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Projeto de 
concessão de 
ônibus já tem 
oito emendas

O projeto de lei que pede 
autorização da Câmara Mu-
nicipal para prorrogar por dez 
anos o contrato do trans-
porte coletivo será votado 
na próxima terça-feira, 26.
Até agora já são oito emendas 
de vereadores.            Pág.A3

TJ afasta 
prefeito e 

vereadores de 
Guapiaçu 

Operação da Polícia Civil de 
Rio Preto culminou no afas-
tamento imediato do prefeito 
de Guapiaçu, Jean Vetorasso 
(DEM), e outros quatro verea-
dores. A ordem de afastamento 
partiu do desembargador do 
TJ-SP Laerte Marrone. Pág.A3

Casa no centro de Rio Preto pega fogo e suspeita é incêndio criminoso
 A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros de Rio Preto foram acionados, na manhã desta quinta-feira (21), para atender uma ocorrência de incêndio em uma 
residência abandonada, localizada no centro da cidade, no cruzamento das ruas Rubião Junior e Voluntários de São Paulo.     Pág. A4

Palmeiras 
vence Ceará 

em jogo 
atrasado do 
Brasileirão

Pág. B1

Rio Preto 
Weilers contrata 

treinador da 
seleção brasileira 
para time de flag
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Tanabi vence 
fora de 

casa e tira 
invencibilidade 
da Ponte Preta

Pág. B1

70%
 Cobertura 

vacinal 
chega a 
70% em 
adultos 
com as 

duas do-
ses, mas 
Rio Preto 

ainda tem 
29,7 mil 
faltosos.
Pág.A5

Tanabi ven-
ce fora e 
ainda tira 
invencibi-
lidade da 
Macaca

AUDIÊNCIA
Moradores da 

região do Leal-
dade e Amizade 
debateram on-

tem proposta 
de prorrogação 
do contrato do 

transporte cole-
tivo; audiências 

são iniciativa 
da Câmara de 
Rio Preto que 

sedia evento no 
próximo dia 25. 

Pág.A2

FALSO
Operação 
da polícia 
contra 
quadrilha 
especiali-
zada em 
diplomas 
falsos 
aconteceu 
na região 
de Rio 
Preto.
Pág.A4
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Análise e perspectiva 
de uma economia 

sustentável
Atualmente, a extração de 

recursos naturais é intensiva, 
a produção e o consumo são 
rápidos e o descarte, excessi-
vo. Pouco do que é extraído e 
produzido é recuperado ou rea-
proveitado. A insustentabilidade 
desse modelo de produção e 
consumo, trazida à luz pela crise 
socioambiental, tornou incontor-
nável a discussão sobre novas 
práticas, ainda mais relevantes 
no contexto da emergência 
climática e da necessária tran-
sição para uma economia mais 
“verde”.

Ao nos tornarmos consumi-
dores conscientes, mais próximos estaremos de uma transição 
de paradigma. Nesse esforço, o Instituto Akatu, entidade pro-
motora do consumo consciente, listou seis perguntas que um 
ato de consumo deve incorporar: 1. Por que comprar?; 2. O 
que comprar?; 3. Como comprar?; 4. De quem comprar?; 5. 
Como usar?; 6. Como descartar? As perguntas forçam o olhar 
para a necessidade do consumo, as práticas dos fornecedores, 
a forma de uso para prolongamento da vida útil e, por fim, a 
possibilidade de reformar, reutilizar ou reciclar. A destinação 
final, como resíduo, somente deve ocorrer se nada mais for 
possível.

Assim, o ato de consumo consciente deve considerar o 
ciclo de vida de um produto do “berço ao túmulo”, isto é, da 
extração dos recursos naturais à destinação final dos resíduos. 
Nesse caminho, deve-se ponderar as externalidades positivas 
e/ou negativas envolvidas. A reflexão reforça a importância da 
tomada de consciência do papel do consumo no agravamento 
da crise socioambiental, cuja contraparte é a potencial capaci-
dade de colaborar para a sua mitigação. O consumo consciente, 
desse modo, também joga luz à perspectiva social e ética do 
ato de consumir.

No Brasil, é interessante notar a consolidação de uma mu-
dança de mentalidade. Um recente levantamento da Federação 
Brasileira de Bancos (Febraban) e do Instituto de Pesquisas 
Sociais, Políticas e Econômicas (IPESPE) aponta que 77% dos 
brasileiros consideram que a adoção de boas práticas de sus-
tentabilidade deve ser prioridade, ainda que coloque em risco 
o crescimento econômico. Nesse contexto, 98% consideram 
importante ou muito importante que cidadãos e famílias ado-
tem essas boas práticas, inclusive de governança (o que inclui 
questões como ética, transparência e combate à corrupção); 
em relação aos governos e às empresas, a porcentagem é 
de 96%. De fato, o brasileiro está mais familiarizado com as 
questões socioambientais e passará a exigir cada vez mais 
ações das esferas pública e privada.

O consumo, a pressão sobre os recursos naturais e a 
geração de resíduos, porém, constituem uma problemática 
complexa, cuja resolução não se dará pela mão única dos 
consumidores. Além da sociedade civil, são necessárias ações 
conjuntas e integradas que envolvam as esferas governamen-
tais, por meio de políticas públicas participativas e de qualidade, 
e a atuação do setor privado.

Na iniciativa privada, o atendimento à regulação ambiental 
se revela cada vez mais insuficiente diante de uma demanda 
cada vez mais consciente. A pauta ESG (que se refere às 
boas práticas ambientais, sociais e de governança) é um bom 
exemplo da conscientização que parte do mercado. Os compro-
missos firmados por diversas empresas, segundo os princípios 
ESG, não decorrem da legislação, mas da compreensão da 
importância do tema.

É certo que, desse contexto, emergem múltiplas oportuni-
dades para o crescimento e a inovação. Os principais desafios 
socioambientais das próximas décadas somente poderão ser 
superados mediante investimentos na mudança tecnológica 
e na mudança de práticas. A participação do setor privado é 
fundamental - e pode, por outro lado, garantir relevantes van-
tagens competitivas. Com efeito, pode constituir uma relação 
“ganha-ganha” que há muito vem sendo buscada quando da 
incorporação de dimensões socioambientais à produção. A 
partir do momento que aspectos da agenda ESG passa a fazer 
parte da cultura da empresa, por exemplo, toda a experiência 
do consumidor pode ser repensada para alinhar as expecta-
tivas desse exigente consumidor ao produto ou serviço que é 
oferecido. As oportunidades são muitas.

Ao final, todos somos consumidores e, no sentido da má-
xima ambientalista “pensar global, agir local”, temos nossas 
obrigações a cumprir. A tomada de consciência a respeito do 
“ato de consumo” é um passo essencial. Ainda há muito o 
que fazer, mas, felizmente, essa nova mentalidade parece que 
veio para ficar.

Leonardo Mattoso Sacilotto é advogado formado 
pela FCHS/UNESP; mestre em Direito pela FDRP/USP e 
doutorando em Política Científica e Tecnológica no DPCT/
UNICAMP com pesquisa em ciclo de vida na cadeia produ-
tiva, no contexto da economia circular. Em 2018 recebeu 
o prêmio José Bonifácio de Andrada e Silva, promovido 
pelo Instituto O Direito por um Planeta Verde (ICPV), que 
premia os melhores ensaios acadêmicos inéditos na área 
do Direito. 

ARTIGO Conheça onde vão ficar os 
novos pedágios na região
Na primeira audiência 

pública para debater novas 
concessões das rodovias esta-
duais foi anunciado a implan-
tação de 10 novas praças de 
pedágios no Estado de São 
Paulo. A divulgação ocorreu 
nesta quinta-feira, 21, na 
cidade de São Paulo, com de-
talhes fornecidos pela Agência 
Reguladora de Serviços Públi-
cos Delegados de Transporte 
do Estado (Artesp). O governo 
estadual se negava a informar 
a implantação dos novos pe-
dágios e suas localizações.

Na região de Rio Preto 
serão sete novas praças nas 
rodovias que cortam Cedral, 
Guapiaçu, José Bonifácio, 
Monte Azul, proximidades 
de Barretos e na divisa com 
Olímpia.

O programa de concessão 
do governo de São Paulo 
prevê investimentos de quase 
R$ 12 bilhões, compreen-
dendo 1.022 quilômetros 
de estradas que passam por 
49 municípios do estado.  A 
partir da assinatura dos novos 
contratos de concessão as 
empresas terão 30 anos para 
explorar as rodovias, mas 
como contrapartida terão de 
realizar investimentos previs-
tos em contrato. Um deles 
será a inclusão da terceira 
faixa na rodovia Washington 

Raphael FERRARI   
redacao@dhoje.com.br

SEU BOLSO
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Luís (SP-310) entre Mirassol e 
Cedral, além de duplicação na 
Assis Chataubriand (SP-425), 
na região de Olímpia.

O governador João Doria 
afirmou, durante visita a Rio 
Preto, que a terceira faixa na 
SP-310 no trecho de Rio Preto 
será uma exigência e vai estar 
no edital de concessão da ro-
dovia, hoje administrado pela 
AB Triângulo do Sol. A obra é 
estimada em R$ 350 milhões.

As audiências públicas para 
debater regras do contrato de 
concessão vão acontecer em 
várias cidades do estado. Em 
Rio Preto ela ocorre no próxi-

mo dia 25 de outubro em Rio 
Preto, às 15 horas no Teatro 
Nelson Castro, Jardim Aeropor-
to. A capacidade máxima é de 
70 pessoas.

VEJA ONDE 
FICARÃO

Rod. Washington Luís (SP-
310), km 255 - Araraquara

Rod. Washington Luís (SP-
310), km 421 - Cedral

Rod. Attilio Balbo (SP-322), 
km 421 - Divisa Cajobi-Monte 
Azul

Rod. Brigadeiro Faria Lima 

(SP-326), km 449 - Divisa 
Barretos-Colômbia

Rod. Assis Chateaubriand 
(SP-425), km 81 - Divisa Bar-
retos-Guaíra

Rod. Assis Chateaubriand 
(SP-425), km 127 - Divisa 
Barretos-Olímpia

Rod. Assis Chateaubriand 
(SP-425), km 168 - Guapiaçu

Rod. Assis Chateaubriand 
(SP-425), km 251 - José Bo-
nifácio

Rod. Assis Chateaubriand 
(SP-425), km 308 - Divisa 
Penápolis-Braúna

Rod. Assis Chateaubriand 
(SP-425), km 367 – Rinópolis

TRABALHO
Balcão tem 789 vagas de emprego

O Balcão de Empregos de 
Rio Preto desta quinta-feira (21) 
está oferecendo 789 oportuni-
dades de trabalho. As principais 
delas são para operador de caixa 
(54), vendedor (32), açougueiro 
(31),  atendente (22), repositor 
de frutas, verduras e legumes 
(22), auxiliar de produção (22), 
consultor externo (20), reposi-
tor (20), promotor de vendas 

(20), vendedor externo (17), 
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 (8), 
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 tam-
bém está cadastrando trabalha-
dores interessados em oferecer, 
ou que já exercem, prestação 
de serviços de entrega. A ex-
pectativa da Secretaria de De-
senvolvimento Econômico é que 

a demanda por novos postos 
de trabalho no setor continue 
crescendo.

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

ÔNIBUS

Moradores do Lealdade e Amizade debatem 
prorrogação do contrato do transporte 

Pela segunda vez nesta se-
mana usuários do transporte 
coletivo de Rio Preto puderam 
debater a tentativa do prefeito 
Edinho Araújo (MDB) de prorro-
gar por dez anos o atual contrato 
de concessão do transporte 
coletivo da cidade. Desta vez 
a audiência pública ocorreu na 
região leste, no bairro Lealdade 
e Amizade, na Escola Álvaro Luís 
Angeloni.

Moradores, representantes 
de bairros e associações com-
pareceram para conhecerem os 
detalhes da renovação da con-
cessão e os pontos divergentes, 
como falta de licitação.

O secretário municipal de 
Trânsito, Amaury Hernandes, 
novamente esteve presente e 
apresentou o projeto, decisões 
do Executivo e respondeu ques-
tionamentos sobre deficiências 
do transporte.

A Prefeitura alega a neces-
sidade de renovação – e não 
nova licitação - devido a fatores 

econômicos, licitações deser-
tadas e fracassadas em outras 
cidades, queda de passageiros 
desde o início do contrato e 
pandemia da Covid-19. “Diante 
de todas as dificuldades desse 
período, a Prefeitura considera 
a prorrogação a melhor opção. 
Antes de a pandemia, tínhamos 
100 mil passageiros dia e, hoje, 
o sistema de transporte opera 
com 55 mil passageiros por 
dia.”, disse o secretário Amaury 
Hernandes.

O contrato com a Riopre-
trans, consórcio que representa 
as empresas Circular Santa 
Luzia e Expresso Itamarati, ter-
mina no dia 8 de novembro e, 
conforme previsão contratual, a 
prorrogação pode ser feita uma 
vez com autorização da Câmara 
Municipal. O Executivo elaborou 
projeto de lei, após concordân-
cia formal com a Riopretrans. A 
legalidade da proposta foi apro-
vada pelos vereadores no último 
dia 14, com previsão da votação 
do mérito, em 26 de outubro.

A metodologia de cálculo da 

Raphael FERRARI 

tarifa será alterada. Atualmente, 
a tarifa técnica é de R$ 4,22, 
para o usuário de R$ 3,30 para 
pagamento com cartão do trans-
porte e R$ 3,50 em dinheiro e 
estudantes R$ 1. O secretário 
informou que, a partir de primeiro 
de janeiro de 2021, a passagem 
será de R$ 3,70 (cartão), R$ 
4,10 (dinheiro). A tarifa para 
estudante não sofrerá reajuste.

