍDER DE LOJA PERMANENTEINDIFERENTE1
LÍDER DE PREVENÇÃO E PERDAS PERMANENTEINDIFERENTE1
LIMPADOR DE VIDROS PERMANENTEMASCULINO1
MANICURE PERMANENTEINDIFERENTE3
MANOBRISTA PERMANENTEINDIFERENTE3
MECANICO PERMANENTEINDIFERENTE1
MECÂNICO - ELETRECISTA AUTOMOTIVO PERMANENTEINDIFERENTE1
MECÂNICO ALINHADOR VEÍCULOS PERMANENTEMASCULINO1
MECÂNICO ALINHADOR VEÍCULOS PERMANENTEMASCULINO1
MECÂNICO ALINHADOR VEÍCULOS PERMANENTEMASCULINO1
MECÂNICO ALINHADOR VEÍCULOS PERMANENTEMASCULINO1
MECÂNICO DE AR CONDICIONADO/REFRIGERAÇÃO PERMANENTEMASCULINO1
MECANICO DE DIREÇAO HIDRAULICA PERMANENTEMASCULINO1
MECANICO DE DIREÇÃO HIDRAULICA PERMANENTEMASCULINO1
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CARGO QTDE. VAGAS SEXO TIPO
MECÂNICO DE MANUTENÇÃO /REFRIGERAÇÃO PERMANENTEMASCULINO1
MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO PERMANENTEINDIFERENTE5
MECÂNICO DE SUSPENSÃO E FREIO PERMANENTEMASCULINO3
MECANICO INDUSTRIAL PERMANENTEINDIFERENTE1
MECANICO NA LINHA DIESEL COM EXPERIENCIA PERMANENTEMASCULINO1
MECÂNICO SÊNIOR PERMANENTEINDIFERENTE1
MEIO OFICIAL DE MARCENARIA PERMANENTEMASCULINO1
MEIO OFICIAL DE MARCENARIA PERMANENTEMASCULINO1
MEIO OFICIAL DE MARCENARIA PERMANENTEMASCULINO1
MONITOR DE AREA KIDS TEMPORÁRIAFEMININO2
MONTADOR EXTERNO PERMANENTEMASCULINO2
MOTO ENTREGADOR PERMANENTEINDIFERENTE1
MOTOBOY PERMANENTEINDIFERENTE1
MOTORISTA PERMANENTEMASCULINO1
MOTORISTA PERMANENTEMASCULINO1
MOTORISTA PERMANENTEMASCULINO2
MOTORISTA - ESTOQUISTA PERMANENTEINDIFERENTE1
MOTORISTA AJUDANTE MORA EM MIRASSOL - PONTE ROLANTE E
EMPILHADEIRA

PERMANENTEINDIFERENTE1

MOTORISTA DE CAMINHÃO BASCULANTE PERMANENTEMASCULINO1
MOTORISTA DE CARRETA PERMANENTEINDIFERENTE1
MOTORISTA ENTREGADOR TEMPORÁRIAMASCULINO15
MOTORISTA ENTREGADOR- CAMINHÃO MUNK PERMANENTEMASCULINO1
MOTORISTA GUINCHO PERMANENTEINDIFERENTE1
OPERADOR CORTE E DOBRA CHAPA GROSSA PERMANENTEINDIFERENTE1
OPERADOR DE  CAIXA PERMANENTEFEMININO4
OPERADOR DE BOB CAT TEMPORÁRIAMASCULINO1
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 CREMALHEIRA PERMANENTEINDIFERENTE1
OPERADOR DE EMPILHADEIRA TEMPORÁRIAMASCULINO2
OPERADOR DE EMPILHADEIRA PERMANENTEMASCULINO1
OPERADOR DE EMPILHADEIRA PERMANENTEINDIFERENTE7
OPERADOR DE EMPILHADEIRA PERMANENTEINDIFERENTE2
OPERADOR DE MAQUINA TRIPULADA DE LIMPEZA PERMANENTEMASCULINO1
OPERADOR DE MAQUINAS - MOTONIVELADORA/PATROL PERMANENTEMASCULINO1
OPERADOR DE MÁQUINAS DE DOBRA E CORTE PERMANENTEINDIFERENTE1
OPERADOR DE TELE  ATENDIMENTO PERMANENTEFEMININO4
OPERADOR OXICORTE - MAÇARICO PERMANENTEINDIFERENTE1
OPERADOR(A) DE PRODUÇÃO PERMANENTEINDIFERENTE1
PILOTEIRA COM EXPERIÊNCIA PERMANENTEFEMININO1
PINTOR PERMANENTEINDIFERENTE5
PINTOR TEMPORÁRIAINDIFERENTE5
PINTOR A PÓ PERMANENTEINDIFERENTE5
PORTEIRO PERMANENTEMASCULINO1
PROFESSOR DE NATAÇÃO E HIDROGINASTICA PERMANENTEINDIFERENTE1
PROFISSIONAL DE RH - PJ PERMANENTEINDIFERENTE1
PROMOTOR DE VENDAS PERMANENTEINDIFERENTE5
PROMOTOR I PERMANENTEINDIFERENTE1
RECEPÇÃO PERMANENTEFEMININO1
RECEPCIONISTA HOTEL PERMANENTEINDIFERENTE1
REPOSITOR PERMANENTEINDIFERENTE20
REPOSITOR DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS PERMANENTEINDIFERENTE22
REPOSITOR HORTFRUTI PERMANENTEINDIFERENTE13
REPRESENTANTE COMERCIAL AUTÔNOMO PERMANENTEINDIFERENTE3
SECRETÁRIA / VENDEDOR(A) PERMANENTEINDIFERENTE1
SERVENTE PERMANENTEMASCULINO1
SERVENTE PERMANENTEINDIFERENTE1
SERVENTE DE OBRA PERMANENTEMASCULINO2
SERVENTE DE PEDREIRO ( PARA FABRICAÇÃO DE POSTE DE ALAMBRADO PERMANENTEMASCULINO1
SOLDADOR PERMANENTEMASCULINO1
SOLDADOR PERMANENTEMASCULINO1
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