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Caminhoneiro é 
detido com 47 aves 
silvestres e multado 

em R$ 53 mil
A Polícia Militar Ambiental 

multou no valor de R$53 mil, 
na tarde da terça-feira (19), 
um homem que estava trans-
portando em um caminhão 47 
aves silvestres. Ele foi abor-
dado na Rodovia Washington 
Luís, em Rio Preto, às 13h. 
Segundo as informações da 
corporação, os policiais rece-
beram uma denúncia anônima 
sobre o transporte ilegal dos 
pássaros.   Pág.A4

Olímpia atinge 
90% de 

cobertura vacinal 
em adultos

Olímpia atingiu a marca de 
90% da população adulta com 
esquema vacinal completo, seja 
imunizada com duas doses ou 
com a dose única. Segundo 
a atualização da Plataforma 
VaciVida do Governo do Esta-
do, já foram aplicadas 37.923 
vacinas entre 2ª dose e doses 
únicas em pessoas com 18 
anos ou mais. Em relação à 
população geral, a cobertura 
vacinal é de 68,7%..   Pág.A5

Aves estavam em gaiolas escondidas no caminhão e foram devolvidas à natureza após a apreensão

ACIDENTE 
Colisão entre 
moto e cami-
nhão na SP 
310 deixou 
duas pessoas 
feridas; moto-
ciclista alega 
que foi fecha-
do o que pro-
vocou a queda 
e Polícia Civil 
vai investigar 
as causas do 
acidente.
Pág.A4

Corujão da Saúde fará 2,3 mil 
cirurgias oftalmológicas na região

TJ manda pagar 
R$ 110 mil 

a ciclista que 
caiu em buraco
A Justiça publicou nesta 

quarta-feira, 20, acórdão em 
que nega recurso da Prefeitura 
de Rio Preto contra decisão que 
culminou no pagamento de 
R$ 110 mil a um cliclista que 
caiu em um buraco na cidade.
A decisão de agora mantém 
entendimento do juiz da 1ª 
Vara da Fazenda, Adilson Araki 
Ribeiro, que acatou pedido de 
indenização por danos mate-
riais e morais.          Pág.A3 

Mulheres acusam 
vendedor de 
balas na rua 

de injúria
Pág. A4

Adolescente é 
flagrado com 

drogas em carro 
de aplicativo
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Vereador cobra 
intervenção de 
avenida com 

desnível
O vereador Robson Ricci 

(Republicanos) publicou vídeo 
em suas redes sociais em que  
mostra situação que se encon-
tra trecho da avenida Ernani 
Pires Domingues que durante 
o mês passado foi responsável 
por uma série de acidentes.
O local apresenta desnível e 
motoristas estavam perdendo 
o controle dos veículos, em al-
guns casos, avançando para a 
faixa contrária da via. Pág.A3

FPF fará 
experimento de 
VAR Light na 
Copa Paulista

Em acordo com a Fifa, CBF 
e aprovação por unanimidade 
de todos os clubes partici-
pantes das quartas de final, a 
Copa Paulista será o primeiro 
campeonato de futebol do 
Brasil utilizando o VAR Light, 
nova modalidade do Árbitro 
Assistente de Vídeo, em ca-
ráter experimental.     Pág.A6

Rio Preto volta 
a ter corridas 

de rua em 
novembro

Depois de um ano e nove 
meses de atividades suspen-
sas, provas de corrida de rua 
estão de volta em Rio Preto. 
No dia 15 de novembro, será 
realizada a “1ª Corrida de Rua 
da República”, que contará com 
percursos de 5K e 10K e terá 
largada e chegada no Centro 
Regional de Eventos.   Pág.A6

Tanabi tenta 
recuperação 

diante da 
Ponte Preta

Depois de ser a última equi-
pe do Grupo 1 a perder a in-
vencibilidade no Campeonato 
Paulista Sub-20, o Tanabi so-
freu duas derrotas consecutivas 
para Mirassol e Oeste. Com 
isso, o Índio da Noroeste tenta 
se reabilitar nesta quinta-feira 
(21) em um duelo contra a 
Ponte Preta.   Pág.A6

Tanabi tenta 
a recupera-
ção nesta 
quinta-feira 
contra a 
Ponte Preta 
em Campi-
nas
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Como utilizar os 
recursos do LinkedIn em 
suas estratégias digitais

Em um mundo altamente 
conectado, as mídias sociais têm 
papel fundamental. Para o bem 
ou para o mal. A diferença está 
no uso das ferramentas com 
inteligência e critério. E também 
na escolha da melhor opção de 
rede social para os interesses 
envolvidos.

Neste ambiente de redes 
sociais, uma alternativa bem in-
teressante é o LinkedIn, a maior 
rede social para negócios do 
mundo. Diferente do que muitos 
acreditam, ele não serve apenas 
para a busca de emprego e divul-
gação de currículos. Na verdade, 
seu objetivo primordial é criar 
conexões entre pessoas e, a partir disso, gerar oportunidades de 
relacionamentos profissionais e negócios entre empresas.

Assim, seja qual for o objetivo empresarial, o LinkedIn é cla-
ramente um canal relevante e que pode gerar bons resultados já 
no curto prazo. Veja baixo:

8 sugestões para impulsionar sua estratégia digital com 
o uso do Linkedin

Os principais objetivos de empresas que investem nessa plata-
forma são gerar leads, nutri-los, disponibilizar conteúdo relevante 
e criar boas oportunidades de negócios.

1 – Construir autoridade
O LinkedIn é um instrumento incrível para quem quer construir 

uma imagem de autoridade. Mais direcionado e focado, o conteúdo 
oferecido costuma ser de alta qualidade e refinado.

Esse aspecto da rede influencia de forma positiva, ajudando 
as pessoas, empresas ou marcas a se tornarem referências de 
autoridade.

O objetivo do perfil pessoal é apresentar projetos e habilida-
des, agregar informações da carreira profissional e estruturar, a 
partir daí, a autoridade. Já a página empresarial visa a expandir 
os negócios e divulgá-los. Na página da empresa, é importante 
conter todas as informações que geram credibilidade, todas as 
novidades e serviços oferecidos. Com todos esses itens estrutu-
rados, ganha-se espaço e reconhecimento.

2 – Criar rede de contatos
Para ter um bom alcance é preciso ter contatos, seguidores, 

ou seja, rede de conexões. Mais importante que a quantidade, é 
a qualidade das suas conexões.

É preciso trabalhar para aumentar a lista, conectando-se com 
quem pode trazer vantagens, proporcionar parcerias e fazer o seu 
empreendimento crescer, como pessoas que são referência e que 
podem somar e agregar valor ao negócio.

O importante é aproveitar a porta que se abriu e criar oportu-
nidades que serão benéficas a todos.

3 – Oferecer conteúdo de qualidade
Disponibilizar conteúdos de qualidade para seus seguidores é 

primordial, tanto para atrair possíveis clientes e conquistar novos 
seguidores, como para a construção da autoridade.

Pode-se compartilhar links externos, artigos criados no próprio 
LinkedIn, compartilhar conteúdos interessantes que viu em outros 
lugares. O crucial é sempre manter a página atualizada, com uma 
frequência de postagens organizada e regular.

4 – Integrar grupos de discussões
Os grupos no LinkedIn proporcionam muitas vantagens. Um 

grupo fechado é um excelente local para propagar temas relevan-
tes, responder perguntas, esclarecer dúvidas e procurar entender 
bem o que se passa na mente de seguidores de nichos específicos.

Uma dica interessante é aproveitar e criar redes de contatos, 
já que os grupos possuem pessoas com interesses que se unem 
para discutir assuntos pertinentes a elas.

5 – Buscar ser visto
No LinkedIn, é possível firmar um contato direto com uma pes-

soa ou empresa com quem se quer estreitar um relacionamento. 
Portanto, deve-se publicar materiais de interesse na página da 
empresa, no perfil pessoal, e republicar conteúdos que são rele-
vantes. Dessa forma, a timeline do perfil pessoal ou empresarial 
estará mais ativa e será mais acessada.

Segundo dados do ReTargeter.com, a taxa de conversão no 
LinkedIn é 277% mais eficaz para empresas que no Facebook 
ou Twitter.

6 – Usar ferramenta de Pesquisa Avançada
Um dos grandes benefícios de usar o LinkedIn é a oportunida-

de de fazer buscas sobre um profissional ou empresa, utilizando 
filtro que permitem encontrar públicos ou pessoas de segmentos 
exclusivos, únicos, por categorias, como empresa, cargo, espe-
cialização, influenciadores, mercado, etc.

Quem utilizar a conta Premium, pode ainda explorar recursos 
especiais, como o envio de mensagem direta para o organizador 
de contatos, busca com resultados expandidos, entre outras 
vantagens.

7 – Anunciar
O LinkedIn Ads é uma ótima ferramenta para anunciar, por 

conta da grande audiência e segmentação precisa. Ele permite 
que você estratifique seus anúncios baseados nas informações 
disponíveis dos seguidores, tais como função, títulos, nível de 
experiência, tamanho da empresa, entre outras.

8 – Analisar os resultados
O LinkedIn oferece ferramentas de análise que acompanham 

a interação dos seguidores, o que auxilia na produção de novos 
conteúdos direcionados. Com elas, é possível observar as melhores 
métricas, mensurar informações e os dados mais relevantes para 
traçar suas estratégias.

*Ederson Dé Manoel é Growth Hacker especialista em 
LinkedIn e Lead Generation. Pós-graduado em Marketing 
pela ESPM (Escola Superior de Propaganda e Marketing), 
atualmente dedica-se à projetos de Data Marketing, Growth 
Hacking e Gestão de Experimentos de Marketing Científico. 
Já atendeu clientes, como Google, Corinthians, Vogue, Net-
shoes, Faber Castell, Cerveja Proibida, entre outros.

ARTIGO McDia Feliz será sábado 
para ajudar HB e HCM

Será realizada a 33ª edição 
da campanha McDia Feliz, nes-
te sábado, dia 23 de outubro, 
uma das principais ações do 
país em arrecadação de fundos 
para causas infantojuvenis.

Toda a renda gerada com as 
vendas de sanduíches Big Mac 
nos restaurantes McDonald’s 
de Rio Preto, Catanduva, Fer-
nandópolis e Votuporanga, será 
destinada para o Hospital de 
Base (HB) e para o Hospital da 
Criança e Maternidade (HCM).

A diretora administrativa 
do Hospital de Base, Amália 
Tieco, destaca a importância 
da instituição participar des-
ta campanha. “É uma honra 
para nós do Hospital de Base 
(HB) e Hospital da Criança e 
Maternidade (HCM) participar 
pelo segundo ano consecu-
tivo do McDia Feliz, uma das 
maiores campanhas em prol 
de crianças e adolescentes do 
país. Iniciativa que mobiliza e, 
ao mesmo tempo, conscientiza 
os mais diferentes setores da 
sociedade sobre a relevância 
do câncer infantojuvenil.”