Participaram da audiência o 
presidente do legislativo, Pedro 
Roberto (Patriota), os vereadores 
Renato Pupo (PSDB), Robson 

Ricci (Republicanos) e asses-
sores de João Paulo Rillo (Psol).

“A audiência pública é um 
momento de ouvir a população, 
a realidade das pessoas. É um 
momento importante para a 
comunidade. Sempre defendi 
as soluções no transporte. E 
a construção do mini-terminal 
nesse bairro já está atrasada.”, 
afirmou Pedro Roberto.

A próxima audiência pública 
será no dia 25 de outubro, as 
19 horas, no Plenário da Câma-
ra Municipal.

Divulgação
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GUAPIAUÇU

Câmara de Rio Preto 
terá duas sessões 

às terças-feiras

A partir da próxima ter-
ça-feira, 26, as sessões da 
Câmara  de Rio Preto pas-
sam a acontecer em novos 
horários. Serão duas sessões 
no mesmo dia, sempre às 
terças-feiras, uma no período 
da manhã e outra a tarde. O 
presidente do Legislativo Pe-
dro Roberto Gomes (Patriota) 
publicou Resolução que fixa 
a primeira sessão das 9 às 
13 horas e retomada dos 
trabalhos das 14 às 18 horas.

O projeto de Resolução foi 
apresentado pela vereadora 
Claudia de Giuli (MDB) e 
aprovado na sessão do 5 de 
outubro. Ao todo foram dez 
votos, todos da base aliado 
ao prefeito Edinho Araújo 

(MDB).
O que chama atenção no 

texto da nova norma é que os 
parlamentares não poderão 
se ausentar em momento 
algum do plenário, sob pena 
de terem parte do salário 
descontado. A presença do 
vereador na sessão será re-
gistrada se o parlamentar per-
manecer, obrigatoriamente, 
dentro do plenário “durante 
toda a duração da sessão, 
estando sujeito o faltoso a 
desconto em seu subsídio”. 
A exceção é para faltas jus-
tificadas.

Com fortes críticas, em 
especial dos vereadores Re-
nato Pupo (PSDB) e Robson 
Ricci (Republicanos), ficou 
acertado que haverá mudan-
ças para adequar as sessões.

Raphael FERRARI 

Á PARTIR DO DIA 26

TRANSPORTE COLETIVO

Operação da Polícia Civil de 
Rio Preto culminou no afasta-
mento imediato na tarde desta 
quinta-feira, 21, do prefeito 
de Guapiaçu, Jean Vetorasso 
(DEM), e outros quatro ve-
readores: Juliano Vetorasso, 
Alessandro Mereghi, conhecido 
como Peixinho, Luiz Renato 
Lorenzi e Toninho Longo. Todos 
estão sendo investigados por 
corrupção ativa e organização 
criminosa.

O pedido de afastamento 
partiu do desembargador do 
TJ-SP Laerte Marrone. Na ma-
nhã desta quinta-feira, policiais 
civis da DEIC de Rio Preto cum-
priram 6 mandados de busca e 
apreensão na cidade. Os alvos 
foram as casas e gabinetes do 
prefeito e dos quatro vereado-
res citados, além da casa do 
filho de um deles, conhecido 

como Toninho.
Há quatro meses a Policia 

Civil recebeu denúncia de que 
empresários da cidade estavam 
sofrendo pressão por parte dos 
vereadores para aprovação de 
um novo loteamento de casas 
populares. Para que a Câmara 
Municipal autorizasse o empre-
endimento teria que ser pago 
R$ 500 mil aos parlamentares, 
quantia que seria dividida pelo 
grupo.

Com a instalação do inqué-
rito policial o Deic de Rio Preto 
reuniu diversas provas que le-
varam ao Poder Judiciário o pe-
dido de prisão do prefeito Jean 
Vetorasso e dos vereadores. O 
pedido foi acatado em parte, 
culminando no mandado de 
busca e apreensão de aparelhos 
celulares e outros itens eletrôni-
cos nas residências e gabinetes 
dos envolvidos, fato ocorrido na 
manhã desta quinta-feira.

os teores das conversas, em 
especial do WhatsApp”, desta-
cou o delegado.

Esclarecimento -  So-
bre as viaturas da DEIC (Divisão 
Especializada de Investigações 
Criminais) que estiveram hoje na 
Prefeitura e Câmara Municipal 
de Guapiaçu, trata-se de uma 
operação investigativa sobre 
processo de implantação e apro-
vação de um novo loteamento. 
A atual gestão disponibilizou 
toda documentação pertinente 
ao caso. Ressaltamos que este 
processo de implantação e apro-
vação iniciou-se no mandato 
passado, quando foi expedida 
a primeira certidão de diretriz. 
Assim que tivermos mais infor-
mações do caso, o Município 
tomará as medidas cabíveis. 
A Prefeitura Municipal está à 
disposição para toda e qualquer 
ação da investigação.

Raphael FERRARI O objetivo é que de posse 
dos celulares, através de con-
versas gravadas nos aparelhos, 
possa indicar o conluio que 
havia entre a organização cri-
minosa.

“Diversas equipes da Deic 
estiveram em Guapiaçu e de-
ram andamento aos seis man-
datos de busca e apreensão, na 
casa e no gabinete do prefeito 
e vereadores. O prefeito não 
se encontrava, mas os outros 
aparelhos foram trazidos”, 
disse o delegado da Divisão 
Especializada em Investigações 
Criminais (Deic) de Rio Preto, 
Ricardo Rodrigues, durante 
coletiva de imprensa.

Segundo ele as “provas 
colhidas atenderam as técni-
cas especiais de investigação 
previstas na lei do crime orga-
nizado”. Os celulares passarão 
agora por perícia técnica. “Se-
rão periciados e examinados Divulgação 

HOMENAGEM

ADRIANA ROMANO

Câmara de Rio Preto passa a ter duas sessões às terças-feiras

Divulgação

Edinho nomeia nova secretária do Trabalho

O prefeito Edinho Araújo 
nomeou nesta quinta-feira, 21, 
Adriana Romano como a nova 
secretária municipal do Traba-
lho e Emprego. Formada em 
Gestão Financeira e Contábil, 
Adriana já ocupava o cargo de 
chefe de divisão do Trabalho e 
Fomento ao Emprego. Anterior-
mente atuou como atendente 
de negócios da Acirp e pelo 
Bensaúde.

A pasta era comandada 
anteriormente pela ex-verea-
dora Márcia Caldas, ligada a 
sindicato que representa os 

trabalhadores do comércio. 
Com a saída de Caldas, a 
secretaria era comandada 
interinamente pelo secretário 
de Agricultura Pedro Pezzutto. 
A pasta do Trabalho faz parte 
da cota do PSD comandado 
na cidade pelo ex-deputado e 
ex-vice-prefeito Eleuses Paiva.

Participaram do ato de 
anúncio da nova secretária 
do Trabalho Eleuses Paiva, os 
vereadores Jorge Menezes e 
Cabo Júlio Donizete, o secre-
tário da Agricultura, Pedro Pe-
zutto, o secretário de Governo, 
Jair Moretti, e o secretário de 
Comunicação Social, Mário 
Soler.

Raphael FERRARI 

Emendas a projeto que prorroga contrato 
aumentam gratuidade e reduzem prazo

O projeto de lei do prefeito 
Edinho Araújo (MDB) que 
pede autorização da Câmara 
Municipal para prorrogar por 
dez anos o contrato do trans-
porte coletivo será votado na 
próxima terça-feira, 26, com 
emendas incorporadas ao 
texto original.

Até o momento a proposta 
já tem oito emendas de vere-
adores que desejam alterar 
ou incluir novas regras para a 
prestação do serviço a partir 
de janeiro de 2022. O Atual 
contrato, assinado em 2011, 
termina no próximo dia 8 de 
novembro.

Entre as emendas a do ve-
reador João Paulo Rillo (Psol) 

que reduz de dez para dois 
anos o tempo de prorrogação 
do contrato com as empresas 
Circular Santa Luzia e Expresso 
Itamarati. Além disso o par-
lamentar quer a criação do 
Conselho Municipal de Usu-
ários do Transporte Coletivo, 
com aprovação por meio de 
lei complementar.

Ainda segundo o parlamen-
tar o reajuste da tarifa deve ser 
aplicado apenas em janeiro de 
2023 e não a partir do próxi-
mo ano como já anunciou o 
secretário de Trânsito Amaury 
Hernandes. O reajuste pode 
ser de até 17%, passando de 
R$ 3,30 no cartão para R$ 
3,70 e R$ 3,50 no dinheiro 
para R$ 4,10.

O presidente da Câmara, 
Pedro Roberto (Patriota), apre-
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sentou emenda para criação 
do Conselho de Fiscalização e 
Acompanhamento dos Serviços 
Públicos de Transporte Coleti-
vo. O conselho seria formado 
por dez representantes da 
sociedade civil, dez do poder 
público e outros dez represen-
tantes de usuários do serviço.

O presidente ainda deseja 
que a frota das empresas que 
atuam no serviço tenha idade 
média de no máximo cinco 
anos. Pedro ainda quer diminuir 
de 65 para 60 anos a gratui-
dade da passagem para idoso.

O projeto de Edinho que 
pede prorrogação do contra-
to será votado na próxima 
terça-feira, 26. Um dia antes 
acontece a última audiência 
pública para debater o assunto, 
no Plenário do Legislativo.

Operação contra corrupção leva ao 
afastamento do prefeito e vereadores

Cônsules espanhóis vêm a Rio Preto inaugurar 
A Casa de España de Rio 

Preto, através do presidente 
Nelson Lóis, receberá, na ma-
nhã desta sexta-feira (22), o 
cônsul geral da Espanha, Dom 
Miguel de Aranda y Villén e o 
vice-cônsul, Dom Antônio Ca-
brera Mano Filho para marcar a 
inauguração do início das obras 
da Plaza de España.

Plaza significa Praça, em es-
panhol, por isso, a obra é para 
a construção de uma Praça, 
patrocinado pelo vice-cônsul 
Dom Antônio Cabrera, como 
forma de gratidão por tudo que 
a comunidade espanhola fez 
por Rio Preto e pelo Brasil.

“Solicitamos um espaço ao 
Prefeito Edinho Araújo, já há 
bastante tempo, e agora deu 
certo deste local na avenida 

José Munia”, comenta o presi-
dente da Casa de España. Nel-
son ainda ressalta que no censo 
de 1920, em Rio Preto e região, 
a maior colônia que existia era a 
espanhola. “A importância dessa 
comunidade par a nossa cidade 
é muito grande. Os espanhóis 
construíram a Basílica de Rio 
Preto, pro exemplo”.

A obra contará com obelisco 
de 45 metros de altura e uma 
escadaria que dará condições 
para que lá sejam realizados 
eventos culturais. A previsão 
é que a Praça fique pronta no 
primeiro semestre de 2022. 
“Será um ponto turístico”, fina-
liza Nelson.

O evento de inauguração 
das obras será nesta sexta-fei-
ra (22), às 10h, na Avenida 
José Munia, ao lado do Plaza 
Shopping.

Da REDAÇÃO
Divulgação 
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REINCIDENTE

Uma mulher de 44 anos foi 
encaminhada para o Hospital 
Psiquiátrico Bezerra de Mene-
zes, na tarde da quarta-feira 
(20), após a Polícia Militar ser 
acionada para a Rua Bernar-
dino de Campos, no centro 
de Rio Preto, onde a mulher 
armada com uma faca estava 
ameaçando as pessoas que 
passavam pelo local.

No endereço, às 15h35, 
os pms conseguiram abordar a 
mulher que demonstrava estar 
perturbada. Para os policiais, 
ela informou que estava se 
dirigindo para a residência de 
sua irmã e que a faca era para 
a sua familiar.

Ela foi levada para a Central 
de Flagrantes, onde falou pala-
vras sem sentido, se agrediu e 
esmurrou portas e paredes da 
delegacia.

Foi realizada uma pesquisa 
criminal que constatou que a 
suspeita já tem um registro 
de quando ela esfaqueou um 
popular com uma faca de 
cozinha.

Diante do descontrole e 
agressividade da mulher, ela 
foi levada por uma unidade 
do SAMU até a instituição 
psiquiátrica. O boletim de 
ocorrência de porte de arma foi 
encaminhado para o 3º Distrito 
Policial. (Colaborou – Bruna 
MARQUES)

Mulher com 
faca ameaça 

pessoas na rua e 
é internada 
no Bezerra
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A Polícia Militar de Rio Preto 
apreendeu, nesta quarta-feira 
(20), às 15h30, porções de 
maconha e cocaína que seriam 
comercializadas no bairro Caic 
por um rapaz, de 20 anos, e 
um adolescente, de 16 anos.

Os policiais militares faziam 
patrulhamento nas imediações 
quando ao se aproximarem de 
um serv-festa viram que os 
ocupantes de uma mesa pas-
saram a fugir com a presença 
da viatura e decidiram seguir 
os suspeitos.

Primeiro os militares abor-
daram o jovem e, em revista 
pessoal, encontraram três 
porções de maconha, R$425 
e um celular. Em sua defesa, 
o suspeito alegou ser usuário 
de drogas.

Ao retornaram ao serv-fes-
ta outros policiais da equipe 
abordaram o adolescente, com 
quem foram apreendidas seis 

PM suspeita 
de clientes em serv-festa 

prende traficante
Da REDAÇÃO

VALDOMIRO JACARELLI, natural 
de Cedral/SP, faleceu aos 65 anos de 
idade. Era viúvo e deixou seus fi lhos 
Rodrigo e Rosiani. Foi sepultado no dia 
21/10/2021 às 14:00, saindo seu féretro 
do velório Capelas Prever Rio Preto para 
o cemitério Parque Jardim da Paz

ALICE DE SOUSA SANTOS, natural 
de Olimpia/SP, faleceu aos 95 anos de 
idade. Era viúva. Foi sepultada no dia 
21/10/2021 às 17:00, saindo seu féretro 
do velório Capelas Prever Rio Preto para 
o cemitério São João Batista.

ANA MONTEIRO DOS SANTOS, 
natural de Monte Aprazível/SP, faleceu 
aos 92 anos de idade. Era viúva e deixou 
suas fi lhas Elza e Emilia. Foi sepultado 
no dia 21/10/2021 às 08:00, saindo 
seu féretro do velório Capelas Prever 
Rio Preto para o cemitério Municipal de 
Neves Paulista.

MARAIZA PEREIRA DE MENDONÇA, 
natural de Riolandia/SP, faleceu aos 88 
anos de idade. Era casada com Tarquinio 
Ribeiro de Mendonça e deixou seus 
filhos Silvana, Rita Maria (falecida), 
Aparecida de Fátima, Servilho e Lara 
Maria. Foi sepultada no dia 21/10/202, 
saindo seu féretro do velório Capelas 
Prever Rio Preto para o cemitério São 
João Batista.

JOSÉ LINHARES PONTES, natural 
de Nova Granada/SP, faleceu aos 77 
anos de idade. Era casado com Célia 
Maria da Silveira Linhares e deixou seus 
fi lhos Adriano e Marcelo. Foi sepultado 
no dia 21/10/2021 às 14:00, saindo 
seu féretro do velório Municipal de Nova 
Granada para o cemitério Municipal de 
Nova Granada.

  FALECIMENTOS

porções de cocaína, R$392 e 
um celular.

Para os militares, o menor 
confessou o tráfico e revelou 
que o primeiro abordado era 
responsável pela venda da 
maconha enquanto ele comer-
cializava a cocaína.

Após ser informado da con-
fissão do infrator, o rapaz con-
firmou ser traficante e indicou 
que em uma árvore em frente 
ao estabelecimento comercial 
havia mais drogas. No local 
mencionado os pms acharam 
mais 39 porções de maconha.

A dupla foi levada para a 
Central de Flagrantes, onde o 
adolescente foi liberado na pre-
sença de um responsável legal 
e o jovem permaneceu preso.

O caso foi encaminhado 
para o 7º Distrito Policial como 
drogas sem autorização e cor-
romper ou facilitar a corrupção 
de menor de 18 anos. (Cola-
borou – Bruna MARQUES)

CRIMINOSO? Casa abandonada no centro de 
Rio Preto é incendiada

A Polícia Militar e o Corpo 
de Bombeiros de Rio Preto 
foram acionados, na manhã 
desta quinta-feira (21), para 
atender uma ocorrência de 
incêndio em uma residência 
abandonada, localizada no 
centro da cidade, no cruza-
mento das ruas Rubião Junior 
e Voluntários de São Paulo.

Uma testemunha disse ao 

jornal DHoje que o incêndio 
foi notado, por volta das 9h30, 
quando um homem “bem ves-
tido” fugiu do local e, em se-
guida, a fumaça começou a se 
tornar visível.

A PM informou que 40% 
do interior da residência foram 
danificados e ainda não foi 
possível identificar se foi uma 
ação dolosa ou culposa.

A residência é ocupada por 
moradores de rua, porém no 

Da REDAÇÃO horário de ocorrido, e segundo a 
testemunha, apenas uma pes-
soa estava deitada em frente a 
garagem.

Após o fogo ser controlado, 
peritos foram acionados para 
averiguarem as câmeras de 
segurança próximas ao local 
e identificarem a origem das 
chamas. 

(Colaborou – Bruna 
MARQUES)
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Com extensa ficha criminal, homem 
é preso com arma e motos furtadas
Um homem, de 40 anos, 

foi preso no início da noite da 
última quarta-feira (20) após 
ser flagrado dispensando uma 
arma de fogo. O acusado tam-
bém estava guardando em sua 
residência, no Jardim Nunes, na 
Região Norte de Rio Preto, e na 
residência de seu amigo, duas 
motos que em registros policiais 
constam como furtadas.

De acordo com a Polícia 
Militar, uma equipe fazia pa-
trulhamento quando observou 
o suspeito agindo de forma 
estranha. Assim que o homem 
notou a presença da viatura se 

abaixou próximo a um poste e 
deixou na calçada um objeto 
para, em seguida, entrar em um 
mercado.

Na calçada, os pms cons-
tataram que o objeto era um 
revólver calibre 32, municiado 
com quatro cartuchos intactos. 
O suspeito, que já era conhecido 
nos meios policiais pelos crimes 
de roubo, furto e tráfico de dro-
gas, negou ser o proprietário da 
arma e informou que antes do 
mercado estava na casa de um 
amigo, no Jardim Nunes.

No novo endereço os po-
liciais viram que na garagem 
estava estacionada uma moto 
furtada e, em conversa, com o 
segundo suspeito, um homem 
de 31 anos, ficaram sabendo 
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que o veículo estava na residên-
cia a pedido do primeiro aborda-
do, que confirmou a versão de 
seu amigo.

A guarnição se dirigiu à casa 
do primeiro suspeito e lá apre-
endeu mais uma moto furtada. 
Para a polícia, o homem disse 
ter adquirido os dois veículos 
pelo valor de R$1.2 mil cada e 
que não sabia sobre os crimes.

Levado para a Central de 
Flagrantes, permaneceu preso 
à disposição da Justiça. Já seu 
amigo será investigado pelo 4º 
Distrito Policial que recebeu um 
boletim de ocorrência registrado 
como posse irregular de arma de 
fogo e receptação. 

(Colaborou – Bruna 
MARQUES)
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Alvo é quadrilha de diplomas falsos que atuava na região

Nesta quarta-feira (20) 
policiais civis de Paraíso, 
junto com a coordenação da 
Delegacia Seccional de Catan-
duva, deflagraram a Operação 
Romeo II, na qual foram cum-
pridos mandados de busca 
e apreensão no intuito de 
desarticular uma organização 
criminosa especializada nos 
crimes de falsificação de do-
cumentos, uso de documen-
tos falsos, exercício irregular 
da profissão, estelionato e 
organização criminosa.

A operação Romeo II foi 
desencadeada em razão de 
denúncias acerca do uso de 
falsos certificados de con-
clusão de cursos de pós-gra-
duação lato sensu, segunda 
licenciatura e bacharelados, 
os quais eram empregados 
pelos seus detentores es-
pecialmente para evoluções 
salariais de cargos públicos, 

para provimentos em cargos 
e empregos públicos, para 
inscrições em Conselhos de 
Classe do Brasil e para muitos 
outros fins.

Civil, a organização tem forte 
atuação na região de Rio Preto 
e Barretos.

Policiais civis de Paraíso 
iniciaram a investigação em 
2019 sobre a emissão de 
diplomas falsos por diversas 
instituições de ensino que se 
auxiliavam na cooptação de 
alunos.

Para a emissão desses 
certificados e diplomas falsos, 
a quadrilha contava com apoio 
de diversas células distribuídas 
em várias cidades e estados. A 
rede criminosa desmantelada 
criou, ainda, falsa plataforma 
on-line de renomada Univer-
sidade para a emissão dos 
referidos contrafeitos.

Os principais participan-
tes da organização foram 
identificados e responderão 
pelos crimes já mencionados, 
prosseguindo as investigações 
agora com a análise de todos 
documentos e computadores 
apreendidos.

Da REDAÇÃO

Os mandados foram re-
alizados em São Paulo, São 
José dos Campos, Osasco, 
Catanduva e Catiguá e, segun-
do as informações da Polícia 

Divulgação 

IMPRUDÊNCIA

Um homem de 25 anos 
foi preso em flagrante na 
madrugada desta quinta-feira 
(21), após ter causado um 
acidente de trânsito, por volta 
das 21h50, no Jardim Paraíso. 
A Polícia Militar foi acionada e 
constatou que o motociclista 
estava com sinais visíveis de 
embriaguez e a CNH cassada.

Segundo a PM, o acusado 
estava conduzindo sua moto 
pela Avenida Alberto Andaló e 
acabou batendo em um carro.

O piloto apresentava odor 
etílico, olhos avermelhados e 
voz pastosa e se recusou a 
fazer o teste do etilômetro. Ao 

Motociclista embriagado 
e com CNH cassada 

bate na Andaló

Da REDAÇÃO ter sua identidade consultada, 
os pms descobriram que o 
motociclista estava com a CNH 
cassada.

Na delegacia de plantão, o 
jovem continuou negando-se 
a cooperar com os policiais. 
O delegado plantonista arbi-
trou fiança no valor de R$10 
mil, que não foi paga e ele foi 
preso.

O 4º Distrito Polícia vai 
investigar o caso, registrado 
como embriaguez ao volante, 
colisão e violação de suspen-
são ou proibição para dirigir 
veículo automotor. 

(Colaborou – Bruna 
MARQUES)

ESTÁ INTERNADO

Um idoso, de 79 anos, 
foi hospitalizado na noite 
da quarta-feira (20), após 
ter sido atropelado por uma 
motocicleta que estava sendo 
conduzida por um jovem, de 
18 anos. O acidente acon-
teceu às 20h10, na Rua 
Pedro Amaral, no centro de 
Rio Preto.

A Polícia Militar foi acio-
nada e no local apurou que a 
vítima estava na Rua Bernar-
dino de Campos, no sentido 
Calçadão, e quando foi atra-
vessar a Rua Pedro Amaral 
acabou sendo atropelada 
pela moto. O jovem não pos-
sui habilitação.

O idoso foi socorrido por 
uma Unidade de Resgate até 
a UPA Tangará, para onde 
os pms se dirigiram após 
liberarem a motocicleta ao 
cunhado do rapaz.

Em conversa com o mé-
dico responsável pelo aten-

Idoso é atropelado por jovem 
de moto sem CNH

Da REDAÇÃO

dimento, os policiais foram 
informados de que a vítima 
sofreu duas fraturas em sua 
perna esquerda.

A ocorrência foi registra-
da no Plantão Policial como 

lesão corporal culposa em 
direção de veículo e dirigir 
sem habilitação. O 1º DP 
ficará responsável pela inves-
tigação. (Colaborou – Bruna 
MARQUES)

Arquivo DHOJE

Idoso foi socorrido por uma Unidade de Resgate até a 
UPA Tangará
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Qual a diferença entre 
ovulação e período fértil
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Ovulação e período fértil são conceitos e situações que se re-
lacionam. Ambos acontecem ao mesmo tempo e são necessários 
para que ocorra uma gestação. Porém, não são sinônimos. Até 
as mulheres que estudam bastante os seus corpos e funções 
têm dúvidas a esse respeito. Por isso, vamos acabar de vez com 
essa confusão. Saiba mais a seguir!

Processo de fecundação: como acontece
Antes de destacar a diferença entre ovulação e período fértil, 

vejamos como acontece a gestação dentro do útero da mulher. 
Para que haja fecundação é necessário que ocorra o encontro 

do óvulo, liberado pela mulher, com o espermatozoide, liberado 
pelo homem.

O que é ovulação
A ovulação é o desprendimento do óvulo do folículo ovariano. 

Acontece assim: todos os meses, o corpo da mulher se prepara 
para uma gestação. O ovário é o responsável pela liberação dessa 
célula reprodutiva da mulher, por meio do folículo, cavidade que 
envolve o óvulo. 

Quando está maduro o suficiente, esse óvulo é solto e captu-
rado pelas trompas uterinas. Caso a mulher mantenha relações 
sexuais sem preservativo nesse período, ela poderá engravidar 
visto que o espermatozoide poderá encontrar e fecundar o óvulo.

Quando há esse encontro, o óvulo fecundado desce até o 
útero, se instala em sua parede interna e começa, então, uma 
gravidez.

A ovulação acontece apenas uma vez por mês, sendo pos-
sível que a mulher libere um ou mais óvulos. É quando ocorre 
a gravidez de gêmeos, por exemplo.

Outro fato importante sobre a ovulação é que a quantidade 
de óvulos da mulher vai diminuindo com o passar do tempo, por 
causa da liberação mensal. É por esse motivo que uma mulher, 
a partir dos 35 anos, tem mais dificuldade de engravidar.

Já o homem não tem esse problema em relação aos seus 
gametas masculinos. Desde que esteja saudável, ele continua 
liberando espermatozoides em quantidade e condições adequa-
das para uma gravidez.

Como a mulher pode saber se está ovulando
Conhecer o ciclo menstrual é um ponto importante para ter 

essa informação. O ciclo começa no primeiro dia da menstruação 
e termina no primeiro dia da menstruação seguinte. Quando a 
mulher tem um ciclo menstrual regular, a ovulação acontece por 
volta da metade desse período. 

Anotar em um caderninho ou calendário todas as fases da 
menstruação é uma maneira de conhecer mais sobre o corpo 
e todas as suas alterações durante essa fase. São sinais que 
também apontam para uma ovulação:

• Aumento da libido;
• Aumento do apetite;
• Cólica leve;
• Secreção vaginal mais espessa e pegajosa;
• Aumento da temperatura corporal;
• Irritação e inquietação;
• Pele mais oleosa, com surgimento de espinhas.

O que é período fértil
Vamos agora para o período fértil. No começo desse artigo, 

dissemos que o período fértil e a ovulação se relacionam. Como 
isso acontece? Bom, é durante o período fértil, e somente nesse 
período, que a ovulação acontece. Ou seja, o óvulo é liberado 
pelo ovário.