“Esta ação é extremamente 
importante, pois, a contribui-
ção da campanha McDia Feliz 
viabilizará a aquisição de um 
aparelho de ultrassonogra-
fia portátil, que possibilitará 
diagnósticos mais rápidos, 
permitindo tratamento ade-

Luiz Felipe POSSANI   
redacao@dhoje.com.br
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quado, sem a necessidade de 
deslocamento das crianças 
para o setor de diagnóstico, 
para a realização de exames.  
Outro benefício, através deste 
novo aparelho, será possível a 
passagem de cateteres intra-
venosos com maior segurança, 
com punções guiadas e menos 
complicações”, explica o diretor 
administrativo HCM, Antônio 
Soares Souza.

“Toda a renda obtida com a 
venda de sanduíches Big Mac 
nas cidades de São José do 
Rio Preto, Catanduva, Fernan-
dópolis e Votuporanga será 
destinada para o Hospital de 
Base (HB) e para o Hospital da 

Criança e Maternidade (HCM), 
entidades beneficiadas por 
meio da parceria com o Institu-
to Ronald McDonald”, informa 
Rubens Fragoso, franqueado 
McDonald’s.

“No ano passado o resultado 
da ação foi muito satisfatório. 
Nossa expectativa é contar mais 
uma vez com a solidariedade 
em prol destas duas causas tão 
importantes, que são a saúde e 
a educação. Destacamos que 
iniciativas de arrecadação de 
fundos são importantes, não 
meramente pela arrecadação, 
mas sim para quais fins estes 
valores são destinados”, afirma 
Dr. Jorge Fares, diretor executivo 

da Funfarme.
O McDia Feliz é o principal 

evento beneficente do McDo-
nald’s e, atualmente, é uma 
das maiores mobilizações em 
prol de crianças e adolescen-
tes no Brasil. A campanha é 
realizada no país desde 1988, 
gerando recursos para as insti-
tuições apoiadas pelo Instituto 
Ronald McDonald, que atuam 
para proporcionar mais saúde 
e qualidade de vida a crianças 
e adolescentes com câncer. 
Em 2018, o projeto ampliou 
seu impacto para beneficiar 
outra causa de grande impor-
tância para o país, a Educação, 
contribuindo para as ações do 
Instituto Ayrton Senna. Desde 
sua primeira edição, mais de R$ 
300 milhões já foram arrecada-
dos pelo McDia Feliz.

“O câncer infantojuvenil é a 
doença que mais mata crianças 
de 1 a 19 anos, com o surgi-
mento de um novo caso a cada 
hora no Brasil (dados do Inca). 
Somado ao atual cenário da 
pandemia, esse dado se torna 
ainda mais alarmante, visto 
que os pequenos pacientes em 
tratamentos oncológicos estão 
no grupo de risco da Covid-19, 
e não podem interromper o tra-
tamento. Por isso, mais do que 
nunca, precisamos da união 
de solidariedade de todos para 
podermos mudar a realidade 
dessas famílias”, destaca Bian-
ca Provedel, Diretora Executiva 
do Instituto Ronald McDonald.

Dupla sertaneja Fiduma & Jeca 

ACHE A SUA
Balcão tem 807 vagas de emprego

O Balcão de Empregos de 
Rio Preto desta quarta-feira 
(20) está oferecendo 807 
oportunidades de trabalho. 
As principais delas são para 
operador de caixa (55), açou-
gueiro (31), vendedor (30), 
atendente (22), repositor de 
frutas, verduras e legumes 
(22), auxiliar de produção (21), 
consultor externo (20), reposi-

tor (20), promotor de vendas 
(20), vendedor externo (18), 
conferente (15), operador de 
empilhadeira (15), motorista 
entregador (15), entre outros.

Há também oportunidades 
de estágio. As vagas são para 
as seguintes áreas: telemarke-
ting (14), ensino 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.

Da REDAÇÃO

HOJE

Autores revisitam infância em coletânea 
e lançamento acontece em Rio Preto 

Na semana da criança, um 
grupo de homens e mulheres 
abandonou as redes sociais 
e os meios de comunicação 
modernos para um mergulho 
no passado. Sim, revisitaram a 
própria infância.

O resultado desta experi-
ência poderá ser conferido e 
compartilhado por leitores de 
“Verdades Inocentes – resgate 
do eu criança”, nova coletânea 
da Editora pela Ponto Z, que será 
lançada nesta quinta-feira (21) 
no MIS (Museu da Imagem e 
do Som Fernando Marques), em 
Rio Preto.

O livro reúne 79 autores adul-
tos, de 10 estados e um de Por-
tugal. A mais idosa, Maria Tereza 
Mendes Figueiredo, professora 
de datilografia, cabeleireira, cos-
tureira e boleira, tem 90 anos. O 
mais novo, Francisco Praxedes 
Longhi Zanetti, médico, tem 27. 
Dois textos são in memoriam, 
homenagens póstumas de filhos 
e netos aos que partiram, mas 

deixaram guardadas preciosas 
reminiscências, os poetas Luiz 
Fumis e Zulmira Praxedes, am-
bos em forma de verso.

Fundada em maio de 2019, 
a Editora Ponto Z fechará 2021 
com a marca de 27 títulos no 
mercado editorial, a maioria 
autorais, de poesia, biografias, 
infantil e coletâneas.

Para o editor da Ponto Z, 
Edmilson Zanetti, não se trata 
somente de quantidade, o que 
não deixa de ser um desafio em 
plena pandemia do coronavírus, 
mas sobretudo de qualidade. 
“Gosto do formato coletânea 
porque abre oportunidade para 
descobrir novos valores literários 
e nos permite viagens temáticas, 
como é o caso de Verdades 
Inocentes”.

Ele lembra que um dos livros 
da Ponto Z, Zulmira de Z a A, foi 
vencedor, em 2019, do Prêmio 
Nelson Seixas, na categoria 
literatura, o mais importante 
concurso de incentivo cultural 
de Rio Preto.

O MIS Fernando Marques 

Da REDAÇÃO 

reúne rico acervo com mais de 
1500 aparelhos de imagem, 
especialmente cinema e foto-
grafia, filmes e fotos. A noite de 
lançamento será musicalmente 
ambientada pelo piano do maes-
tro Luz Carlos Ribeiro, com direito 
a visita ao espaço cultural.

O lançamento de Verdades 
Inocentes vai abrir também uma 

feirinha literária com títulos da 
Editora Ponto Z que, por con-
ta da pandemia, não tiveram 
lançamentos presencias. São 
coletâneas sobre a pandemia, 
mães, maternidade, crianças 
com síndrome de Down e livros 
de autores como o artista plás-
tico Jocelino Soares e a poeta 
e etnoliguista Roselis Bastistar.

D
ivulgação

Editor da 
Ponto Z, 
Edmilson 
Zanetti
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CONGRESSO

Avenida Bady tem trecho 
interditado para obra

A partir desta quarta-feira 
(20/10), o Semae fará a 
substituição de um trecho 
da rede de esgoto na ave-
nida Bady Bassitt, entre as 
ruas Rubião Júnior e Dele-
gado Pinto de Toledo. Para 
a execução da obra, será 
necessário interditar a faixa 

de ônibus da avenida Bady 
Bassitt, no trecho citado. As 
obras terminam no próximo 
dia 25.

Os motoristas devem fi-
car atentos para o estran-
gulamento do trânsito no 
local das obras. A Secretaria 
Municipal de Trânsito fará a 
sinalização na avenida, no 
trecho que ficará interditado.

Da REDAÇÃO

SEMAE

RIO PRETO

TRÂNSITO

Vereador volta a cobrar intervenção 
em avenida com desnível em asfalto
O vereador Robson Ricci 

(Republicanos) publicou vídeo 
em suas redes sociais em que  
mostra situação que se encon-
tra trecho da avenida Ernani 
Pires Domingues que durante 
o mês passado foi responsável 
por uma série de acidentes.

O local apresenta desnível 
e motoristas estavam perden-
do o controle dos veículos, 
em alguns casos, avançando 
para a faixa contrária da via, 
e no caso mais grave, ocor-
rido no dia 16 de setembro, 
um homem de 22 anos caiu 
com a motocicleta no córrego 
Piedade, ao lado da avenida. 
Ele acabou tendo fraturas no 
fêmur, teve de ser socorrido 
pelo SAMU e levado para a 
Santa Casa onde passou por 
cirurgia.

No vídeo publicado pelo 
vereador, é possível ver que 
o local – interditado parcial-
mente pela secretária de 
Trânsito – continua cedendo, 
ainda representando riscos 

aos motoristas que trafegam 
próximo ao trecho.

“O asfalto está cedendo 
cada vez mais. Pra quem está 
no sentido Eldorado para o 
Parque do Sol, vocês vão ver 
o perigo. Motoqueiro passa 
tirando uma certa fina. É peri-
goso, não sou perito no caso. 
Ali no asfalto tem marcação, 
um estudo de trafego pra saber 
quantos carros passam por dia, 
velocidade. O negócio está ca-
minhando, mas a manutenção 
tem que ser feita”, afirma Ricci 
no vídeo publicado na manhã 
desta quarta-feira, 20.

No dia 1º de setembro, a 
Secretaria Municipal de Trân-
sito realizou um estudo, entre 
7h e 19h, e constatou que, dos 
7.105 veículos que passaram 
pelo trecho, 2.649 trafegavam 
acima da velocidade até então 
permitida, de 60 km/h. Desses, 
18 veículos atingiram velocida-
de de 91 a 100 km/h.

Com base nesse estudo, 
a pasta reduziu a velocidade 
máxima permitida no local, de 
60 km/h para 40 km/h, além 

Raphael FERRARI 

A Justiça publicou nesta 
quarta-feira, 20, acórdão em 
que nega recurso da Prefeitu-
ra de Rio Preto contra decisão 
que culminou no pagamento 
de aproximadamente R$ 110 
mil a um cliclista que caiu em 
um buraco na cidade.

A decisão de agora man-
tém entendimento do juiz da 
1ª Vara da Fazenda, Adilson 
Araki Ribeiro, que acatou 
pedido de indenização por 
danos materiais e morais 
seguindo entendimento do 
próprio Tribunal de Justiça de 
que o acidente teria sido mo-
tivado pela má conservação 
da via pública pela adminis-
tração municipal.

A queda ocorreu na rua 
Antônio Guerino de Lou-
renço, Vila Clementina, em 
novembro de 2014. Após o 
acidente a vítima teve que 
ser socorrida e levada até 

a UTI da Santa Casa. Ele foi 
submetido a cirurgia devido 
as graves lesões que sofreu.

Em primeira instância a 
Prefeitura de Rio Preto já ha-
via sido condenada em 2019. 
O juiz Adilson Araki alegou 
omissão do Poder Público e 

em via pública, indica falha do 
serviço público”.

“Trata-se, assim, de de-
manda que envolve a respon-
sabilidade do Estado por uma 
suposta omissão genérica, 
embora não se apresente 
como causa direta e imediata 
do dano, entretanto concorre 
para ele, razão pela qual deve 
o lesado provar que a falta 
do serviço(culpa anônima) 
concorreu para o dano, que 
se houvesse uma conduta 
positiva praticada pelo Poder 
Público o dano poderia não 
ter ocorrido”, cita trecho da 
decisão.