Então, a ovulação é uma ação que acontece dentro do perí-
odo fértil da mulher. É por isso que definimos essa fase como o 
momento propício para que ocorra uma gestação. Justamente 
porque o óvulo foi liberado e pode encontrar o espermatozoide, 
gerando um embrião.

O período fértil acontece, geralmente, por volta da metade 
do ciclo menstrual da mulher, com acréscimo de dois ou três 
dias antes e depois dessa data. Quando a mulher tem um ciclo 
menstrual regular, fica mais fácil obter essa informação.

Mas, se a mulher só ovula uma vez e libera, quase sempre, 
um óvulo apenas, quer dizer que esse óvulo permanece ativo 
durante todo o período fértil? Não. Na verdade, o óvulo tem uma 
vida útil de apenas 24 horas. 

Entretanto, não é possível saber com certeza o dia exato da 
sua liberação. O óvulo pode ser solto pelo ovário em qualquer 
dia do período fértil, estando disponível para a fecundação. 
Caso esse encontro não aconteça, ele é expelido junto com o 
sangue menstrual.

Por isso, o casal que está tentando engravidar deve manter 
relações sexuais sem preservativo dentro do período fértil. Con-
tudo, não é necessário se relacionar todos os dias. Fazer sexo 
em dias alternados é o mais indicado, pois há mais qualidade 
no material liberado pelo homem.

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

Rio Preto atinge cobertura de 
70% mas tem 29,7 mil faltosos

Rio Preto atingiu nesta 
quinta-feira (21) a cobertura 
vacinal de 70% para a se-
gunda dose contra a Covid. 
Já a cobertura de primeira 
dose está em 85,69%. Nesta 
quarta-feira (20), o Shopping 
Cidade Norte funcionou com o 
horário ampliado até às 21h. 
Segundo a Secretaria de Saú-
de, 726 pessoas foram vaci-
nadas, sendo que 494 foram 
durante o horário estendido.

“É mais um avanço que a 
gente comemora, mas pode-
ríamos ter chegado antes a 
essa cobertura se os faltosos 
comparecerem aos postos de 
vacinação”, afirmou a gerente 
de imunização de Rio Preto, 
Michela Barcelos.

Segundo os dados do Va-
cinômetro, Rio Preto já apli-
cou 746.262 doses, sendo 
386.914 na primeira eta-
pa, 314.774 na segunda e 
33.024 na terceira. Além 
disso, 11.550 receberam 
doses únicas.

O número de faltosos para 
a segunda dose em Rio Preto 
está 27.910 pessoas. A Cam-

panha de Vacinação continua 
nesta sexta-feira (22) para to-
dos os agendados e faltosos da 
segunda dose e dose adicional, 
observando o intervalo entre 
doses de cada fabricante e o 
público-alvo.

O município continua va-
cinando com o imunizante 
Pfizer aqueles que receberam 
a primeira dose da vacina As-
traZeneca. As doses estarão 
disponíveis nesta sexta-feira 
apenas no Shopping Cidade 
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Norte, das 8h às 14h. O in-
tervalo entre doses é de 12 
semanas.

A aplicação de segunda 
dose das vacinas Coronavac 
e Pfizer (cuja primeira dose foi 
Pfizer) continua no Shopping 
Cidade Norte, unidades de 
saúde e demais equipamentos 
públicos, das 8h às 14h. O 
intervalo entre doses da va-
cina Coronavac é de 28 dias, 
enquanto o da Pfizer é de 21 
dias para adultos e 8 semanas 

para adolescentes.
Já a dose adicional está 

sendo aplicada nos seguintes 
grupos: Idosos e trabalhadores 
da saúde com pelo menos 
seis meses de recebimento da 
segunda dose e adultos com 
alto grau de imunossupressão 
com pelo menos 28 dias de 
recebimento da segunda dose. 
As doses para esse público 
estão disponíveis no Shopping 
Cidade Norte e unidades de 
saúde, das 8h às 14h.

Sérgio SAMPAIO

MEDIDA CAUTELAR COVID

A Secretaria de Saúde de 
Rio Preto confirmou nesta quin-
ta-feira (21) mais 28 casos de 
Covid-19 no município, sendo 
22 diagnosticados por exame 
PCR, quatro por TR antígeno e 
dois por TR anticorpo. No total 
são 97.892 casos, com uma 
média móvel de 28 casos leves 
e um caso grave por dia.

Nenhum óbito pela doença 
foi registrado na cidade nesta 
quinta-feira. Com isso, Rio 
Preto segue com 2.803 óbitos 
desde o início da pandemia, 
tendo uma taxa de letalidade 
de 2,8%. Considerando apenas 
os dados de 2021 são 63.129 
casos e 1.881 óbitos.

Nas últimas 24 horas, 29 
pessoas foram consideradas 
curadas da Covid-19, totali-
zando 94.974 recuperados, o 
equivalente a 97% dos casos. 
A cidade soma 332.856 no-
tificações de pacientes com 
sintomas gripais e 300.678 
testes realizados. O coeficiente 
de incidência é de 21.052 ca-
sos a cada 100 mil habitantes.

Atualmente Rio Preto regis-
tra 200 pacientes internados 
com síndrome respiratória 
aguda grave (SRAG), com 85 
na UTI e 115 na enfermaria, 
sendo 96 residentes de Rio 
Preto e 104 de outros municí-
pios da região. Dentre os casos 
confirmados com Covid-19 são 
68 internações, com 38 na UTI 
e 30 na enfermaria. A taxa de 
ocupação de leitos de UTI na 
região é de 33,1%.

Saúde confirma 
28 casos e não 
registra óbitos

Vinicius LIMA 

MUDANÇA

SAIBA ONDE

HB amplia número de leitos 
de enfermarias Covid

O Hospital de Base infor-
mou nesta quinta-feira (21) 
que realizou a expansão dos 
leitos de enfermaria desti-
nados para pacientes com 
Covid-19. Foram ampliados 
mais 21 leitos, totalizando 
agora 65. Segundo o hospital, 
a medida cautelar faz parte 
da ação do Novo Plano de 
Contingência do Governo de 
São Paulo.

Com relação aos leitos de 
UTI Covid não houve altera-
ção, permanecendo 66 leitos 

ativos. Atualmente o HB con-
tabiliza 16 pacientes interna-
dos na enfermaria (24,6% de 
ocupação) e 11 internados na 
UTI (16,6% de ocupação). Nas 
últimas 24 horas, uma pessoa 
recebeu alta e nenhum óbito 
pela doença foi registrado.

Desde o início da pan-
demia, a Funfarme atendeu 
7.139 pacientes com Co-
vid-19, com 5.306 altas e 
1.811 óbitos. São José do Rio 
Preto (2.054), Mirassol (632) 
e José Bonifácio (277) são 
as cidades que mais tiveram 
munícipes hospitalizados.

O número de internações 
de pacientes com Covid-19 
tem apresentado queda desde 
o mês de julho. No pico da 
pandemia em junho, a Fun-
farme chegou a registrar 705 
pacientes internados (média 
de quase 24 internados por 
dia). Neste mês de outubro, 
até o dia 20/10, foram apenas 
24 internações contabilizadas. 
Apesar da redução, a Funfar-
me ressalta que a população 
ainda deve seguir as medidas 
de distanciamento social, 
uso de álcool gel e uso de 
máscara.

Vinicius LIMA 

Sala de vacinação no São 
Deocleciano retorna para UBS 

A Secretaria de Saú-
de informou que nesta 
sexta-feira (22) a sala de 
vacina instalada no salão 
paroquial da Igreja Nossa 
Senhora do Brasil, no São 
Deocleciano, será desa-
tivada. A partir de segun-
da-feira (25) a vacinação 
contra a Covid retorna para 
a unidade de saúde, onde 
já é realizada a vacinação 
de rotina.

Nesta sexta-feira, em 
decorrência da mudança, 
a vacinação no salão pa-
roquial será realizada das 
8h às 12h, enquanto na 

unidade a vacinação de ro-
tina será das 7h30 às 16h.

Na segunda-feira, o ho-
rário para vacinação Covid 

volta ao normal: das 8h às 
14h, enquanto para a vaci-
nação de rotina, o horário é 
das 7h30 às 16h30.

Da REDAÇÃO Divulgação

Mirassol terá pontos de vacinação 
em nove supermercados hoje

O Departamento de Saúde 
de Mirassol (DMS) divulgou que 
vai ampliar de dois para 11 os 
pontos de vacinação contra 
Covid-19 nesta sexta-feira (22). 
Nove locais de atendimento 
serão realizados em supermer-
cados do munícipio no horário 
das 8 às 15 horas. A Saúde 
ainda manteve a vacinação no 
Centro de Saúde II, também 
conhecido como Postão, das 
8 às 19 horas, e na Unidade 
Básica de Saúde (UBS) Cohab 
II, das 8 às 16 horas.

Devem receber a 2ª dose 

do imunizante, de forma anteci-
pada, nesta sexta-feira, pessoas 
que receberam a 1ª dose da va-
cina Pfizer até 01/10, Coronavac 
até 08/10 e AstraZeneca até 
27/08. Também será vacinado 
com a dose de reforço pessoas 
acima de 60 anos que recebe-
ram a 2ª dose há mais de seis 
meses.

“É muito importante que as 
pessoas compareçam de forma 
antecipada para receberem a 
segunda dose antecipada ou a 
dose de reforço. Já estávamos 
fazendo ligações para as pes-
soas que ainda não comparece-
ram, mas muitas não atendem o 

telefone ou trocaram de número. 
Por isso, massificamos a busca 
ativa abrindo 11 pontos de aten-
dimento no município”, explicou 
o diretor do DMS, Frank Hulder 
de Oliveira.

Confira os novos pontos 
de vacinação:

ALFREDO ANTUNES 1
Rua Capitão Neves, 2508, 

Centro, Mirassol
ALFREDO ANTUNES 2
Rua Paulo de Faria, 1800, 

Nossa Senhora Aparecida, Mi-
rassol

ALFREDO ANTUNES 3
Rua 9 de julho, 1398, São 

José

ALFREDO ANTUNES 4
Rua Nilo Pandolfe (em frente 

à COZIMAX)
BRUNO BONDI
Rua Antônio Prado, 62170, 

Centro, Mirassol 15130-000
BANDEIRANTE
Nove de Julho, 1621 - Cen-

tro, Mirassol
PEDROSO
Rua Cláudio Gomes, 2555, 

Santa Casa, Mirassol
SÃO PEDRO
Rua Abrão Thomé, 2839 – 

Vila Moreira, Mirassol
REDE SOL
Avenida Nilo Pandolphi, 

5765 – Regissol, Mirassol

Da REDAÇÃO



     Uma megafaculdade, 
dessas de respeito e tradição, 
está prestes a aterrissar em 
Rio Preto. Mais não posso 
dizer por enquanto.

     Hoje, a partir de 19h30, 
a Colônia Espanhola estará 
au grand complet na Câmara 
Municipal para a homenagem 
que lhe será prestada.   

     O réveillon da represa 
municipal este ano, será na 
linguagem de libras Os fogos 
não terão estampido e não 
haverá shows.

     Amanhã, o Automóvel 
Clube inaugura sua nova 
sala de snooker com um 
campeonato entre os anfitriões 
e o Clube Monte Líbano. 

     Roberto Correa anima 
amanhã o almoço do 
Automóvel Clube, que terá 
feijoada no cardápio. Beth 
e Luciano se apresentam à 
noite na boate e no almoço de 
domingo, o piano de Maurício 
Zacharias. 

    Carlinhos Furlanetto, uma 
das figuras mais queridas do 
Harmonia Tênis Clube reuniu 
amigos na noite de  quarta-
feira, para comemorar seu 
aniversário com cerveja servida 
à farta. 

     A elegantíssima Christina 
Rudge Leite promove  amanhã, 
um brunch em Ribeirão Preto, 
para comemorar com as 
amigas, seu aniversário.

SOCIAL Jornal

ACIRP III    

Serão, também, sorteados três 
prêmios entre os participantes, 
que estiverem on-line em Rio 
Preto, sendo um deles um 
Iphone 12. Definitivamente, 
é o evento do ano. Imperdível 
e surpreendente, como todos 
os eventos que trazem a 
chancela da parceria de longa 
data,Wander Ferreira e Acirp.

DELÍCIA
Oba! Os bons tempos estão de 
volta. O DJ Betinho Brito, um 
craque no seu metier, comanda 
a partir de hoje, todas as sextas-
feiras, as baladas Terraço Bloom, 
uma balada no Terraço Ammici, 
no Quinta do Golfe, a partir das 
19 horas. Faça sua reserva: 
98104 1242. E viva a vida!

ACIRP I 

Outubro é o mês do aniversário da 
Acirp. E, neste ano da retomada 
econômica, a comemoração 
é mais do que especial. São 
101anos representando o setor 
produtivo de Rio Preto, firmando-
se como a porta voz de quem 
produz. O evento acontece 
hoje de forma inédita, das 16 
às 18 horas, sob a direção 
criativa do event planner Wander 
Ferreira Junnior, convidado 
pela entidade para criar uma 
ação diferente, abrangente 
e assert iva, que pudesse 
inspirar empreendedores de 
todos os portes, mas com o 
cuidado de, ainda, evitar grande 
aglomeração, com atenção às 
exigências sanitárias dos órgãos 
de saúde.

THE WINNER IS

A peça “Alma Despejada”, da 
rio-pretense Andréa Bassitt, 
concorre hoje no Teatro Sérgio 
Cardoso, em São Paulo, ao 
Prêmio Bibi Ferreira, em quatro 
categorias: melhor peça e 
melhor roteiro original (Andréa 
Ferreira), melhor atriz (Irene 
Ravache) e melhor desenho 
de luz (Hiram Ravache).