O DHoje Interior procurou 
a Prefeitura de Rio Preto para 
comentar a decisão. Por meio 
de nota, a Procuradoria Geral 
do Município informou que “já 
expôs os argumentos jurídicos 
no processo e não comenta 
decisão judicial. Analisaremos 
eventual interposição de re-
curso, se for o caso”, finaliza.

Raphael FERRARI 

as sequelas permanentes 
que o ciclista acabou sofren-
do. Ele teve traumatismo na 
cabeça e diversas lesões pelo 
corpo.

A relatora do caso Isabel 
Cogan afirma em trecho de 
sua sentença que “o buraco 

Divulgação 

R$ 110 MIL

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

de refazer a sinalização da 
avenida, tanto de solo como 
área (placas).

Após reunião entre os se-
cretários de Trânsito, Amaury 
Hernandes, e de Obras, Israel 
Cestari, ficou definido que uma 
das pistas da avenida Ernani 
Pires Domingues seria inter-
ditada para evitar acidentes, 
uma vez que a sinalização de 
redução de velocidade não 
estava sendo respeitadas por 
alguns motoristas.

Trecho em desnível na avenida Ernani Pires Domingues

Arquivo DHOJE

O outro lado - Pro-
curamos a Prefeitura para 
comentar os apontamentos 
feitos pelo vereador Robson 
Ricci. Em nota a secretária 
Obras informou que “con-
tratou o engenheiro para 
elaboração do projeto para 
o reparo na Ernani Pires Do-
mingues. O estudo já está em 
produção. Assim que for con-
cluído o estudo, a licitação 
para o início dos trabalhos 
será aberta”.

Divulgação

Câmara vai exigir comprovante de vacina 
para acessar prédio a partir de novembro
A Câmara de Rio Preto 

passará a exigir em novembro 
comprovante de vacinação 
para que os munícipes possam 
acessar o prédio legislativo. 
A decisão foi anunciada pelo 
presidente Pedro Roberto 
Gomes (Patriotas) por meio 
de nota nesta quarta-feira, 
20, após ofício encaminhado 
pelo vereador Celso Peixão 
(MDB) em que questiona 
quais seriam os procedimen-
tos adotados sobre a exigência 
de apresentação de certificado 
de vacinação.

A nota afirma que “em 
relação aos servidores, o Ato 
da Mesa 16/2021, de 24 de 
agosto de 2021, contém a 
exigência para que entregas-
sem ao Departamento Pessoal 
cópia da carteira de vacina-
ção, expediente que segundo 
informações da Diretoria Geral 
tem sido cumprido”.

Sobre os munícipes o pre-
sidente esclarece que “a Mesa 
Diretora deverá editar novo Ato 
para o início de novembro, 

quando as regras de distan-
ciamentos não serão mais 
exigidas pelo Plano São Pau-
lo, devendo ser apresentado 
pelos visitantes a carteira de 
vacinação contra a COVID-19, 
assim como o uso de máscara 
para adentrar no legislativo”, 
finaliza.

A exigência de comprovante 
de vacinação por parte da po-
pulação ainda não é consenso 
dentro do governo Edinho. O 
DHoje Interior procurou o pre-
feito para informar se também 
pretende exigir o comprovante 
nos prédios e espaços muni-
cipais.

Atualmente quase 300 
municípios pelo país já exigem 
o comprovante, entre eles São 
Paulo e Rio de Janeiro. O pre-
feito Edinho limitou-se a dizer, 
por meio de nota que “este 
assunto ainda não foi discutido 
pelo Comitê de Enfrentamento 
da Pandemia”, afirma.

Justiça  - O Órgão Espe-
cial do Tribunal de Justiça do 
Estado de São Paulo, compos-
to por 25 desembargadores, 
manteve nesta quarta-feira, 

Raphael FERRARI 
redacao@dhoje.com.br 20, a validade da portaria que 

determinou a exigência de com-
provante de vacinação contra 
a Covid-19 para a entrada em 
prédios do tribunal desde o úl-
timo dia 27 de setembro.

A portaria foi editada pelo 
presidente do TJSP, Geraldo 
Francisco Pinheiro Franco, em 
20 de setembro. O desem-
bargador Edson Ferreira da 
Silva entrou com requerimento 
contestando a norma, e o caso 
foi analisado hoje pelo Órgão 
Especial, que, por unanimida-
de, decidiu pela manutenção 
da regra. Além da exigência da 
vacinação, o documento fala 
ainda na obrigatoriedade do 
uso de máscara pelos maiores 
de 2 anos.

A obrigação é da comprova-
ção, ao menos, da imunização 
com primeira dose da vacina 
— considerado o calendário de 
vacinação — e vale para todos: 
servidores, membros do Minis-
tério Público, defensores pú-
blicos, advogados, estagiários, 
funcionários de restaurantes, 
bancos, lanchonetes e público 
em geral. A medida vale apenas 
para maiores de 18 anos.

Senado aprova criação 
de vale-gás para atender 
famílias de baixa renda 

O Senado aprovou nesta 
terça-feira, 19, por 76 votos 
a 1, o projeto de lei que cria 
um programa social com o 
objetivo de ajudar famílias 
de baixa renda a comprar 
botijões de gás de cozinha. O 
único voto contra foi do sena-
dor Fernando Bezerra Coelho 
(MDB). O texto será analisado 
novamente pela Câmara.

Se virar lei, a iniciativa 
permitirá que as famílias be-
neficiárias recebam, a cada 
dois meses, o valor corres-
pondente a pelo menos 50% 
do preço médio nacional de 
revenda do botijão de 13 kg. 
O programa, segundo o texto, 
terá duração de 5 anos.

O projeto já foi aprova-
do pela Câmara, mas será 
analisado novamente pelos 

deputados porque o relator, 
Marcelo Castro (MDB-PI), fez 
mudanças significativas no 
texto. A nova versão funde o 
texto aprovado pelos deputa-
dos com uma proposta simi-
lar apresentada pelo senador 
Eduardo Braga (MDB-AM).

Defensores do programa 
dizem que o subsídio é ne-
cessário diante dos suces-
sivos aumentos no preço do 
gás de cozinha no país. O 
botijão de 13 kg já está na 
casa de R$ 100, chegando 
a R$ 135 em alguns estados 
brasileiros.

A proposta original previa 
que o valor a ser repassado 
a cada dois meses seria de 
40% do preço médio do bo-
tijão. Relator do texto, o se-
nador Marcelo Castro elevou 
o percentual para o mínimo 
de 50%.

Da REDAÇÃO
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TJ mantém indenização para 
ciclista que caiu em buraco
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Caminhoneiro é flagrado com 47 aves 
silvestres e multado em R$ 53 mil

A Polícia Militar Ambiental 
multou no valor de R$53 mil, 
na tarde da terça-feira (19), 
um homem que estava trans-
portando em um caminhão 47 
aves silvestres. Ele foi abor-
dado na Rodovia Washington 
Luís, em Rio Preto, às 13h.

Segundo as informações 
da corporação, os policiais 
receberam uma denúncia 
anônima sobre o transporte 
ilegal dos pássaros.

Após a abordagem do 
veículo suspeito, foi realizada 
uma vistoria onde foram loca-
lizadas escondidas na cabine 
do caminhão sete gaiolas 
ocupadas por um corrupião, 
um chorão, três azulões, seis 

trinca-ferros, sete pássaros 
pretos e 29 coleiros-baianos.

O condutor do veículo foi 
questionado e confessou que 
estava transportando as aves 
para comércio e que não pos-
sui nenhum documento do 
órgão competente.

Foram feitas duas multas 
para o caminhoneiro, sendo 
uma no valor de R$47 mil 
pela infração de transporte de 
espécimes nativas e a segunda 
de R$6 mil por maus-tratos.

Em seguida, o suspeito foi 
liberado para mais tarde ser 
investigado. De acordo com a 
Ambiental, 44 aves foram rein-
troduzidas na natureza, duas 
permanecem no Zoológico 
Municipal de Rio Preto e uma 
morreu. (Colaborou – Bruna 
MARQUES)

Da REDAÇÃO   
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NA VILA IMPERIAL
Mulheres acusam 
vendedor de balas 
na rua de injúria

Mãe e filha, de 50 e 27 
anos, respectivamente, acio-
naram uma equipe da Polícia 
Militar de Rio Preto, na tarde da 
terça-feira (19), para denunciar 
que foram injuriadas por um 
homem, de 27 anos, que es-
tava comercializando balas na 
Rua Bernardino de Campos, na 
Vila Imperial.

Na Central de Flagrantes, 
as vítimas disseram que esta-
vam caminhando com pressa 
quando foram abordadas pelo 
acusado.

Elas recusaram a oferta da 
mercadoria, momento em que 
o suspeito passou a chamar 
mulher mais velha de “cabelo 

de miojo” e “óculos do Harry 
Potter”, sendo que ao perce-
ber que as duas continuaram 
andando ele então passou a 
chamar a segunda vítima de 
“quenga”, “biscate” e “ridí-
cula”.

Em sua defesa, o homem 
disse que é comediante e que 
tudo era apenas uma brinca-
deira. Ele também negou ter 
ofendido as vítimas.

Para os policiais civis, os 
PMs informaram que esta não 
foi a primeira vez que alguém 
reclama sobre o homem.

O caso foi registrado como 
injúria e encaminhado para o 
1º Distrito Policial. 

(Colaborou – Bruna
 MARQUES)

Da REDAÇÃO

TRÁFICO

ANGELA ANTONIA DACIE, natural de 
Aurifl ama/SP, faleceu aos 76 anos de idade. 
Era solteira. Foi sepultada no dia 20/10/2021 
às 16:00, saindo seu féretro do velório 
Capelas Prever Rio Preto para o cemitério 
São João Batista.

LUIZ CARLOS CHIQUETO, natural de 

  FALECIMENTOS
São José do Rio Preto/SP, faleceu aos 68 
anos de idade. Era casado com Ros Elvira 
Rissato Chiqueto e deixou seus fi lhos Luiz 
Carlos, Rafael Henrique e Juliana Cristina. 
Foi sepultado no dia 20/10/202 às 17:00, 
saindo seu féretro do velório Ercilia para o 
cemitério Ressurreição.

SP-310

Acidente entre moto 
e caminhão tem dois 
feridos em rodovia

O 5º Distrito Policial irá 
investigar um acidente de trân-
sito ocorrido nesta terça-feira 
(19), às 5h45, na Rodovia Wa-
shington Luís. O condutor de 
31 anos de uma moto perdeu 
o controle e caiu na rodovia 
junto com a esposa de 23 
anos. O motociclista alega ter 
sido fechado por um caminhão 
conduzido por um homem, de 
58 anos.

A Polícia Militar Rodoviária 
foi acionada e encontrou os en-
volvidos aguardando a chegada 
do socorro médico.

Os policiais primeiro conver-
saram com o condutor da moto 
que informou estar dirigindo na 
faixa da esquerda para ultra-
passar o caminhão envolvido, 
porém em certo momento o 
veículo acabou fechando sua 
moto. Em seguida, ele perdeu 
o controle de seu veículo que 

acabou chocando-se com a 
defensa metálica da rodovia 
provocando a queda.

Já o condutor do cami-
nhão informou que já estava 
dirigindo na faixa da esquerda 
no intuito de ultrapassar outro 
caminhão e ao olhar em seu 
retrovisor observou a moto 
desgovernada perder o controle 
e cair.

O motociclista foi socorri-
do por uma ambulância, da 
concessionária responsável 
pela rodovia, e levado para o 
Hospital de Base com uma 
fratura exposta. Já sua esposa 
foi socorrida por uma Unidade 
de Resgate até a UPA Tangará 
com escoriações e um corte no 
joelho esquerdo.

O caso foi registrado no 
Plantão Policial de Rio Preto 
como lesão corporal culposa 
em direção de veículo auto-
motor. (Colaborou – Bruna 
MARQUES)

Da REDAÇÃO

TRÂNSITO
Motorista registra queixa após 
ônibus deixar local de acidente

Um homem, de 31 anos, 
procurou a Central de Flagran-
tes de Rio Preto, na tarde da 
terça-feira (19), para informar 
que após colidir com o seu carro, 
às 12h50, na Avenida Nossa 
Senhora da Paz, o motorista de 
um ônibus desceu apenas para 
fotografar o dano e saiu do local 
sem prestar ajuda.

De acordo com a vítima, ela 
saía com seu carro que estava 
estacionado na faixa da esquer-
da quando um ônibus que era 
conduzido na faixa da direta 
atingiu a lateral do automóvel.

Em seguida, o motorista 
desceu do veículo, fotografou o 
dano e retornou ao ônibus sem 
dar nenhuma informação para a 
vítima que conseguiu fotografar 

a placa do coletivo antes que 
fosse embora.

Mais tarde a vítima conver-
sou com o gerente da empresa 
responsável pelo ônibus que 
orientou que fosse registrada 
a queixa.

A Polícia Civil registrou o 
caso como fuga de local de 
acidente e abalroamento. As 
investigações serão feitas pelo 
3º Distrito Policial.

Em nota enviada para o 
DHoje a empresa responsável 
pelo ônibus informou que “no 
ato do ocorrido o motorista 
registrou através de fotografia 
o abalroamento e orientou o 
condutor do veículo procurar 
pela empresa para as tratativas 
do acidente, não houve vítima 
no local”. (Colaborou – Bruna 
MARQUES)

Da REDAÇÃO

Adolescente é detido 
com droga em carro 

de aplicativo

Um adolescente, de 16 
anos, foi apreendido na madru-
gada desta quarta-feira (20), 
após ser abordado por policiais 
do Batalhão de Ações Especial 
da Polícia (BAEP) com três 
grandes pedaços de maconha. 
O menor estava dentro de um 
carro na Avenida Philadelpho 
Manoel Gouveia Neto.

Segundo a PM, a guarnição 
fazia patrulhamento de rotina 
quando suspeitou das atitudes 
de um motorista e do passa-
geiro de um Gol. Em revista 
pessoal no motorista, de 38 
anos, nada de ilícito foi encon-
trado, mas com o infrator foram 
achadas as porções da droga, 
balança de precisão e R$ 17.

Os dois suspeitos foram 
levados para a Central de Fla-
grantes de Rio Preto, onde o 
homem informou ser apenas 
um motorista de aplicativo, 
enquanto o adolescente disse 
que pegou os entorpecentes na 
casa de um amigo e confirmou 
que o motorista nada sabia a 
respeito do tráfico.

Em pesquisa criminal, foi 
constatado que o menor já 
esteve internado duas vezes na 
Fundação Casa e acreditando 
que ele não se reajustou o de-
legado plantonista decidiu por 
apreendê-lo e encaminhá-lo 
para a carceragem da DEIC.

O motorista foi liberado e o 
caso seguirá para investigação 
no 3º Distrito Policial. (Colabo-
rou – Bruna MARQUES)

Da REDAÇÃO
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VALOR DE R$ 5,5 MIL
Homem é preso após furtar betoneira em obra

Um homem, de 34 anos, 
foi preso na madrugada desta 
quarta-feira (20), após policiais 
militares serem acionados por 
um popular que o viu junto com 
outra pessoa furtando uma 
betoneira avaliada em R$5,5 
mil. O crime ocorreu no bairro 
São Thomaz II.

De acordo com o boletim de 
ocorrência, os pms foram in-
formados de que dois homens 
furtaram o equipamento de 

uma construção e colocaram 
dentro de uma carreta impro-
visada ligada a uma caminho-
nete. Eles  fugiram sentido a 
Estância Alvorada.

A guarnição se dirigiu para 
o bairro e encontrou a cami-
nhonete mencionada com dois 
suspeitos. Ao perceber a via-
tura um deles fugiu enquanto 
o outro entrou na residência 
próxima do veículo.

O segundo acusado foi 
abordado e alegou não saber 
sobre o furto ou porque a ca-

minhonete e betoneira estavam 
em frente a sua residência.

Em seguida, o homem foi 
levado para a Central de Fla-
grantes, onde também se fez 
presente a representante da 
empresa que alugou a beto-
neira.

Após ter a prisão em fla-
grante por furto qualificado con-
firmado, ele foi encaminhado 
para a carceragem da DEIC. O 
caso segue sendo investigado 
pelo 6º DP. (Colaborou – Bru-
na MARQUES)

Da REDAÇÃO
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Vizinho encontra idoso morto em chácara

Na manhã da última 
terça-feira (19), a Polícia 
Militar foi acionada por 
um homem, de 68 anos, 
que por volta das 8h10 en-
controu seu vizinho, de 60 
anos, morto no interior de 
uma chácara, localizada 
no Parque do Limão.

Segundo a testemunha, 
diariamente costumava 
ver seu vizinho e cumpri-

mentá-lo, porém ele não 
tinha visto a vítima desde 
domingo e por isso na ter-
ça-feira decidiu conferir se 
estava tudo bem.

Ao entrar na chácara, 
que já estava aberta, a 
testemunha encontrou o 
idoso deitado em um col-
chão na sala já sem sinais 
vitais.

Uma equipe do SAMU 
foi acionada e o médico 
responsável constatou o 

óbito, informando aos pms 
que possivelmente a vítima 
faleceu cerca de dois dias 
antes e de causas naturais.

Em seguida, os policiais 
acionaram a funerária e se 
direcionaram para a Central 
de Flagrantes para registrar 
o caso como morte natural 
e encaminhar ao 6º Distrito 
Policial de Rio Preto.

 (Colaborou – Bruna 
MARQUES)

Da REDAÇÃO
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Você já teve um derrame ou um infarto? Sua pressão 
é de difícil controle? Suas pernas doem durante a cami-
nhada? Você sente o pé frio e formigando? Sua ferida não 
cicatriza? Caso você tenha estes sintomas, sua circulação 
pode estar no limite, já demonstrando sinais de sofrimento. 
Você deve se preocupar com isso? Sim, a sua circulação 
representa o sistema mais nobre do seu corpo.

Todas as estruturas do nosso corpo trabalham em 
harmonia graças ao bom funcionamento do sistema cir-
culatório. As artérias, em especial, representam os vasos 
sanguíneos responsáveis por fornecer oxigênio e nutrientes 
para os principais órgãos do corpo humano, mantendo o 
equilíbrio orgânico e permitindo o desempenho das funções 
essenciais à manutenção da vida.

A aterosclerose, entidade caracterizada pelo depósito 
de placas ricas em colesterol e células inflamatórias no 
endotélio vascular, constitui a principal causa de compro-
metimento do sistema arterial, prejudicando a perfusão e 
a oxigenação das estruturas corporais. 

Com o passar dos anos, uma pessoa portadora de fa-
tores de risco para doenças cardiovasculares evolui com 
aumento no depósito de placas de colesterol nas artérias 
do cérebro, do coração, dos rins e das pernas, interferindo 
negativamente na função destes órgãos vitais. Dentre os 
principais fatores de risco, destaco a hipertensão arterial 
sistêmica, o diabetes mellitus, o tabagismo, os níveis 
elevados de colesterol e o sedentarismo.

A obstrução da circulação cerebral leva ao derrame; 
da circulação coronariana resulta no infarto do miocárdio; 
da circulação renal piora o quadro hipertensivo exigindo o 
uso de diversas classes de medicamentos com o intuito 
de controlar a pressão arterial; e da circulação das pernas 
pode resultar em perda do membro. Portanto, a vigilância 
do sistema circulatório deve ser contínua para evitar suas 
complicações.

Durante a pandemia, o efeito viral em nosso organismo 
exacerbou alterações circulatórias, aumentando as interna-
ções e as intervenções cirúrgicas devido quadro de derrame 
cerebral, infarto do miocárdio e má circulação. Além disso, 
fenômenos tromboembólicos, como trombose venosa 
profunda e embolia pulmonar tiveram suas incidências 
elevadas neste período em decorrência de mecanismos 
imunológicos pró-trombóticos.

De acordo com a Sociedade Brasileira de Angiologia e 
Cirurgia Vascular, as alterações circulatórias associadas ao 
Coronavírus podem ser identificadas até mesmo após 3 
meses da alta hospitalar. Sintomas como dores nas pernas, 
dores no peito e formigamento nos pés representam indí-
cios da manifestação viral em nosso sistema circulatório.

A prevenção das doenças circulatórias pode ser re-
alizada através do acompanhamento médico de rotina 
e do check-up vascular. Exames não invasivos, como o 
Doppler Vascular, permitem a análise detalhada do sis-
tema circulatório, identificando precocemente alterações 
e contribuindo para o tratamento precoce das alterações 
circulatórias.

Na presença de sintomas como dores nas pernas du-
rante a caminhada, formigamento nos pés, pressão alta 
de difícil controle, feridas que não cicatrizam, úlceras, a 
microcirculação pode estar ocluída com micro trombos em 
decorrência das obstruções ateroscleróticas. A demora no 
diagnóstico e no tratamento pode comprometer a viabili-
dade do membro. 

Caso você já tenha apresentado um derrame ou um 
infarto, seu organismo está sinalizando que as placas de 
colesterol estão presentes em diversas artérias do seu 
corpo, aumentando o risco de complicações em outros 
órgãos.

A sua circulação representa a parte mais nobre do seu 
corpo! Cuide dela! Faça seu check-up vascular. Para mais 
informações sobre doenças circulatórias, acesse o site 
www.drsthefanovascular.com.br.