* 

CHRISTMAS’ SEASONS 

Paulo e Aline Girardi vão abrir 
a Fazenda Amazonas para a 
ceia de Natal, o réveillon, e 
os respectivos almoços, com 
aqueles tradicionais requintes 
e a generosidade, marcas 
peculiares do casal. Mas apesar 
da queda expressiva no número 
de casos de Covid-19, seguirá 
os protocolos determinados pelo 
comitê de saúde, principalmente 
porque a matriarca, D. Terezinha, 
de 87 anos estará presente e é 
preciso cautela.

CURSO  

Com vagas limitadas, inicia-se no FGPós, dia 3 de novembro, um 
dos cursos mais procurados atualmente: o curso de Imersão em 
toxina botulínica e preenchimento com ácido hialurônico básico.
Sob a coordenação do Prof. Dr. Alê Morita, o curso capacitará o 
aluno, através de uma abordagem teórica e prática a utilizar a 
Toxina Botulínica (Tipo A) nos procedimentos clínicos funcionais 
e estéticos da Harmonização Orofacial; e o ácido hialurônico 
nos diversos planejamentos clínicos na odontologia, visando 
a Harmonização Orofacial e a consequente finalização de 
reabilitações orais.O curso será teórico pela manhã e a prática em 
pacientes à tarde. Info: (17) 99646-9454 – Whatsapp (17) 3231-
9886. FGPÓS - R. Bernardino de Campos, 4365 - B. Redentora.

COMPLEXO GASTRONÔMICO

Waldyr Faria e Mayra Gerez embarcam amanhã para uma semaninha 
em Porto de Galinhas. No retorno, começam a preparar a inauguração 
na Avenida JK, do “Dona Maria”, complexo que, como você leu aqui, 
tem esse nome para homenagear a mãe dele. Terá vários espaços, 
mas a primeira etapa, que deve ser inaugurada em 30 dias, terá 
um deck e um lounge interno no nível da avenida com bar e comida 
gourmet. Depois, será inaugurado em outro andar, um espaço de 
carnes nobres e gastronomia internacional. A terceira etapa, no 
terceiro andar, será um bar japonês. Já estão contratados três chefs: 
Reginaldo Marques da silva, Fernanda Nogaroto e Evandro Eduardo 
Pereira, um deles trazido do DPNY de Ilha Bela.

ENCONTRO III     

O encontro inicia-se hoje com um almoço preparado por José 
Luiz Salvador, que vai servir uma rabada com polenta preparada 
por ele. As demais refeições serão na casa de José Eduardo 
Roma, caprichoso e bastião da comida de bom sabor, de 
domar com sua picanha inominável, paladares embrutecidos 
pelo álcool.

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

* 

A-6

CEM ANOS  

Os cem anos do cirurgião 
dentista Alarico Haikel, um dos 
nomes mais incensados da 
odontologia rio-pretense, serão 
comemorados amanhã, durante 
almoço na APCD.

ANIVERSÁRIO  
O empresário Dimitri Santana 
Abbudi ,  f i lho do saudoso 
Nagibinho Abbudi e Heloisa 
Santana Abbudi, comemora 
amanhã com um festão para 
250 convidados, no Buffet 
Planalto, em Londrina, seus 50 
anos. Daqui, vão 50 convidados, 
a maioria familiares. A festa 
começa hoje com um jantar para 
a família e só termina domingo, 
depo is  de  um chur rasco 
organizado pelos amigos.

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

* 

ENCONTRO IV 

Do grupo, participam: João Roberto Cocenza, André Kodjaoglanian, 
Silvio Bassitt, Modesto Medeiros, Carlos Benedito Verona, Karabeth 
Bagdassaryan, Zé Luiz Salvador, José Pardo Filho, José da Rosa, 
Renato Arantes, Carlos Mazzotta, Mauro Baraldo Gomes, Luiz Felipe 
Rudge Leite, Pezão, Nando, Gentil Zanovello, Edmur Oliveira, Beto 
Imbernom, José Carlos Merenda, ufik Baub e este colunista.

WELCOME BACK 

Depois de ter sido submetida 
com sucesso a uma delicada 
cirurgia ortopédica em São 
Paulo, há dois meses atrás, 
Beny Haddad prepara-se para 
aterrissar em Rio Preto dia 26. 
Vem para o nascimento de seu 
bisneto Felipe, filho de Capitão e 
Mariana Haddad Liso e, feliz com 
o sucesso da cirurgia e com as 
três doses de vacina da Covid-19, 
quer rever os amigos de quem 
está muito saudosa, pois isolou-
se durante mais de 500 dias. 
Prepara um festival de encontros 
em sua casa ou nos endereços 
gastronômicos da cidade. Quer 
festar e celebrar a vida.

ACIRP II 
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. 
Mas, engana-se quem pensa 
que é apenas uma simples 
Live. Será uma ação inédita, 
planejada estrategicamente para 
atrair a atenção de todos os 
participantes do começo ao fim. 
Terá dois grandes momentos: 
o anúncio de projetos da Acirp 
para retomada da economia 
local pós-pandemia e um Talk 
Show do importante economista 
Ricardo Amorim, considerado 
uma das 100 pessoas mais 
influentes do Brasil, segundo 
a Revista Forbes, e o único 
brasileiro incluído entre os 
melhores palestrantes do mundo 
pelo Speaker’s Corner.

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

PROF. DR. MÁRIO ABBUD FILHO

* 

STENT 
O empresário Suélio Ribeiro não estará presente amanhã no 
Automóvel Clube, na Feijoada do Jacaré em homenagem aos ex-
craques do Rio Preto E.C. Acometido de um início de enfarte, o 
ex-presidente do verde e branco está internado desde segunda-feira 
no Hospital Sírio e Libanês em Sampa. Dr. Roberto Kalil Filho, o 
mesmo cardiologista do presidente Bolsonaro, presenteou-o com 
dois stents. À coté nos cuidados com o paciente, sua mulher, 
Cláudia Cremonezi.

DIA DO MÉDICO
Há um espaço simbólico reservado ao médico em nossa vida 
social: cabe a ele o conforto, a escuta e o cuidado. Há uma 
expectativa de acolhimento universal, um pacto silencioso de 
confiança que nos move ao entrar em um consultório médico. 
Aquela pessoa de branco está ali para cuidar de nosso medo da 
morte. Um bom médico, não é apenas aquele que se atualiza 
nas técnicas e conhecimentos sobre sua especialidade, mas é 
principalmente, aquele que se aproxima de seu paciente e é capaz 
de entender as sutilezas de seu sofrimento. Por isso, no sentindo 
mais clássico, um bom médico exercita a nobreza de caráter. 
Nesse desconfortável mergulho da Humanidade na devastadora 
pandemia e a insuportável dor de estarmos sozinhos conosco, tem 
tido um lenitivo substancial: a atuação eficaz do médico que usa 
de todo o seu conhecimento, de toda a sua força para devolver 
os pacientes à vida. Nossa homenagem a esses profissionais pela 
passagem de seu dia.

ENCONTRO I
Pescador contumaz e mestre na arte de fazer e, principalmente, 
conservar amigos como se fossem todos seus irmãos, o exuberante 
Reinaldo Lobanco usa seu prazer para desfrutar a vida de forma 
telúrica, isto é, com entusiasmo e alegria, para promover uma 
vez por ano, um mergulho na magia. Organiza um encontro de 
seus amigos da Confraria da Pesca, no Condomínio Enseada Azul, 
na Riviera Mineira, em Fronteira, um oásis do sossego, onde a 
paisagem nos olha com doce condescendência.

ENCONTRO II     

Distribuídos a cada dois ou três participantes, nas casas de 
amigos, comem e bebem à farta e empurrados pelo álcool,contam 
piadas picantes como uma semente de jalapenho ou sem graça, 
gargalham das gafes dos participantes, interpretam o sertanejo 
com a ênfase de um cantor de zona, enquanto a plateia se debrua 
em lágrimas, dormem até de roupa, afinal, são só homens e as 
mulheres não entram para não censurá-los em nada.

* 

* 

DR. LUIZ ANTONIO DEMARCO

* 
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Tanabi vence fora de casa e tira 
invencibilidade da Ponte Preta

O Tanabi conseguiu 
uma vitória impor-
tante nesta quin-
ta-feira (21) pela 

2ª rodada da segunda fase do 
Campeonato Paulista Sub-20. 
Jogando em Campinas, o Índio 
da Noroeste bateu a Ponte 
Preta por um a zero e se recu-
perou da derrota para o Oeste 
na estreia. De quebra, a equipe 
da região também acabou com 
invencibilidade da Macaca.

Os visitantes quase marca-
ram o primeiro gol logo aos 30 
segundos com Ygor Max rece-
bendo um cruzamento rasteiro 
na pequena área e mandando 
por cima do gol. A vitória foi 
definida apenas na etapa final 
com Daniel Santos cobrando 
pênalti no canto esquerdo do 
goleiro.

O próximo compromisso do 
Tanabi é na sexta-feira (29) 
contra a Penapolense em casa. 
Já a Ponte Preta joga com o 

Oeste na quinta-feira (28) em 
Barueri.

Mirassol - O Mirassol 
joga nesta sexta-feira (22) 
contra o Independente em 
casa. Líder do grupo, o Leão 
busca sua sexta vitória seguida 
na competição. Na abertura da 
segunda fase, a equipe venceu 
Monte Azul fora de casa por 
dois a um.

Ainda pela chave do Mi-
rassol, Marília e Mirassol se 
enfrentaram nesta quinta-feira 
(21) e empataram em dois a 
dois.

Vinicius LIMA   
redacao@dhoje.com.br

MIRASSOL X INDEPENDENTE
CAMPEONATO PAULISTA SUB-
20
DIA: 22/10
HORÁRIO: 15H
LOCAL: ESTÁDIO JOSÉ MARIA 
DE CAMPOS MAIA (MIRASSOL)
TRANSMISSÃO: PAULISTÃO 
PLAY E ELEVEN

Ficha técnica

 Renan CONTRERA O Flamengo arran-
cou um empate 
de 2 a 2 com 

o Athletico-PR no jogo 
de ida das semifinais da 
Copa do Brasil, na noite 
desta quarta-feira (20) na 
Arena da Baixada.

Com isso, na parti-
da de volta, na próxima 
quarta-feira (27) no es-
tádio do Maracanã, quem 
vencer, por qualquer pla-
car, avança. Em caso 
de empate por qualquer 
placar haverá disputa de 
pênaltis.

Flamengo e Athleti-
co-PR fizeram um jogo 
muito movimentado des-
de o início, com ligeira 
vantagem do time da 
Gávea na etapa inicial. 
E esta superioridade se 
traduziu em gol aos 14 
minutos, quando Gabriel 
Barbosa chutou e Thiago 
Maia dominou a bola no 
meio do caminho e bateu 
de esquerda para superar 
Santos.

Com a desvantagem 
no marcador, o técnico 
Alberto Valetim posicio-
nou sua equipe de forma 
mais avançada na etapa 
inicial, marcando a saída 
de bola adversária. E o 
empate não demorou a 
acontecer. Aos 2 minutos 
Pedro Henrique subiu 
muito após cobrança de 
escanteio para marcar.

Com o placar iguala-
do, o Furacão se animou 
de vez na partida e pas-
sou a pressionar o Rubro-
-Negro. E, de tanto tentar, 
conseguiu a virada aos 
25 minutos. Abner cruzou 
na área e Renato Kayzer 
superou Léo Pereira no 
alto para cabecear para 
o fundo do gol defendido 
por Diego Alves.

Porém, o Flamengo 
não se abateu, e conse-
guiu empatar no último 
lance da partida, em gol 
em cobrança de pênalti 
(marcado com auxílio do 
árbitro de vídeo) do ata-
cante Pedro, que entrou 
no segundo tempo no 
lugar de Gabriel Barbosa, 
que deixou o campo após 
sentir uma lesão no tor-
nozelo direito.

Agora, o Flamengo 
entra em campo pelo 
Campeonato Brasileiro, 
onde faz o clássico com 
o Fluminense no próximo 
sábado (23). No mes-
mo dia o Athletico-PR 
enfrenta o Fortaleza no 
Castelão.

Flamengo 
tem pênalti 
no final e 
arranca 
empate  

Agência BRASIL

ATHLÉTICO-PR

FUTEBOL AMERICANO

Rio Preto Weilers contrata treinador da 
seleção brasileira para time de flag

O Rio Preto Weilers 
anunc iou  nes ta 
quinta-feira (21) a 

contratação do técnico da 
seleção brasileira masculina 
de flag Heitor Medeiros. Ele 
chega ao time para fazer 
parte da coordenação ofen-
siva junto ao head coach 
Alexandre Ribeiro no time full 
pad (principal modalidade do 
clube) e para ficar a frente 
dos times de flag masculino 
e feminino do Weilers.

O flag é uma variante do 
futebol americano (full pad) 
sem contato corporal entre os 
atletas da defesa e o ataque. 
Ao invés de derrubar o joga-
dor adversário, o defensor 
deve puxar uma das duas 
fitas (flags) que são presas 
na cintura de cada jogador. O 
objetivo do jogo segue sendo 
marcar um touchdown. A 
modalidade passará olímpi-
ca a partir dos Jogos de Los 
Angeles em 2028. A ideia é 
realizar um projeto nesses 
sete anos em Rio Preto para 
revelar atletas que possam 
representar o país nas Olim-

Vinicius LIMA píadas.
Heitor foi head coach da 

equipe de flag masculina do 
Bulls Potiguares de 2015 a 
2021 em Natal, no Rio Grande 
Norte. Foi duas vezes cam-
peão nordestino, quatro vezes 
campeão estadual e é o atual 
campeão brasileiro.