Prof. Dr. Sthefano Atique Gabriel – Doutor em Pes-
quisa em Cirurgia pela Faculdade de Ciências Médicas 
da Santa Casa de São Paulo, especialista nas áreas 
de Cirurgia Vascular, Angiorradiologia e Cirurgia En-
dovascular e coordenador do curso de Medicina da 
União das Faculdades dos Grandes Lagos (Unilago)

Não espere sua circulação 
piorar para procurar 

atendimento médico! Entenda 
os principais sinais e sintomas

saude@dhoje.com.brSAÚDE VASCULAR

saude@dhoje.com.brSAÚDE VASCULAR

Região fará mais de 2,3 mil 
cirurgias oftalmológicas

O Governo de São Paulo 
anunciou que vai iniciar nesta 
quinta-feira (21) uma nova 
fase do Corujão da Saúde, 
dessa vez com o foco em of-
talmologia. Serão oferecidos 
à população cerca de 51 mil 
procedimentos entre consul-
tas, exames e cirurgias, em 
um investimento de R$ 14 
milhões.

Segundo a Secretaria de 
Estado da Saúde, para região 
de São José do Rio Preto es-
tão previstas 2.340 cirurgias 
oftalmológicas, 750 consultas 
médicas e 3.650 exames, 
entre mapeamentos de retina, 
retinografias, ultrassons de 
globo ocular, biometrias ultras-
sônicas, entre outros. As uni-
dades estaduais que integram 
o Corujão da Saúde na região 
são: os AMEs (Ambulatórios 
Médicos de Especialidades) 
de Catanduva, Fernandópolis, 
Jales, Santa Fé do Sul e Rio 
Preto, além do Hospital Esta-
dual João Paulo II.

Estes serviços irão oferecer 
agendas extras em horários 
alternativos para zerar a de-
manda reprimida dos AMEs 
que foram cadastrados pelos 

municípios na Cross (Central de 
Regulação e Oferta de Serviços 
de Saúde) até o último dia 20 
de setembro. Ao todo serão 
ofertados no estado 23.112 
exames de dez tipos diferentes, 
16.077 cirurgias de catarata 
e retina e 11.794 consultas 
médicas.

Vinicius LIMA    
redacao@dhoje.com.br

CORUJÃO DA SAÚDE

Divulgação

“O objetivo do Governo de 
São Paulo é zerar a fila de 
oftalmologia dos AMEs até de-
zembro deste ano. É um inves-
timento importante em Saúde, 
priorizando atendimentos espe-
cializados e beneficiando todas 
as regiões”, afirmou o Secretá-
rio de Estado da Saúde, Jean 

Gorinchteyn durante a coletiva 
desta quarta-feira (20).

Vale ressaltar que a fase 
anterior, que tinha foco em 
oncologia, continua em anda-
mento. Desde o dia 01/10 á 
foram realizados 16 mil exames 
e cerca de 750 sessões radio-
terápicas.

Hospital João Paulo 
II - AME

COVID REFORÇO

O Governador João Doria 
anunciou nesta quarta-feira 
(20) a contratação de 1.070 
profissionais de saúde para re-
forçar as equipes de hospitais 
e serviços da administração 
direta da Secretaria de Estado 
da Saúde.

“A contratação já foi pu-
blicada no Diário Oficial e os 
novos profissionais vão reforçar 
as equipes dos hospitais pú-
blicos estaduais para atender 
o aumento de demanda dos 
serviços de saúde que esta-
vam represados por causa da 
Covid-19”, afirmou Doria.

Para reforçar as equipes 
da rede da pasta, o Estado 
aplicará R$ 4,6 milhões men-
salmente para contratação de 
200 oficiais de saúde, 250 
técnicos de enfermagem, 220 
agentes técnicos de assistên-
cia à saúde, 250 enfermeiros 
e 150 médicos.

A previsão é que as contra-
tações ocorram até o mês de 
dezembro e os profissionais se-
rão alocados em serviços com 
maior demanda e necessidade 
de reforço do corpo clínico, em 
definição pela pasta.

SP irá contratar 
mais de mil 

profissionais 
de saúde 

Da REDAÇÃO

Relatório confirma mais 
55 casos e uma morte

A Secretaria de Saúde de 
Rio Preto confirmou nesta 
quarta-feira (20) mais 55 
casos de Covid-19, sendo 
50 diagnosticados por exame 
PCR, dois por TR antígeno e 
três por TR anticorpo. No total 
são 97.864 casos, com uma 
média móvel de 28 casos 
leves e um caso grave por dia.

Foi registrado também 
mais um óbito, tendo sido no-
tificado no dia 11/10. Desde o 

início da pandemia são 2.803 
mortes, com uma taxa de leta-
lidade de 2,8%. Considerando 
apenas os dados de 2021 são 
63.101 casos e 1.881 óbitos.

Nas últimas 24 horas, 
41 pessoas foram conside-
radas curadas da Covid-19, 
totalizando 94.945 recupe-
rados, o equivalente a 97% 
dos casos. A cidade soma 
332.390 notificações de pa-
cientes com sintomas gripais 
e 300.212 testes realizados. 
O coeficiente de incidência é 

Vinicius LIMA    de 21.046 casos a cada 100 
mil habitantes.

Atualmente Rio Preto regis-
tra 205 pacientes internados 
com síndrome respiratória 
aguda grave (SRAG), com 87 
na UTI e 118 na enfermaria, 
sendo 96 residentes de Rio 
Preto e 109 de outros municí-
pios da região. Dentre os casos 
confirmados com Covid-19, 
são 68 internações, com 39 na 
UTI e 29 na enfermaria. A taxa 
de ocupação de leitos de UTI é 
de 33,5% na região.

EM ADULTOS

EDUCAÇÃO

Olímpia atinge 90% de cobertura vacinal

Olímpia atingiu a marca 
de 90% da população adulta 
com esquema vacinal comple-
to, seja imunizada com duas 
doses ou com a dose única. 
Segundo a atualização desta 
quarta-feira (20) da Plataforma 
VaciVida do Governo do Esta-
do, já foram aplicadas 37.923 
vacinas entre 2ª dose e doses 
únicas em pessoas com 18 
anos ou mais. Em relação à 
população geral, a cobertura 
vacinal é de 68,7%.

No total, Olímpia conta com 

86.428 doses aplicadas, sen-
do 45.984 de 1ª dose, o que 
representa mais de 85,92% 
dos olimpienses vacinados ao 
menos com uma dose, um dos 
maiores índices de cobertura 
vacinal geral em toda a região. 
Além disso, 2.521 pessoas 
já iniciaram o esquema de 
reforço, cujo público inclui 
principalmente profissionais de 
saúde e idosos que completa-
ram 6 meses da aplicação da 
segunda dose.

Neste momento, o mu-
nicípio segue vacinando os 
públicos de acordo com as 

Da REDAÇÃO    doses enviadas pelo Governo 
do Estado, sendo a aplicação 
da 2ª dose para os imunizantes 
Coronavac e AstraZeneca, con-
forme data marcada do cartão, 
e da Pfizer com 8 semanas após 
a 1ª dose para adolescentes e 
antecipação para 21 dias em 
pessoas com 18 anos ou mais.

Já a dose de reforço, se-
gue disponível somente para 
os imunossuprimidos com 28 
dias após a segunda dose e 
para idosos de acima 70 anos 
e profissionais de saúde, que 
já completaram seis meses da 
segunda dose.

Doria anuncia R$ 1 bi para universidades paulistas

O Governador João Doria 
anunciou nesta quarta-feira, 
20, o repasse de R$ 1 bilhão 
para as universidades estadu-
ais até o final deste ano. Além 
do crédito suplementar, Doria 
confirmou orçamento recorde 
de R$ 17 bilhões em 2022 
para USP, Unesp, Unicamp e 
Fapesp, maior valor da história 
já reservado para as institui-
ções pelo Estado. O campus 
da Unesp de Rio Preto será 
uma das contempladas com 
recursos estaduais.

Em relação ao orçamento 
previsto para as universidades 
estaduais em 2018, o aumen-
to geral para o próximo ano 
é da ordem de 41%. Com o 
investimento recorde em ciên-
cia, tecnologia e inovação, o 
Governo do Estado garante que 
as instituições tenham retorno 

seguro às aulas presenciais em 
2022 e investimento em infra-
estrutura física e tecnológica.

De acordo com a Secretaria 
de Desenvolvimento Econômi-
co, o reajuste no orçamento de 
2022 será dividido da seguinte 
forma: a USP terá aumento 

recebendo R$ 1,85 bilhão.
O orçamento de 2022 inte-

gra um plano de investimentos 
elaborado pelas universidades e 
para melhoria de infraestrutura, 
modernização de redes, compra 
de materiais, apoio à perma-
nência estudantil e monitora-
mento da saúde física e mental 
das comunidades acadêmicas.

Já em relação ao orçamento 
deste ano, o crédito suplemen-
tar de R$ 1 bilhão será dividido 
conforme os critérios determi-
nados na distribuição de 9,57% 
do ICMS. A divisão prevê R$ 
525,6 milhões para a USP, R$ 
245 milhões para a Unesp e R$ 
229,4 milhões para a Unicamp.

A verba repassada pelo 
Estado será empregada em 
despesas de investimento, 
atualizando a infraestrutura das 
universidades e permitindo sua 
adaptação ao momento de re-
tomada econômica e social do 
cenário pós-pandemia.

Da REDAÇÃO    

de 24%, recebendo R$ 7,6 
bilhões; a Unesp receberá R$ 
3,8 bilhões, um acréscimo de 
22% em relação a 2021; a Uni-
camp ficará com 17% a mais, 
totalizando R$ 3,7 bilhões; e 
a Fapesp ganhará reajuste de 
15% sobre o atual orçamento, 

D
ivulgação 
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SUB 20 Tanabi tenta recuperação 
diante da Ponte Preta

Depois de ser a última 
equipe do Grupo 1 a 
perder a invencibili-

dade no Campeonato Paulista 
Sub-20, o Tanabi sofreu duas 
derrotas consecutivas para 
Mirassol e Oeste (esta já na se-
gunda fase). Com isso, o Índio 
da Noroeste tenta se reabilitar 
nesta quinta-feira (21) em um 
duelo contra a Ponte Preta, em 
Campinas.

O técnico Weligton Oliveira 
acredita que faltou concentra-
ção durante os 90 minutos da 
partida diante do Oeste. Agora, 
a equipe precisa somar pontos 
para brigar pela classificação. 
“Temos que entrar em campo 
conscientes de que precisamos 
fazer o nosso melhor para 

conquistar os três pontos”, 
afirmou.

A Macaca ainda não perdeu 
no Paulista e vem de um em-
pate em zero a zero contra a 
Penapolense. O Oeste é o líder 
do grupo com três pontos.  O 
ouro time da região nesta fase 
da competição é o Mirassol, 
que só joga na sexta-feira 
(22) diante do Independente 
em casa.

Vinicius LIMA 

PONTE PRETA X TANABI
CAMPEONATO PAULISTA SUB-
20
DIA: 21/10
HORÁRIO: 15H
LOCAL: ESTÁDIO MOISÉS LU-
CARELLI (CAMPINAS)
TRANSMISSÃO: PAULISTÃO 
PLAY E ELEVEN

Ficha técnica

 Renan CONTRERA

NOVEMBRO

Rio Preto volta a ter corridas de rua

Depois de aproxi-
madamente um 
ano e nove meses 
de atividades sus-

pensas, as provas de corrida 
de rua estão de volta em São 
José do Rio Preto. No dia 15 
de novembro, será realizada 
a “1ª Corrida de Rua da Re-
pública”, que contará com 
percursos de 5K e 10K e terá 
largada e chegada no Centro 
Regional de Eventos.

O evento, que terá início 
às 7h30, é uma promoção 
da Prefeitura de Rio Preto, 
por meio da Secretaria Mu-
nicipal de Esportes e Lazer, 
em parceria com a Unimed 
Rio Preto.

A organização leva a assi-
natura da Alcer (Associação 
de Lazer, Cultural e Esportiva 
Rio-pretense), comandada 
pelos diretores Fernando 
Furlan e Marcelo Arroio. “Es-
tamos muito felizes com o re-
torno das provas presenciais. 
Nosso setor foi um dos mais 
prejudicados pela pandemia”, 

comemora Furlan.
Para o presidente do Con-

selho de Administração da 
Unimed Rio Preto, José Luis 
Crivellin, a Corrida de Rua da 
República será um marco im-
portante. “Nós da Unimed Rio 
Preto temos como compromis-
so incentivar constantemente 
a prática de atividades físicas, 
pois sabemos o quanto isso 
é fundamental para a saúde, 
qualidade de vida e bem-es-
tar. Por isso, não poderíamos 
deixar de estar presentes 
neste evento tão significativo 
que marca um conquista para 
todos nós”, afirma.

“É hora de retomar todas 
as modalidades esportivas, ao 
todo são 45. O prefeito Edinho 
Araújo quer ver as pessoas 
felizes novamente, curtindo a 
cidade, praticando saúde com 
qualidade de vida. A corrida de 
rua é um dos esportes mais 
democráticos”, ressaltou o 
secretário de esportes, Fábio 
Marcondes.

As inscrições podem ser 
feitas através do site: www.
runnerbrasil.com.br. O inves-

Da REDAÇÃO  
redacao@dhoje.com.br timento para o primeiro lote é 

de R$ 65. Haverá também um 
lote extra, que será revertido 
gratuitamente para esportistas 
que frequentam os núcleos 
esportivos que integram a 
Secretaria de Esportes.

Para que o evento seja 
seguro para todos os partici-
pantes, serão seguidos alguns 
protocolos sanitários. Todos os 
inscritos deverão comprovar 
que receberam as duas doses 
da vacina, ou a dose única, 
no caso dos que receberam 
a Janssen. Quem não tiver o 
comprovante da vacinação 
deve apresentar o teste PCR, 
feito com até 48 horas de 
antecedência;

Na largada, todos os atle-
tas deverão estar de máscara 
(a organização fornecerá no 
kit). Ao ser dada a largada, os 
participantes poderão retirá-la, 
para fazer a prova e, na chega-
da, o uso da máscara volta a 
ser obrigatório. A organização 
também irá disponibilizar vá-
rios locais com álcool em gel, 
além disso, todos os atletas 
receberão seu kit individual.

Arquivo DHOJE

Centro Regional de Eventos de Rio Preto será o ponto de largada

NOS ESTÁDIOS FUTEBOL

CBF libera público 
visitantes em jogos

FPF fará experimento de VAR 
Light na Copa Paulista

Em acordo com a Fifa, 
CBF e aprovação por 
unanimidade de todos 

os clubes participantes das 
quartas de final, a Copa Paulista 
será o primeiro campeonato de 
futebol do Brasil utilizando o 
VAR Light, nova modalidade do 
Árbitro Assistente de Vídeo, em 
caráter experimental. Este é um 
projeto liderado pela Federação 
Paulista de Futebol nos últimos 
meses, visando oferecer ao 
maior número de competições 
a possibilidade do uso do árbitro 
de vídeo.

Todos os jogos da fase fi-
nal da competição, desde as 
quartas de final até as finais, 
terão o uso da ferramenta. 
Os primeiros confrontos serão 
Votuporanguense x Portuguesa, 
São Caetano x XV de Piracicaba, 
São Bernardo FC x São Bernar-
do EC, Noroeste x Botafogo. As 
quartas de final começam neste 
sábado.

O VAR Light guarda algumas 
diferenças com o VAR tradicio-
nal. No formato Light, na Copa 
Paulista, serão utilizadas quatro 
câmeras por partida. O propó-
sito do VAR Light, validado pela 

Fifa, é tornar a tecnologia mais 
acessível, permitindo o uso do 
assistente de vídeo com custos 
inferiores, garantindo o uso da 
tecnologia em competições 
com receitas menores.

Haverá reunião entre a equi-

pe de VAR e arbitragem da FPF 
com os oito clubes classificados 
(dirigentes, comissões técnicas 
e atletas) nesta quinta-feira para 
explicar o modelo de uso do VAR 
Light, além de tirar possíveis 
dúvidas que possam surgir.

Da REPORTAGEM

A Confederação Bra-
sileira de Futebol 
(CBF) divulgou uma 

atualização do Protocolo de 
Recomendações para Retor-
no do Público aos Estádios, 
cuja principal novidade é a 
permissão da presença de 
torcedores visitantes em 
estádios que já recebem 
público.

Segundo o documento 
divulgado no final da noite 
da última segunda (12), a 
presença dos torcedores 
visitantes seguirá o mesmo 
protocolo dos apoiadores 
da equipe da casa, com a 
comprovação da vacina-
ção completa para o novo 
coronavírus (covid-19) e a 
realização de teste antígeno 
não reagente.

Esta atualização do pro-
tocolo também libera a pre-
sença de mascotes das 
equipes nas partidas e trata 
da dinâmica da entrada das 
equipes nos estádios.

Agência BRASIL Gilvan Souza FLAMENGO

William LIMA
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Certifi ca-se que, apresentaram perante o 1º Registro Civil 
da Comarca de São José do Rio Preto, os documentos exi-
gidos no artigo 1525 do Código Civil brasileiro para habilita-
ção de casamento:

IVO LINSMEYER FILHO e MARIA INGRID BARROSO 
FONTENELE. Ele, de nacionalidade brasileira, analista, 
divorciado, nascido em Mirassol, SP, no dia 13 de janeiro 
de 1977, fi lho de IVO LINSMEYER e de MIRIAM LESSA 
LINSMEYER. Ela, de nacionalidade brasileira, universitária, 
divorciada, nascida em Brasília, DF, no dia 08 de maio de 
1993, fi lha de VIUMAR CHAVES FONTENELE e de MARIA 
ZENAIDE CORREIA BARROSO. 

RAUL RODRIGUES ALVAREZ NETO e MILENA FERREI-
RA REZENDE. Ele, de nacionalidade brasileira, auxliar de 
ti, solteiro, nascido em São José do Rio Preto, SP, no dia 31 
de dezembro de 1991, fi lho de RAUL RODRIGUES ALVA-
REZ JUNIOR e de TÂNIA MARA ARRUDA ALVAREZ. Ela, 
de nacionalidade brasileira, gerente de marketing, solteira, 
nascida em Araputanga, MT, no dia 06 de julho de 1992, 
fi lha de MAURO FRANCELINO DE REZENDE e de EDNA 
FERREIRA REZENDE. 

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, 20 de outubro de 2021.
David Yamaji Valença, Ofi cial.

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

1. HENRIQUE BORGES MIRANDA e GABRIELA 
FERREIRA PRISCO DOS SANTOS, sendo ELE fi lho de 
PAULO HENRIQUE MIRANDA e de FABIANA BORGES 
MIRANDA e ELA fi lha de VINÍCIUS PRISCO DOS SANTOS 
e de KELLY GEANNE FERREIRA PRISCO DOS SANTOS;

2. JOÃO RICARDO ZERUNIAN PRETTI e EVELYN 
CRISTINA DE JESUS MEDEIROS, sendo ELE fi lho de 
JOSÉ RICARDO PRETTI e de SANRA HELENA ZERUNIAN 
PRETTI e ELA fi lha de ROGERIO FERNANDES MEDEIROS 
e de NEUZELI MARIA DE JESUS MEDEIROS;

3. FELIPE IMPERATRIZ DE MOURA e MARIANA 
SILVESTRE COLLI, sendo ELE fi lho de REINALDO APARE-
CIDO DE MOURA e de MÔNICA CRISTIANE IMPERATRIZ 
e ELA fi lha de EWERTON ARTHUR MIQUELETTI COLLI e 
de ANA PAULA SILVESTRE COLLI;
; brasileiros, residentes neste 3º subdistrito. Se alguém sou-
ber de algum impedimento, oponha-o em Cartório (R. São 
Paulo, 2200 – Tel: 3202-9090). 20/10/2021.

Balcão de Empregos 
807 vagas nesta quarta

 
O Balcão de Empregos de Rio Preto desta quarta-feira (20) 
está oferecendo 807 oportunidades de trabalho. As princi-

pais delas são para operador de caixa (55), açougueiro (31), 
vendedor (30), atendente (22), repositor de frutas, verduras 
e legumes (22), auxiliar de produção (21), consultor exter-
no (20), repositor (20), promotor de vendas (20), vendedor 

externo (18), conferente (15), operador de empilhadeira 
(15), motorista entregador (15), entre outros. Os interessa-
dos em alguma das vagas podem se cadastrar no Balcão 
de Empregos através do site da Prefeitura www.riopreto.

sp.gov.br/balcaoempregos e se candidatar as vagas ofere-
cidas enviando os currículos.