“Eu já conhecia o coach 
Alexandre e ele já havia ma-
nifestado o desejo de contar 
comigo na comissão. Neste 
ano acabou dando certo e 
eu pretendo me mudar em 
definitivo para Rio Preto em 
janeiro. Seguirei trabalhando 
paralelamente com a seleção 
e esperamos desenvolver 
bons atletas na região para 
chegarmos bem nos Jogos 
Olímpicos de 2028”, comen-
tou o técnico.

Como flag tem menos 
contato que o futebol ame-
ricano tradicional, é possível 
praticar mais jogadas com 
os atletas correndo menos 
riscos de lesão. Por isso, ele 
também auxiliária Alexandre 
como coordenador ofensivo. 
“O flag ajuda muito a trabalhar 
os lançamentos. Além disso, 
jogadores que estão iniciando 

no esporte terão maior facili-
dade de se adaptar ao full pad 
se tiverem uma experiência no 
flag”, explicou Medeiros.

Segundo o conselheiro 
e membro da diretoria do 
Weilers, Matheus Camargo, o 
flag feminino do Weilers conta 
com 25 atletas atualmente, 

enquanto o masculino ainda 
será criado. “Não tínhamos o 
masculino porque faltavam re-
cursos humanos para a gente 
criar. Não de atletas, mas de 
comissão técnica e agora isso 
é possível”, comentou.

Os times de flag deverão o 
Campeonato Paulista da cate-

goria em 2022, previsto para 
maio ou junho, mas ainda sem 
datas. Ainda de acordo com 
Camargo, o Rio Preto Weilers 
encerrou o ano de 2019 com 
127 atletas cadastrados em 
todas as modalidades do clu-
be. O objetivo agora é chegar 
em 2023 com 200 atletas.

Divulgação

JOGO BRASILEIRÃO
Atlético-MG goleia e fica 

perto da final

O Atlético-MG abriu 
uma grande vanta-
gem na disputa por 

uma vaga na final da Copa do 
Brasil após golear o Fortaleza 
por 4 a 0, na noite desta 
quarta-feira (20) no estádio 
do Mineirão.

Com este resultado, o 
Galo pode até perder por três 
gols de diferença, na próxima 
quarta-feira (27) no estádio 
do Castelão, que chega à 
grande decisão. Ao Fortaleza, 
apenas um triunfo por cinco 
gols de vantagem garante a 
classificação nos 90 minu-
tos. Em caso de vitória por 

quatro gols de vantagem do 
Tricolor do Pici haverá disputa 
de pênaltis.

A equipe da casa iniciou o 
confronto em alta rotação, e 
conseguiu uma vantagem de 
três gols na etapa inicial. O 
placar foi aberto aos 18 minu-
tos quando o lateral Guilherme 
Arana aproveitou sobra de bola 
para pegar de muito longe e 
acertar o ângulo do gol defen-
dido por Felipe Alves.

Oito minutos depois Keno 
cobrou escanteio e Réver acer-
tou de cabeça para ampliar. 
Gol importante para o zaguei-
ro, que completou 300 jogos 
defendendo o Galo. O terceiro 
veio aos 40 minutos, quando 

Zaracho avançou pela direita 
e cruzou para Hulk, que, com 
muita categoria, cabeceou 
para deixar o dele, assumindo 
desta forma a artilharia da 
competição com 5 gols, ao 
lado de Rigoni, do São Paulo, 
e Rossi, do Bahia.

O Atlético-MG manteve o 
ímpeto ofensivo após o inter-
valo, e logo no primeiro minuto 
da etapa final marcou o quarto 
com Zaracho, que aproveitou 
bola má afastada de Felipe 
Alves para fechar o placar.

Antes do jogo da volta, o 
Fortaleza recebe o Athletico-PR 
no Castelão no sábado. Um 
dia depois o Galo mede forças 
com o Cuiabá no Mineirão.

Agência BRASIL

Palmeiras vence Ceará em jogo atrasado

O Palmeiras derrotou o 
Ceará por 2 a 1, na 
noite desta quarta-feira 

(20) no estádio do Castelão, em 
partida atrasada da 19ª rodada 
do Campeonato Brasileiro. Com 
este triunfo o Verdão assumiu a 
terceira posição da classificação 
com 46 pontos. Já o Vozão per-
manece na 14ª posição com 31 
pontos após o revés.

A vitória do Palmeiras come-
çou a ser construída momentos 
antes do intervalo, quando o 
meio-campista Zé Rafael co-
brou falta com muita categoria 
para vencer o goleiro Richard. O 
segundo do Verdão foi obra de 
dois jogadores que entraram no 
decorrer da etapa final. Aos 26 

minutos Gustavo Scarpa recebeu 
na esquerda e cruzou para Dey-
verson, que apenas escorou de 
esquerda para marcar.

O Vozão ainda descontou com 
Cléber aos 43 minutos, mas o 

time do técnico português Abel 
Ferreira ficou com o triunfo final. 
O Ceará volta a entrar em campo 
no sábado (23), quando visita o 
Juventude. Dois dias depois o 
Palmeiras recebe o Sport.

Agência BRASIL César GRECO
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TELONA
Ron Bugado e Duna nos 
cinemas de Rio Preto

Os cinemas de Rio 
Preto estão com no-
vidades nesta sema-

na. A grande estreia da vez é 
o filme “Duna”, longa baseado 
em um romance do escritor 
americano Frank Hebert, pu-
blicado em 1965.

A história de “Duna” se 
passa em um futuro lon-
gínquo, onde o Duque Leto 
Atreides administra o planeta 
desértico Arrakis, também 
conhecido com Duna, lugar 
que contém a única fonte da 
substância rara chamada de 
“melange”, usada para esten-
der a vida humana, chegar a 
velocidade da luz e garantir 
poderes sobrehumanos. Para 
conseguir a substância, ele 
manda seu filho, Paul Atreides 
(Timothée Chalamet), seus 
servos e a concubina Lady 
Jessica (Rebecca Fergunson) 
para Duna, em uma jornada 
afim de garantir o futuro de 
sua família e seu povo.

Outra novidade é o filme 
infantil “Ron Bugado”. A ani-
mação conta a história de do 
jovem Barney de 11 anos, que 
tem dificuldades para fazer 
amigos e ganha a companhia 
da inteligência artificial Ron. 
Porém, quando o funciona-
mento de Ron é comprometi-
do, a dupla acaba saindo em 
uma aventura cheia de ação.

Ou t r o s  f i lmes  como 
“Halloween Kills – O Terror 
Continua”, “Venom: Tempo 
de Carnificina” e “007: Sem 
Tempo para Morrer” seguem 
em cartaz. No Cinépolis, que 
tem unidades no Plaza e no 
Iguatemi, haverá uma promo-
ção de ingressos a R$ 10 no 
dia 27/10. Abaixo a progra-
mação dos cinemas de 21/10 
a 27/10:

Iguatemi:
Duna (Duração: 2h35min.)
Macroxe 3D Legendado: 

14h30, 17h45 e 21h
3D Legendado: 21h45
2DLegendado :  14h , 

17h15 e 20h30
Ron Bugado (Duração: 

1h46min.)
2D Dublado:  13h15, 

13h45, 16h, 16h45 e 19h
Halloween Kil ls – O 

Terror Continua (Duração: 
1h45min)

2D Legendado: 18h30 e 
20h45

Venom: Tempo de Carni-
ficina – (Duração: 1h37min)

3D Dublado: 13h30
3D Legendado: 15h45, 

18h e 20h15
2D Dublado: 17h30
2D Legendado:  15h, 

19h45 e 22h
O Último Duelo (Duração: 

2h33min)
2D Legendado: 21h15
007 - Sem Tempo Para 

Morrer – (Duração: 2h43min)

2D Legendado: 14h45 e 
18h15

Plaza Avenida Shopping
Duna (Duração: 2h35min.)
3D Dublado: 14h, 17h30 

e 20h45
2D Dublado: 14h50, 

18h15 e 21h30
Ron Bugado (Duração: 

1h46min.)
2D Dublado: 13h (somen-

te sábado e domingo), 14h30, 
17h e 19h20

Halloween Kil ls – O 
Terror Continua (Duração: 
1h45min)

2D Dublado: 22h
Venom: Tempo de Carni-

ficina – (Duração: 1h37min)
3D Dublado: 15h30, 

16h30, 17h45, 20h, 21h e 
22h15

2D Dublado: 14h15, 15h, 
17h15, 18h45, 19h30 e 
21h45

O Último Duelo (Duração: 
2h33min)

2D Dublado: 18h
007 - Sem Tempo Para 

Morrer – (Duração: 2h43min)
2D Dublado: 21h15
Fátima: A História de um 

Milagre (Duração: 1h56min)
2D Dublado: 15h15

Riopreto Shopping
Duna (Duração: 2h35min.)
VIP Dublado: 18h10
VIP Legendado: 21h15
2D Dublado: 14h50, 

17h55, 21h e 21h15
Ron Bugado (Duração: 

1h46min.)
VIP Dublado: 13h40 (so-

mente sábado e domingo) e 
15h50

2D Dublado: 13h15 (so-
mente sábado e domingo), 
14h30, 16h45 e 19h

Halloween Kil ls – O 
Terror Continua (Duração: 
1h45min)

2D Dublado: 17h e 21h30
Venom: Tempo de Carni-

ficina – (Duração: 1h37min)
VIP Dublado: 21h15
2D Dublado: 14h50, 

14h55, 15h30, 16h55, 
17h35, 19h, 19h15, 19h40, 
21h05 e 21h45

O Último Duelo (Duração: 
2h33min)

VIP Dublado: 15h10
007 - Sem Tempo Para 

Morrer – (Duração: 2h43min)
VIP Dublado: 18h
Patrulha Canina: O Filme 

(Duração: 1h26min.)
VIP Dublado: 13h10 (so-

mente sábado e domingo)

Shopping Cidade Norte
Duna (Duração: 2h35min.)
2D Dublado: 20h30
Ron Bugado (Duração: 

1h46min.)
2D Dublado: 15h30 e 18h
Venom: Tempo de Carni-

ficina – (Duração: 1h37min)
2D Dublado: 14h45, 17h, 

19h15 e 21h30

Vinicius LIMA
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Núcleos de Cultura reabrem 
com mais de 1,5 mil vagas

Os Núcleos Muni-
cipais de Artes e 
Cultura, manti-
dos pela Secre-

taria de Cultura de Rio Preto, 
estão com cerca de 1500 
vagas abertas para cursos 
de diversas modalidades, 
com aulas presenciais. As 
inscrições devem ser feitas 
diretamente nos núcleos. As 
vagas são remanescentes de 
cursos que tiveram início em 
27 de setembro e, por isso, as 
aulas já estão em andamento. 
Todos os cursos são gratuitos.

Há vagas para aulas nas 
áreas de artes plásticas, cul-
tura hip-hop, dança, literatu-
ra, música e teatro, divididas 
em diversas turmas, níveis 
e horários. A orientação da 
coordenadoria dos núcleos é 
que os interessados entrem 
em contato para verificar as 
vagas disponíveis em cada 
curso. Na maior parte das 
turmas, podem se inscrever 
crianças a partir de 7 anos 
e não há limitação de idade 
para adultos e idosos. Algu-
mas turmas de violão popular 
são exclusivas para crianças 
e adolescentes entre 7 e 14 
anos.

As aulas presenciais, sus-
pensas por mais de 18 meses, 
foram retomadas neste se-
mestre, seguindo protocolos 
sanitários de distanciamento, 
uso de máscaras e álcool 
gel, higienização frequente 
dos espaços, instrumentos 

musicais e materiais de aulas.
Relação de turmas e ho-

rários pode ser conferida em: 
https://www.riopreto.sp.gov.br/
wp-content/uploads/2021/10/
NUCLEOS_TURMAS.pdf.

Informações de
 vagas:

Casa de Cultura Dinorath 
do Valle

Modalidades: Artes Plásti-
cas, Dança, Literatura, Músi-
ca, Teatro

Endereço: Rua Roberto 
Simonsen, 120 – Chácara 
Municipal

Horário de funcionamento: 
08h00 às 17h00

Telefone: 3226-3366

Da REPORTAGEM
redacao@dhoje.com.br

Teatro Municipal Nelson 
Castro

Modalidades: Teatro
Endereço: Avenida Felicia-

no Salles Cunha, 1020 – Jar-
dim Aeroporto

Horário de funcionamento: 
08h00 às 17h00

Telefone: 3234-4297

Núcleo Municipal de Ar-
tes e Cultura Roberto Farath

Modalidades: Artes Plásti-
cas, Música

Endereço: Rua Elias Ga-
briel, 458 – Jardim Soraia

Horário de funcionamento: 
08h00 às 17h00

Telefone: 3218-1830

Núcleo Municipal de Ar-

tes e Cultura Céu das Artes 
Aristides dos Santos

Modalidades: Dança, Cul-
tura Hip-Hop – Breaking, Cul-
tura Hip-Hop – RAP, Música, 
Teatro

Endeeço: Rua Robson Lo-
pes Diaveiro, s/n – Nova Es-
perança

Horário de funcionamento: 
08h00 às 17h00

Telefone: 3236-9598

Núcleo Municipal de Ar-
tes e Cultura Santa Cecília

Modalidades: Dança, Mú-
sica

Endereço: Avenida Tanabi, 
3291 - Eldorado

Horário de funcionamento: 
08h00 às 17h00

Telefone: 3236-4506

Divulgação

Fachada do Teatro Nelson Castro, Rio Preto

MUNDO ANIMAL

Associação alerta para câncer de 
mama em Pets e oferece exames

A Associação de Clíni-
cos Veterinários de 
Pequenos Animais 

de São José do Rio Preto e 
região (Acliveti) fez um alerta 
durante o período da campa-
nha Outubro Rosa, que procu-
ra conscientizar as mulheres 
sobre câncer de mama,  que 
a doença também atinge os 
animais. Segundo a associa-
ção, os tumores de mama 
são os que mais atingem as 
fêmeas de cães e é o 3º mais 
comum em gatas.