Filtros:  Relatório diário do dia 20/10/2021. 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 MARCENEIRO/ MEIO OFICIAL PERMANENTEMASCULINO1
AJUDANTE DE MOTORISTA PERMANENTEINDIFERENTE3
AJUDANTE DE OBRAS PERMANENTEMASCULINO6
AJUDANTE DE PRODUÇÃO PERMANENTEMASCULINO1
AJUDANTE GERAL PERMANENTEMASCULINO1
AJUDANTE GERAL (ALMOXARIFADO) PERMANENTEMASCULINO1
AJUDANTE GERAL PONTE ROLANTE E EMPILHADEIRA- MORA EM MIRASSOL PERMANENTEINDIFERENTE1
ALMOXARIFE PERMANENTEMASCULINO1
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 PALETE TEMPORÁRIAMASCULINO3
ARRUMADOR DE PALLETS PERMANENTEINDIFERENTE3
ARTE FINALISTA PERMANENTEINDIFERENTE1
ASSIST. FINANCEIRO PERMANENTEFEMININO1
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO PERMANENTEMASCULINO1
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO PERMANENTEINDIFERENTE1
ASSISTENTE CONTÁBIL JUNIOR PERMANENTEINDIFERENTE1
ASSISTENTE DE MARKETING PERMANENTEFEMININO1
ASSISTENTE DE MARKETING PERMANENTEINDIFERENTE1
ASSISTENTE DE RECURSOS HUMANOS PERMANENTEINDIFERENTE1
ASSISTENTE FISCAL PERMANENTEINDIFERENTE1
ATENDENTE PERMANENTEFEMININO1
ATENDENTE PERMANENTEFEMININO1
ATENDENTE PERMANENTEINDIFERENTE2
ATENDENTE PERMANENTEINDIFERENTE18
ATENDENTE DE COMERCIO PERMANENTEINDIFERENTE2
ATENDENTE DE DELIVERY PERMANENTEINDIFERENTE2
ATENDENTE DE SHOPPING/ÁREA ALIMENTAÇÃO PERMANENTEINDIFERENTE1
ATENDENTE FAST FOOD PERMANENTEINDIFERENTE3
ATENDENTE (GARÇOM) PERMANENTEINDIFERENTE1
AUDITOR JÚNIOR PERMANENTEINDIFERENTE1
AUX. DE COZINHA PERMANENTEINDIFERENTE3
AUX. DE GARÇOM PERMANENTEINDIFERENTE5
AUX DE SUSHIMAN PERMANENTEINDIFERENTE2
AUX DEPTO PESSOAL PERMANENTEMASCULINO1
AUX. EXPEDIÇÃO PERMANENTEMASCULINO5
AUX. SERV. COMÉRCIO PERMANENTEMASCULINO2
AUXILAR DE PINTOR PERMANENTEINDIFERENTE3
AUXILAR DE TRANSPORTE PERMANENTEINDIFERENTE2
AUXILIAR ADMINISTRATIVO PERMANENTEINDIFERENTE1
AUXILIAR ADMINISTRATIVO PERMANENTEFEMININO1
AUXILIAR ADMINISTRATIVO - SETOR DE IMPORTAÇÕES PERMANENTEINDIFERENTE1
AUXILIAR ADMNISTRATIVO PERMANENTEINDIFERENTE1
AUXILIAR ALMOXARIFE PERMANENTEMASCULINO1

Vagas Ativas
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CARGO QTDE. VAGAS SEXO TIPO
AUXILIAR DE AÇOUGUE PERMANENTEINDIFERENTE11
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO PERMANENTEMASCULINO2
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO PERMANENTEINDIFERENTE1
AUXILIAR DE APLICADOR TECNICO PERMANENTEINDIFERENTE2
AUXILIAR DE COZINHA PERMANENTEINDIFERENTE2
AUXILIAR DE COZINHA PERMANENTEINDIFERENTE1
AUXILIAR DE COZINHA (CHAPEIRO) PERMANENTEINDIFERENTE2
AUXILIAR DE ENFERMAGEM PERMANENTEFEMININO2
AUXILIAR DE ESCRITORIO / COBRANÇA COM EXPERIENCIA. PERMANENTEINDIFERENTE1
AUXILIAR DE ESTOQUE PERMANENTEMASCULINO1
AUXILIAR DE ESTOQUE PERMANENTEMASCULINO3
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO PERMANENTEMASCULINO5
AUXILIAR DE LAVANDERIA PERMANENTEMASCULINO1
AUXILIAR DE LIMPEZA PERMANENTEINDIFERENTE2
AUXILIAR DE LIMPEZA PERMANENTEMASCULINO1
AUXILIAR DE LIMPEZA PERMANENTEFEMININO1
AUXILIAR DE LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO PERMANENTEMASCULINO1
AUXILIAR DE LIMPEZA HOSPITALAR PERMANENTEFEMININO1
AUXILIAR DE LIMPEZA MEIO PERIODO PERMANENTEFEMININO1
AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO PERMANENTEMASCULINO2
AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PERMANENTEMASCULINO1
AUXILIAR DE MANUTENÇÃO (TEMPORÁRIA) TEMPORÁRIAINDIFERENTE1
AUXILIAR DE MECÂNICO PERMANENTEMASCULINO1
AUXILIAR DE MECANICO DE CAMINHÃO. PERMANENTEMASCULINO1
AUXILIAR DE MONITORAMENTO PERMANENTEINDIFERENTE1
AUXILIAR DE MONTAGEM OBRAS - VIAGEM PERMANENTEMASCULINO3
AUXILIAR DE ODONTOLOGIA PERMANENTEFEMININO1
AUXILIAR DE PESQUISA DE MERCADORIAS PERMANENTEMASCULINO1
AUXILIAR DE PINTURA - PRODUÇÃO PERMANENTEMASCULINO2
AUXILIAR DE PRODUÇÃO PERMANENTEMASCULINO4
AUXILIAR DE PRODUÇÃO PERMANENTEINDIFERENTE1
AUXILIAR DE PRODUÇÃO PERMANENTEMASCULINO6
AUXILIAR DE PRODUÇÃO PERMANENTEMASCULINO1
AUXILIAR DE PRODUÇÃO PERMANENTEINDIFERENTE7
AUXILIAR DE PRODUÇÃO PERMANENTEMASCULINO1
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (REMOLDADORA DE PNEUS) PERMANENTEMASCULINO5
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PERMANENTEINDIFERENTE1
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PERMANENTEMASCULINO1
AUXILIAR MECÂNICO DE AR CONDICIONADO PERMANENTEINDIFERENTE5
AUXILIAR SERVIÇO GERAIS PERMANENTEMASCULINO1
AUXILIAR SERVICOS GERAIS PERMANENTEMASCULINO1
AUXILIAR TÉCNICO DE PRODUÇÃO PERMANENTEINDIFERENTE1
AUXILIAR TÉCNICO DE PROJETOS PERMANENTEINDIFERENTE1
BABÁ PERMANENTEINDIFERENTE2
BALCONISTA PERMANENTEINDIFERENTE3
BARMAN PERMANENTEMASCULINO1
BORRACHEIRO PERMANENTEMASCULINO1
BORRACHEIRO PERMANENTEMASCULINO1
BORRACHEIRO PERMANENTEMASCULINO1
BORRACHEIRO PARA LINHA PESADA PERMANENTEMASCULINO2
BPO - ANALISTA FISCAL/CONTÁBIL PERMANENTEINDIFERENTE1
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 INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS PJ PERMANENTEINDIFERENTE2
CONSULTOR DE SERVIÇOS PERMANENTEINDIFERENTE1
CONSULTOR DE VENDAS PERMANENTEINDIFERENTE1
CONSULTOR DE VENDAS PERMANENTEINDIFERENTE1
CONSULTOR DE VENDAS PERMANENTEINDIFERENTE4
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CARGO QTDE. VAGAS SEXO TIPO
CONSULTOR DE VENDAS EXTERNO E INTERNO PERMANENTEMASCULINO2
CONSULTOR EXTERNO PERMANENTEINDIFERENTE20
COORDENADOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO PERMANENTEINDIFERENTE1
COORDENADORA PERMANENTEFEMININO1
CORRETOR DE IMÓVEIS PERMANENTEINDIFERENTE1
CORRETOR IMOBILIÁRIO PERMANENTEINDIFERENTE1
COZINHEIRA PERMANENTEINDIFERENTE1
COZINHEIRA PERMANENTEFEMININO1
COZINHEIRA(O) PERMANENTEINDIFERENTE1
COZINHEIRO (A) PERMANENTEINDIFERENTE1
CUIDADOR DE IDOSOS PERMANENTEFEMININO2
CUIDADOR DE IDOSOS PERMANENTEINDIFERENTE3
CUIDADORA DE IDOSOS PERMANENTEFEMININO1
CUIDADORA INFANTIL PERMANENTEFEMININO3
CUIDADORA INFANTIL PERMANENTEFEMININO3
DESENHISTA CADISTA MORA EM MIRASSOL PERMANENTEMASCULINO1
DESENVOLVEDOR WEB - JÚNIOR PERMANENTEINDIFERENTE1
DESIGNER DE UNHA PERMANENTEINDIFERENTE1
DIARISTA PERMANENTEFEMININO1
DOMÉSTICA PERMANENTEINDIFERENTE1
ELETRICISTA PERMANENTEMASCULINO1
ELETRICISTA PERMANENTEMASCULINO3
ELETRICISTA INDUSTRIAL PERMANENTEMASCULINO1
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 PERMANENTEINDIFERENTE1
ESTÁGIO - ATENDIMENTO TEMPORÁRIAINDIFERENTE1
ESTÁGIO - DEPARTAMENTO FINANCEIRO PERMANENTEFEMININO1
ESTÁGIO - FINANCEIRO TEMPORÁRIAINDIFERENTE1
ESTÁGIO - MARKETING TEMPORÁRIAINDIFERENTE1
ESTÁGIO - QUÍMICA TEMPORÁRIAINDIFERENTE1
ESTÁGIO - SOCIAL MEDIA TEMPORÁRIAINDIFERENTE1
ESTÁGIO ADMINISTRAÇÃO 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 ADMINISTRAÇÃO COMERCIAL PERMANENTEFEMININO1
ESTAGIO EM ARQUITETURA PERMANENTEINDIFERENTE1
ESTÁGIO EM DESENVOLVIMENTO WEB TEMPORÁRIAINDIFERENTE1
ESTÁGIO EM DIREITO TEMPORÁRIAFEMININO1
ESTAGIO ENSINO MEDIO PERMANENTEINDIFERENTE7
ESTÁGIO ENSINO MÉDIO TEMPORÁRIAINDIFERENTE1
ESTÁGIO ENSINO MÉDIO PERMANENTEFEMININO1
ESTÁGIO MARKETING PERMANENTEINDIFERENTE1
ESTÁGIO PEDAGOGIA TEMPORÁRIAINDIFERENTE1
ESTÁGIO PEDAGOGIA - BERÇÁRIO TEMPORÁRIAINDIFERENTE1
ESTÁGIO PEDAGOGIA - INFANTIL TEMPORÁRIAINDIFERENTE2
ESTÁGIO RECEPÇÃO TEMPORÁRIAINDIFERENTE1
ESTÁGIO SETOR DE SEGURANÇA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE PERMANENTEINDIFERENTE1
ESTÁGIO TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO TEMPORÁRIAINDIFERENTE1
ESTÁGIO VENDEDOR(A) PERMANENTEINDIFERENTE4
ESTÁGIO WEB DESIGNER TEMPORÁRIAINDIFERENTE1
ESTOQUISTA PERMANENTEMASCULINO1
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PEDRO NIMER Filho e Ro-
berta estão comemorando 
Bodas de Prata, 25 anos de 
casados, com muito amor, 
cada vez mais apaixonados, e 
juntinhos dos fi lhos e familia-
res. Parabéns!

 GISELI FLORIANO Xavier 
e Renato, o advogado Marco 
Cais e Ana Cláudia Navarro 
Cais, Olavo Tarraf Filho e 
Camila participaram do mega 
coquetel de inauguração da 
luxuosa loja MYR, no coração 
da Redentora, dias atrás.  

PAULO BIZÁGIO, empresá-
rio rio-pretense, foi campeão 
na última etapa do Campeona-
to Gaúcho de Jet-Ski, na Praia 
do Cassino, em Rio Grande 
do Sul.

MARILZA SALDANHA, rio-
-pretense, da Briani Assessoria 
Esportiva, foi a grande campeã 
do UBS 15 Brasil Ultra Tria-
thlon, disputado no último fi nal 
de semana, em Paraty.