A veterinária Denise Bo-
nilha Buzo explicou que o 
câncer de mama é muito 
comum em pets, porém, 
uma parcela muito pequena é 
diagnosticada precocemente. 
“Os tumores de mama têm 
uma tendência a aparecer em 
cadelas adultas, entre 4 e 12 
anos. Já as gatas podem de-
senvolver a partir de um ano 
de vida. O principal sintoma 
do câncer de mama em pets 
está no crescimento de um 
nódulo na região mamária, 
porém, é importante ressal-
tar que o câncer de mama 
é uma doença silenciosa e 
pode avançar rapidamente”, 
explicou Denise.

A veterinária dá a dica de 
apalpar as tetinhas do pet 

na hora de fazer carinho ou 
dar banho. Caso identificar 
diferença de tamanho entre 
as mamas, nódulos, aumento 
de volume ou algum tipo de 
secreção, deve levar o pet 
ao médico veterinário para a 
confirmação do diagnóstico.

O tratamento do câncer 
em animais de estimação 
deve ser acompanhado de um 
veterinário, que fará o diag-
nóstico com exames clínicos 
na mama, além de exames 

como citologia aspirativa do 
nódulo. A castração ajuda 
a reduzir em até 90% das 
chances do animal ter câncer 
de mama.

Em caso de tumor maligno 
o pet precisa passar por al-
guns exames, como tomogra-
fia, radiografia, ultrassom e de 
sangue, para melhor escolha 
de tratamento.

Evento - A Acliveti, com 
o apoio da Prefeitura de Rio 

Preto, por meio da Diretoria 
do Bem-Estar Animal (DIBEA), 
e de várias empresas vai rea-
lizar a 3ª edição do Tetinhas, 
no próximo dia 24 de outu-
bro (domingo). A associação 
acompanha o calendário do 
evento Outubro Rosa, e mo-
biliza todos os tutores de ani-
mais fêmeas, de cachorros e 
gatos, para através do exame 
de toque, prevenir o câncer 
de mama.

“Essa é uma ação de mo-
bilização, responsabilidade e 
prevenção e serve também 
como um “tira-dúvidas” com 
opinião médica rápida e efi-
ciente sobre aquela “bolinha, 
carocinho ou verruga” no ani-
mal de estimação”, afirmou 
Claudio Cunha Raio, presiden-
te da associação.

A ação irá oferecer exame 
gratuito através do toque 
e preventivos ao câncer de 
mama em cadelas e gatas, 
além de orientações, material 
informativo sobre a prevenção 
e doença. O atendimento 
para as gatas ocorrerá ex-
clusivamente do lado de fora 
da praça, por conta do risco 
da realização do exame em 
locais abertos com a presença 
de cães.

“Tetinhas” é aberto ao 
público e sem fins lucrativos. 
O evento será realizando das 
9h às 13h, na praça Pet Park 
Matheus Pinoti Massucatto, 
localizada na avenida Phila-
delpho Manoel Gouveia Neto, 
2250.

No dia do evento, a Aclivet 
também vai arrecadar ração 
para encaminhar a ONGs 
que cuidam de animais. Para 
ajudar, basta levar 1 kg de 
qualquer ração ao evento.

Vinicius LIMA

Em caso de tumor maligno o pet precisa passar 
por alguns exames, como tomografia, radiogra-
fia, ultrassom e de sangue, para melhor escolha 
de tratamento

Divulgação

Os tumores de mama 
têm uma tendência a 
aparecer em cadelas 
adultas, entre 4 e 12 

anos

“

”



Prefeitura Municipal de
POTIRENDABA

Editais de
CONVOCAÇÃO

Prefeitura Municipal de
BADY BASSITT

Prefeitua Municipal de
GUAPIAÇU

Câmara Municipal de
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Prefeitura Municipal de
TANABI

B-3Jornal
São José do Rio Preto, sexta-feira
22 de outubro de 2021

DEPARTAMENTO DE PESSOAL 

EXTRATOS DE PORTARIAS 

 

PORTARIA Nº 6790 DE 19 DE OUTUBRO DE 2021. 
EXONERA a senhorita TATIANI ALINNE VASCONCELOS, no cargo em 
comissão de Assessor de Gabinete de Vereador, Referência C-3, lotado 
no Gabinete do Ver. Bruno Henrique Marinho, a partir de 19 de outubro 
de 2021. 
 
PORTARIA Nº 6791 DE 19 DE OUTUBRO DE 2021 
ENQUADRA o servidor VAGNER MESSIAS BUENO ocupante de cargo 
efetivo de Operador de Câmera, na Referência CM-4D, Padrão Técnico 
Administrativo, 30h, a que faz jus devido a Progressão por Tempo de 
Serviço, surtindo seus efeitos a partir de 06 de outubro de 2021.  
 
PORTARIA Nº 6792 DE 19 DE OUTUBRO DE 2021 
ENQUADRA o servidor ANDRÉ ROGÉRIO KINDT VELOZO, ocupante de 
cargo efetivo de motorista, na Referência CM-2B, Padrão Técnico 
Administrativo, 40h, a que faz jus devido a Progressão por Tempo de 
Serviço, surtindo seus efeitos a partir de 16 de outubro de 2021.  
 

PORTARIA Nº 6793 DE 20 DE OUTUBRO DE 2021. 
NOMEIA o senhor LUÍS ALBERTO PARISE, no cargo em comissão de 
Assessor de Gabinete de Vereador, Referência C-3, lotado no Gabinete 
do Ver. Bruno Henrique Marinho, a partir de 20 de outubro de 2021. 
 
VER. PEDRO ROBERTO GOMES 
PESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
 
 

Prefeitura do Município de Tanabi. Pregão Presencial n° 
34/2021. Objeto: Registro de preços para aquisição futu-
ra e parcelada de cargas de gás de cozinha (GLP – Gás 
Liquefeito de Petróleo) em botijões P13 (13 kg) e P45 (45 
kg), para consumo em diversas Secretarias da Prefeitura 
do Município de Tanabi, pelo prazo de 12 (doze) meses, de 
acordo com as especifi cações e quantitativos estimados 
nos anexos do presente edital, fi cando designada para o dia 
08 de novembro de 2021, as 09h30min, à sessão de entre-
ga, credenciamento e abertura dos envelopes proposta. O 
edital completo poderá ser obtido na Prefeitura do Município 
de Tanabi, sito à Rua Dr. Cunha Jr. nº 242 – Centro – TO-
DOS OS DIAS ÚTEIS DAS 09H00 ÀS 15H00 ou pelo site: 
www.tanabi.sp.gov.br. João Paulo da Silveira. Pregoeiro. 
Norair Cassiano da Silveira. Prefeito do Município.

Prefeitura do Município de Tanabi. Pregão Presencial n° 
35/2021. Objeto: Registro de Preços para o fornecimento de 
mão de obra, equipamentos, e materiais necessários à exe-
cução de serviços de obras de drenagem de aguas pluviais 
em diversos locais no município de Tanabi, Estado de São 
Paulo, pelo prazo de 12 (doze) meses, de acordo com as 
especifi cações e quantitativos estimados nos anexos do pre-
sente edital, fi cando designada para o dia 08 de novembro 
de 2021, as 14h00, à sessão de entrega, credenciamento e 
abertura dos envelopes proposta. O edital completo poderá 
ser obtido na Prefeitura do Município de Tanabi, sito à Rua 
Dr. Cunha Jr. nº 242 – Centro – TODOS OS DIAS ÚTEIS 
DAS 09H00 ÀS 15H00 ou pelo site: www.tanabi.sp.gov.
br. João Paulo da Silveira. Pregoeiro. Norair Cassiano da 
Silveira. Prefeito do Município.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIAÇU
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO (PRESENCIAL) A Prefeitura Municipal de Guapiaçu torna público aos 
interessados a realização do Pregão Presencial nº 088/2021; Ata de Registro de Preço nº 074/2021 
e objeto do Processo nº 0137/2021. TIPO: Maior desconto por item. OBJETO: Aquisição de combustíveis 
(gasolina comum, etanol, óleo diesel B. S-500 e óleo diesel S-10), com o critério de maior desconto na 
Tabela da ANP (Agência Nacional do Petróleo) base São José do Rio Preto-SP, visando o abastecimento da 
frota de veículos de diversos setores da Prefeitura Municipal de Guapiaçu/SP. DATA, HORÁRIO E LOCAL DA 
SESSÃO PÚBLICA: 09 de NOVEMBRO de 2021, às 09:00 horas, na Prefeitura Municipal de Guapiaçu. EDITAL 
DISPONÍVEL: a partir de 22/10/2021, das 08:30 horas às 15:30 horas, no Setor de Licitações da Prefeitura 
Municipal de Guapiaçu, sito na Avenida Abrahão José de Lima, nº 572, Centro, Guapiaçu – SP, Cep: 15.110-
000, ou no sítio eletrônico www.guapiacu.sp.gov.br. DATA: 21/10/2021. PREGOEIRO: Leandro Mariano da Silva

AVISO DE SUSPENSÃO

Pregão Presencial nº: 085/2021 – Processo: 139/2021
A Prefeitura Municipal de Potirendaba comunica aos interes-
sados a SUSPENSÃO por tempo indeterminado, da sessão 
de licitação, que seria realizado no próximo dia 25/10/2021, 
às 14h00, cujo objeto é contratação de empresa para forne-
cimento de Urnas Funeráris, com entrega de acordo com as 
necessidades da coordenadoria de desenvolvimento social, 
pelo período de 12 (doze) meses, haja vista a necessidade 
de correção do Termo de Referência do certame. Após a 
realização das correções necessárias, será divulgada nova 
data para a realização da sessão.
Outras informações pelo telefone (17) 3827-9206
Potirendaba/SP, 20 de outubro de 2021 – Gislaine M. Fran-
zotti – Prefeita Municipal

 

 
SINDIPAN – SINDICATO DA INDÚSTRIA DE PANIFICAÇÃO E CONFEITARIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 

Rua Xv de Novembro, 3171 Centro – Sala 62  – S. J. Rio Preto - CEP 15015-110 – Fone: (17)3222-6926 

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

 

 

SINDICATO DA INDÚSTRIA DE PANIFICAÇÃO E CONFEITARIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO E 
REGIÃO, entidade sindical de primeiro grau representativa da indústria de panificação e 
confeitaria de São José do Rio Preto e Região, devidamente inscrita no CNPJ sob n. 
06.988.162/0001-66, por seu administrador provisório, através da presente, fica e os demais 
associados, convocados para assembleia geral extraordinária, que se realizará dia 27 de outubro 
de 2021 (quarta feira), às 09h00min, em sua sede localizada na Rua Quinze de Novembro nº 
3171 – Sala 62 – 6º andar - Centro – CEP 15.015-110, São José do Rio Preto/SP, a fim de tratarem 
e decidirem sobre a seguinte ordem do dia: 

 

Pauta: Eleição da nova Diretoria e seus suplentes, de acordo com o Estatuto Social para Gestão 
2021/2025. 

 

A Assembleia terá início às 10h00.  

 

Em não havendo quórum no horário acima indicado para abertura dos trabalhos, em primeira 
convocação, a assembleia será realizada às 11h00, no mesmo dia e local (sede), em segunda e 
última chamada, com qualquer número de presentes, tudo de conformidade com o disposto no 
Capítulo II e seus artigos do Regulamento Eleitoral deste sindicato.  

 

Obs. O seu não comparecimento, implicará na aceitação tácita quanto ao decidido em 
assembleia.  

 

São José do Rio Preto, 21 de outubro de 2021. 

 

 

Humberto Luiz da Silva 

CPF 012.864.698-56 

Adm Provisório 

 



B-4 Jornal
São José do Rio Preto, sexta-feira
22 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:

ALISON MOURA DE CARVALHO e NATALIA ALEXANDRE 
DOS SANTOS. Ele, de nacionalidade brasileira, jornalista, 
solteiro, nascido em Araraquara, SP, no dia 09 de junho 
de 1988, fi lho de ROMILDO MOURA DE CARVALHO e de 
MARIA ROSA FERREIRA DE CARVALHO. Ela, de nacio-
nalidade brasileira, auxiliar de cozinha, solteira, nascida em 
Catanduva, SP, no dia 19 de fevereiro de 1992, fi lha de  e de 
RITA DE CÁSSIA ALEXANDRE DOS SANTOS. 

ANTONIO CELSO DE OLIVEIRA e CRISTIANE MARIA DA 
SILVA. Ele, de nacionalidade brasileira, aposentado, viúvo, 
nascido em Mendonça, SP, no dia 05 de fevereiro de 1963, 
fi lho de WALDOMIRO OLIVEIRA e de TEREZA CARARETO 
OLIVEIRA. Ela, de nacionalidade brasileira, técnica de enfer-
magem, divorciada, nascida em São Paulo, SP, no dia 14 de 
junho de 1967, fi lha de ANTONIO SEVERINO DA SILVA e de 
MARIA DO CARMO DA SILVA. 

SÉRGIO HENRIQUE ARTOLPHI CALIARI e ANA CLÁU-
DIA GONÇALVES ROSSI. Ele, de nacionalidade brasileira, 
corretor de seguros, divorciado, nascido em Butantã, SP, no 
dia 04 de setembro de 1973, fi lho de JOSÉ LUIZ CALIARI e 
de MARIALBA ARTOLPHI CALIARI. Ela, de nacionalidade 
brasileira, arquiteta, solteira, nascida em São José do Rio 
Preto, SP, no dia 17 de fevereiro de 1973, fi lha de JOAQUIM 
RIBEIRO ROSSI e de DARCY GONÇALVES ROSSI. 