PADRE SÍLVIO Roberto, da 
paróquia Menino Jesus de Pra-
ga, foi muito cumprimentado 
pelos amigos ontem, quando 
ganhou idade nova. Da coluna, 
parabéns.

O TENISTA rio-pretense 
Victor Hugo Pagotto, de 16 
anos, atleta da Alves & Oliveira 
Tennis, fi cou com o título do 
Campeonato Sul-Americano 
de Tênis GS Junior Cup 2021, 
em Blumenau.

SESI RIO PRETO firmou 
uma parceria com o projeto 
Maquininha do Futuro para o 
Programa Atleta do Futuro. Ao 
todo, 220 crianças e adoles-
centes terão a oportunidade 
de praticar judô, gratuitamente.  

VITRINISMO e Exposição de 
Produtos, curso online inédito 
e gratuito, realizado pelo Rio-
preto Shopping, o Sebrae e o 
Senac. O objetivo é orientar os 
lojistas sobre técnicas de expo-
sição e disposição de produtos 
de forma estratégica no ponto 
de venda. Os encontros acon-
tecem nos dias 25 e 26 deste 
mês, das 19h às 21 horas.

COMEMORAR 50 anos sem 
festa é de doer e adoecer. A 
UNIMED, com médicos acos-
tumados a festas e comemo-
rações chegou a metade de 
um século, sem soltar rojões e 
muito menos espocar champa-
nhe. Só pode ter sido em obe-
diência ao NOVO NORMAL.   

CARO DEMAIS. O Congres-
so precisa se empenhar mais, 
para justifi car o que custa ao 
país. De acordo com estudo 
da ONU, cada um dos 594 
parlamentares custa R$ 41 
milhões por ano aos pagadores 
de impostos.

 ALÔ MULHERES. Explan-
tes é moda agora e aos poucos 
vão abandonando as mamas 
das mulheres. Pra quem ainda 
não sabe, o número de remo-
ções de implantes de mama 
aumentou 33% no Brasil. Os 
“peitos” normais estão retor-
nando ao trabalho. As compli-
cações dos implantes estão 
fazendo as mulheres mudar 
de vida. 

Detalhes
não tão pequenos...

Confraternização
Durante a confraternização neste sábado, dia 23, no Automóvel 
Clube, os ex-jogadores serão recepcionados pelo ex-presidente 
do Jacaré (Rio Preto Esporte Clube), o empresário Suélio Ribeiro, 
pelos ex-vices, Márcio Haddad, Ulisses Cury e Márcio Mendonça, 
além dos ex-diretores José Eduardo Cury Megid, o Zelão, Luis 
Carlos de Souza, Guimarães Ortega, entre outros.  Os ex-dirigentes 
estão programando várias homenagens para os craques do 
passado.

Fenômeno Tesla 
Está em exposição no piso térreo do Shopping Iguatemi de 
Rio Preto o carro elétrico da marca Tesla. O Y Long Range, 
de 350 cavalos, está avaliado em R$752.455,79 e tem 
quatro modelos à venda na cidade. O modelo faz parte 
de uma startup criado para vendas de carros elétricos 
que ainda não são comercializados no Brasil. A Tesla não 
necessita de concessionárias no Brasil, explica o CEO do 
grupo ATM EVs, Manoel de Cesare Filho.

Conforto e comodidade
Marcos Fernandes, superintendente, manda avisar que o Praça 
Shopping inaugurou no início desta semana o seu novo Espaço 
Kids, mais uma opção de lazer para às famílias que frequentam 
o centro de compras e o calçadão da cidade. O novo conforto 
para às mamães na hora das compras, disponibilizando um lugar 
seguro para deixar as crianças e constantemente monitorado. 
A instalação, que é permanente, contará com um moderno Kid 
Play formado por cama elástica, piscina de bolinha, escorregador, 
mobile de casinha, mercadinho, oficina e atividades recreativas. 
Monitores especializados estarão continuamente no local para 
orientação.

DiáriodoBob
Mais de 10 décadas. A ACIRP não é a única entidade de 

Rio Preto com 100 anos completos e mais um. Ao festejar a 
data amanhã, promove uma palestra hibrida com o comenta-
rista econômico Ricardo Amorim, das 16 as 18 horas. Alguns 
diretores vão ter o privilegio de acompanhar ao vivo a efeméride, 
acompanhados pelo presidente Kelvin Kaiser, no salão nobre 
no centro da cidade. Para que a experiência em relação às boas 
surpresas da tarde seja ainda melhor, não esqueça de utilizar, 
para não perder detalhes, fones de ouvidos. A tecnologia utili-
zada será em 3D, o que gera uma sensação de direcionamento 
do som. Um dia especial onde a entidade anunciara projetos 
para a retomada econômica pós-pandemia – um dos pontos 
altos da celebração. Mercado livre. Já que estamos falando 
de volta ao normal, não custa nada espalhar esta boa nova. O 
mercado imobilário está fervendo. Rio Preto tem hoje aproxi-
madamente 180 mil imóveis residênciais e até 2030 a previsão 
é de aumentar em mais 50 mil para abrigar uma população que 
deverá crescer 30%. E assim nossa cidade vai se consolidando 
numa grande capital. Esta terra abençoada por São José, com 
169 anos, tem ainda mais 2 instituições centenárias para se 
vangloriar. O Automóvel Clube com 101 (fundado em março 
de 1920) e o Rio Preto Esporte Clube, que leva vantagem em 
longevidade. Fundado em 21 de abril de 1919 já gravou seus 
102 anos. Pra ser o berço de histórias efemérides, São José do 
Rio Preto, sem bengala e com muito vigor governado por Edinho 
Araújo, já esta a caminho dos seus 170 anos. Pedra funda-
mental. Marcada para amanhã pela manhã, por volta das 10h, 
o lançamento das obras que vão homenagear a Colônia Espa-
nhola de Rio Preto, em espaço privilegiado no inicio da Avenida 
José Munia, frontal ao SANS CLUBE. Aqui vai um beliscão. A 
pandemia fez com que a gente ficasse em casa trabalhando em 
home-office e, por conta do distanciamento, ficou bem clara e 
perigosa a tese “Quem não é visto não é notado”. Conselho 
de amigo: voltem rápido ao que era normal porque quem fica 
em casa reduz o aceso a promoções e oportunidades futuras. 
Ponto e basta!

Fique por Dentro
Depois de inaugurar a sua loja conceito 
em Rio Preto no início do mês, a 
SUGOI Construtora realiza nesta quinta-
feira, a partir das 17h, no Espaço 
Vitória, o meeting de apresentação para 
corretores do empreendimento Mirai 
Jardim Nunes. O evento terá formato 
híbrido - presencial para cerca de 150 
pessoas e online, com transmissão ao 
vivo - além de várias surpresas, atrações 
e premiações. Estarão presentes no 
evento Ronaldo Akagui, presidente 
da SUGOI, bem como a diretoria da 
empresa.

Save the date
O  t ão  a gua r dado  mega 
evento “Buteco do Gusttavo 
Lima e Convidados”, que foi 
cancelado no ano passado, 
devido à pandemia Covid-19, 
foi remarcado para o próximo 
mês de novembro, dia 27, 
um sábado, no Recinto de 
Exposições de Rio Preto. Os 
ingressos já adquiridos para 
o show que aconteceria em 
abril de 2020, terão validade 
para o evento. Os ingressos 
também podem ser comprados 
no site www.baladapp.com.br 
Para entrar no evento deverá 
apresentar comprovante de 
vacinação.

ELISANGELA 
ROCHA
empresária, 
manda avisar 
que vale à pena 
conhecer seu 
lindo espaço 
Bodega Km 
06 - Empório & 
Hortifruti, onde 
você encontra 
uma variedade 
de produtos e 
frutas, legumes. 
No mesmo 
local, um bonito 
Espaço Café com 
muitas delícias, 
massas, lanches, 
docês, vinhos! 
Além de peças 
de mesa posta, 
para decoração, 
porcelanas.  
Um lugar super 
aconchegante.

Entre nós...
O espetáculo teatral “Entre Nós”, da Cia dos Pés, será 
apresentado pela primeira vez no estacionamento do 
Riopreto Shopping Center, palco de duas apresentações 
inéditas, nesta sexta-feira, dia 22, às 19 horas, e às 
21 horas. A entrada e gratuita. Imperdivel!   

Aqui e lá sem dó 
Welson Tremura, o músico rio-pretense que explode 
em sucesso nos Estados Unidos com sua voz e violão, 
anuncia para amanhã o show de encerramento do 
“Brazilian Music Institute”, homenageando o nosso 
grande compositor Antônio Carlos Jobim, ao vivo às 20h, 
em plena Flórida, com a presença do BRAZILIAN VOICES. 
Quem quiser assistir é só acessar www.digitalworlds.ufl.
edu/ella.

Ética do MP
O prazo é de 120 dias: se o Ministério Público não criar 
seu código de ética nesse prazo, a Câmara o fará por 
meio de legislação ordinária. O MP é a única entidade 
do Brasil que não tem Código de Ética: fiscaliza todo 
mundo e não tem seu próprio código.

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)

Encontro dos Esquadrões
Ex-jogadores da época de ouro do Jacaré reúnem-se em 
confraternização. Será realizado no próximo dia 23, sábado, no 
Automóvel Clube, o encontro dos ex-jogadores dos times de 1971 
e 1973 do Rio Preto Esporte Clube. Os dois times são considerados 
como esquadrões que a equipe contou em toda sua história 
e eram comandados por nada mais que Carlos Alberto Silva e 
Rubens Minelli. Já estão confirmados no encontro os ex-jogadores 
Bussada, Tino, Maurinho, Beto, Cidinho, Gilson, Pitanga, Perrela, 
Soler, Vilson, Tadei, Oscar Godoy, Jarbas, Edson, Neguito, Giba, 
Cabeção, Jacintho e Angeloni. Eles estão organizando também 
um bate-papo online com o ex-comandante Minelli, de 92 anos. 
Antes de fazer sucesso no futebol nacional, Minelli comandou o 
Rio Preto Esporte Clube.

C/ Luizinho BUENO 

ESPECIAL MÊS DAS CRIANÇAS 

 Luana Curti em lançamento do 
Centro Comercial e Empresarial 

BR 153. Foto Luizinho Bueno

O empresário, Serginho 
Hermínio, solteiro na 
praça, em badalado 
coquetel. Foto Eloisa 

Mattos

VICINAL DE SCHMITT

GolpedeMestre  
EU QUANDO FINJO QUE ACREDITO SOU MELHOR DO QUE VOCÊ 
QUANDO ACHA QUE ME ENGANA. Sorria, beba muita água e seja feliz!

SPOTlight

Anna Carolina Pires de Albuquerque Lopes da Silva toda 
linda e na pose para a foto

A lindinha Laura Prado Pires de Albuquerque Lopes da 
Silva se embelezou toda para participar deste Especial 

Fotos: Victor P
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