MATEUS MIGLIOLI BADIAL e ISABELA PASSOS PINOT-
TI. Ele, de nacionalidade brasileira, engenheiro, solteiro, 
nascido em São José do Rio Preto, SP, no dia 04 de julho 
de 1989, fi lho de JULIO CESAR BADIAL e de MARIA JOSÉ 
MIGLIOLI BADIAL. Ela, de nacionalidade brasileira, es-
crevente técnico judiciário, solteira, nascida em ESTRELA 
D'OESTE, SP, no dia 26 de março de 1990, fi lha de JOSÉ 
ALEXANDRE BOSCHIGLIA PINOTTI e de ELIS REGINA 
DOS PASSOS PINOTTI. 

WELINTON RODRIGUES DOS SANTOS PRADO e FER-
NANDA CRISTINA SILVA LIMA. Ele, de nacionalidade bra-
sileira, auxiliar de produção, solteiro, nascido em Birigui, SP, 
no dia 21 de janeiro de 1991, fi lho de ALEX XAVIER PRADO 
e de CRISTIANA MARCIA DOS SANTOS. Ela, de nacionali-
dade brasileira, vendedora, solteira, nascida em CASTILHO, 
SP, no dia 19 de maio de 1993, fi lha de MARCIO FERREIRA 
LIMA e de ANGELINA DA SILVA BONFIM. 

LUCAS HENRIQUE DIAS VIEIRA e MIRIAM MARIA DE 
JESUS ARAUJO. Ele, de nacionalidade brasileira, auxiliar 
técnico, solteiro, nascido em São José do Rio Preto, SP, no 
dia 20 de março de 2001, fi lho de ELIAS HENRIQUE DOS 
SANTOS VIEIRA e de RENATA DE OLIVEIRA DIAS. Ela, de 
nacionalidade brasileira, babá, divorciada, nascida em São 
José do Rio Preto, SP, no dia 15 de julho de 1985, fi lha de 
PAULO SÉRGIO JOSÉ DE ARAUJO e de ELZA MARIA DE 
JESUS. 
 
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, 21 de outubro de 2021.
David Yamaji Valença, Ofi cial.

Balcão de Empregos 
789 vagas nesta quinta

 
O Balcão de Empregos de Rio Preto desta quinta-feira 

(21) está oferecendo 789 oportunidades de trabalho. As 
principais delas são para operador de caixa (54), vendedor 
(32), açougueiro (31),  atendente (22), repositor de frutas, 

verduras e legumes (22), auxiliar de produção (22), consul-
tor externo (20), repositor (20), promotor de vendas (20), 

vendedor externo (17), conferente (15), operador de empi-
lhadeira (15), motorista entregador (15), 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 21/10/2021. 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 CRÉDITO PERMANENTEINDIFERENTE10
AGENTE DE LIMPEZA PERMANENTEFEMININO1
AGENTE DE LIMPEZA MIRASSOL PERMANENTEFEMININO1
AJUDANTE DE MARCENEIRO/ MEIO OFICIAL PERMANENTEMASCULINO1
AJUDANTE DE OBRAS PERMANENTEMASCULINO6
AJUDANTE DE PRODUÇÃO PERMANENTEMASCULINO1
AJUDANTE GERAL PERMANENTEMASCULINO1
AJUDANTE GERAL PERMANENTEMASCULINO1
AJUDANTE GERAL (ALMOXARIFADO) PERMANENTEMASCULINO1
AJUDANTE GERAL PONTE ROLANTE E EMPILHADEIRA- MORA EM MIRASSOL PERMANENTEINDIFERENTE1
ALMOXARIFE PERMANENTEMASCULINO1
ALMOXARIFE JÚNIOR PERMANENTEMASCULINO1
ANALISTA DE ÁUDIO VISUAL PERMANENTEINDIFERENTE1
ANALISTA DE CONTROLADORIA SÊNIOR PERMANENTEINDIFERENTE1
ANALISTA TELECOM (BACKOFFICE) PERMANENTEINDIFERENTE1
APLICADOR DE ADESIVOS PERMANENTEMASCULINO1
ARMADOR PERMANENTEMASCULINO1
ARRUMADOR DE PALETE TEMPORÁRIAMASCULINO3
ARRUMADOR DE PALLETS PERMANENTEINDIFERENTE3
ARTE FINALISTA PERMANENTEINDIFERENTE1
ASSIST. FINANCEIRO PERMANENTEFEMININO1
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO PERMANENTEINDIFERENTE1
ASSISTENTE DE MARKETING PERMANENTEINDIFERENTE1
ASSISTENTE DE RECURSOS HUMANOS PERMANENTEINDIFERENTE1
ASSISTENTE FINANCEIRO PERMANENTEFEMININO1
ASSISTENTE FISCAL PERMANENTEINDIFERENTE1
ATENDENTE PERMANENTEINDIFERENTE18
ATENDENTE PERMANENTEINDIFERENTE2
ATENDENTE PERMANENTEFEMININO1
ATENDENTE PERMANENTEFEMININO1
ATENDENTE DE COMERCIO PERMANENTEINDIFERENTE2
ATENDENTE DE DELIVERY PERMANENTEINDIFERENTE2
ATENDENTE FAST FOOD PERMANENTEINDIFERENTE3
ATENDENTE (GARÇOM) 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 PERMANENTEFEMININO1
AUXILIAR ADMINISTRATIVO PERMANENTEINDIFERENTE1
AUXILIAR ADMINISTRATIVO - SETOR DE IMPORTAÇÕES PERMANENTEINDIFERENTE1
AUXILIAR ADMNISTRATIVO PERMANENTEINDIFERENTE1
AUXILIAR ALMOXARIFE PERMANENTEMASCULINO1
AUXILIAR DE AÇOUGUE PERMANENTEINDIFERENTE11
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO PERMANENTEINDIFERENTE1
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO PERMANENTEMASCULINO2
AUXILIAR DE APLICADOR TECNICO PERMANENTEINDIFERENTE2
AUXILIAR DE COBRANÇA PERMANENTEFEMININO1
AUXILIAR DE COZINHA PERMANENTEINDIFERENTE1
AUXILIAR DE COZINHA PERMANENTEINDIFERENTE2
AUXILIAR DE COZINHA (CHAPEIRO) PERMANENTEINDIFERENTE2

Vagas Ativas
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CARGO QTDE. VAGAS SEXO TIPO
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 PERMANENTEFEMININO6
AUXILIAR DE LIMPEZA PERMANENTEFEMININO1
AUXILIAR DE LIMPEZA PERMANENTEMASCULINO1
AUXILIAR DE LIMPEZA PERMANENTEINDIFERENTE2
AUXILIAR DE LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO PERMANENTEMASCULINO1
AUXILIAR DE LIMPEZA MEIO PERIODO PERMANENTEFEMININO1
AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO PERMANENTEMASCULINO2
AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PERMANENTEMASCULINO1
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 PESQUISA DE MERCADORIAS PERMANENTEMASCULINO1
AUXILIAR DE PINTURA - PRODUÇÃO PERMANENTEMASCULINO2
AUXILIAR DE PRODUÇÃO PERMANENTEMASCULINO1
AUXILIAR DE PRODUÇÃO PERMANENTEMASCULINO6
AUXILIAR DE PRODUÇÃO PERMANENTEINDIFERENTE1
AUXILIAR DE PRODUÇÃO PERMANENTEMASCULINO1
AUXILIAR DE PRODUÇÃO PERMANENTEMASCULINO4
AUXILIAR DE PRODUÇÃO PERMANENTEINDIFERENTE7
AUXILIAR DE PRODUÇÃO PERMANENTEMASCULINO2
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (REMOLDADORA DE PNEUS) PERMANENTEMASCULINO5
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PERMANENTEMASCULINO5
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PERMANENTEMASCULINO1
AUXILIAR SERVIÇO GERAIS PERMANENTEMASCULINO1
AUXILIAR SERVICOS GERAIS PERMANENTEMASCULINO1
AUXILIAR TÉCNICO DE PRODUÇÃO PERMANENTEINDIFERENTE1
AUXILIAR TÉCNICO DE PROJETOS PERMANENTEINDIFERENTE1
AUXILIAR TECNICO SEGURANÇA DO TRABALHO PERMANENTEMASCULINO1
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
CHAPEIRO PERMANENTEMASCULINO1
COLADOR DE OUTDOOR PERMANENTEMASCULINO2
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
CONSULTOR DE VENDAS EXTERNO E INTERNO PERMANENTEMASCULINO2
CONSULTOR EXTERNO PERMANENTEINDIFERENTE20
COORDENADORA PERMANENTEFEMININO1
CORRETOR DE IMÓVEIS PERMANENTEINDIFERENTE1
CORRETOR IMOBILIÁRIO PERMANENTEINDIFERENTE1
CORTADOR (INDUSTRIA DE UNIFORMES PROFISSIONAIS E ESCOLARES PERMANENTEINDIFERENTE1
COZINHEIRA PERMANENTEINDIFERENTE1
COZINHEIRA PERMANENTEFEMININO1
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CARGO QTDE. VAGAS SEXO TIPO
COZINHEIRA PERMANENTEINDIFERENTE1
COZINHEIRO (A) PERMANENTEINDIFERENTE1
CUIDADOR DE IDOSOS PERMANENTEINDIFERENTE3
CUIDADOR DE IDOSOS PERMANENTEFEMININO2
CUIDADORA DE IDOSOS PERMANENTEFEMININO1
CUIDADORA INFANTIL PERMANENTEFEMININO3
CUIDADORA INFANTIL PERMANENTEFEMININO3
DESENHISTA CADISTA MORA EM MIRASSOL PERMANENTEMASCULINO1
DESENVOLVEDOR WEB - JÚNIOR PERMANENTEINDIFERENTE1
DIARISTA PERMANENTEFEMININO1
DOMÉSTICA PERMANENTEINDIFERENTE1
ELETRICISTA PERMANENTEMASCULINO1
ELETRICISTA PERMANENTEMASCULINO3
ELETRICISTA INDUSTRIAL PERMANENTEMASCULINO1
ELETRICISTA INDUSTRIAL/MONTADOR DE PAINÉIS PERMANENTEMASCULINO1
ELETRICISTA JUNIOR PERMANENTEMASCULINO1
ELETROTECNICO/ MEIO OFICIAL DE MANUTENÇÃO PERMANENTEMASCULINO1
EMISSOR DE FRETES PERMANENTEMASCULINO1
ENCARREGADO LIMPEZA PERMANENTEINDIFERENTE1
ENTREGADOR TEMPORÁRIAINDIFERENTE5
ENTREGADOR EXTERNO PERMANENTEINDIFERENTE1
ESTAGIARIO EM PEDAGOGIA PERMANENTEFEMININO2
ESTÁGIO PERMANENTEINDIFERENTE1
ESTÁGIO - ATENDIMENTO TEMPORÁRIAINDIFERENTE1
ESTÁGIO - DEPARTAMENTO FINANCEIRO PERMANENTEFEMININO1
ESTÁGIO - QUÍMICA TEMPORÁRIAINDIFERENTE1
ESTÁGIO - SOCIAL MEDIA TEMPORÁRIAINDIFERENTE1
ESTÁGIO ADMINISTRAÇÃO TEMPORÁRIAINDIFERENTE1
ESTÁGIO ADMINISTRATIVO PERMANENTEINDIFERENTE1
ESTÁGIO CIÊNCIAS CONTÁBEIS TEMPORÁRIAINDIFERENTE2
ESTÁGIO DE ENSINO MÉDIO TEMPORÁRIAINDIFERENTE1
ESTAGIO EM ADMINISTRAÇÃO COMERCIAL PERMANENTEFEMININO1
ESTAGIO EM ARQUITETURA PERMANENTEINDIFERENTE1
ESTÁGIO EM DIREITO TEMPORÁRIAFEMININO1
ESTAGIO ENSINO MEDIO PERMANENTEINDIFERENTE7
ESTÁGIO ENSINO MÉDIO PERMANENTEFEMININO1
ESTÁGIO MARKETING PERMANENTEINDIFERENTE1
ESTÁGIO RECEPÇÃO TEMPORÁRIAINDIFERENTE1
ESTÁGIO SETOR DE SEGURANÇA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE PERMANENTEINDIFERENTE1
ESTÁGIO TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO TEMPORÁRIAINDIFERENTE1
ESTÁGIO VENDEDOR(A) PERMANENTEINDIFERENTE4
ESTOQUISTA PERMANENTEMASCULINO5
ESTOQUISTA PERMANENTEMASCULINO1
ESTOQUISTA PERMANENTEINDIFERENTE1
EXPEDIÇÃO E SERVIÇOS GERAIS PERMANENTEMASCULINO1
FARMACEUTICA PERMANENTEFEMININO1
FATURISTA PERMANENTEMASCULINO1
FAXINEIRA PERMANENTEINDIFERENTE1
FEITOR DE MECÂNICA PESADA PERMANENTEMASCULINO2
FUNILEIRO PERMANENTEINDIFERENTE1
GARÇOM PERMANENTEINDIFERENTE4
GERENTE (FRANQUIA ALIMENTAÇÃO) PERMANENTEINDIFERENTE1
GESTOR DE PCP PERMANENTEMASCULINO1
GREIDISTA PERMANENTEMASCULINO1
INSTALADOR DE CORTINAS E PERSIANAS PERMANENTEMASCULINO1
IRLA PERMANENTEMASCULINO1
JARDINEIRO PERMANENTEMASCULINO1
JARDINEIRO PERMANENTEMASCULINO1
JARDINEIRO PERMANENTEMASCULINO1
JARDINEIRO (TEMPORÁRIA) TEMPORÁRIAINDIFERENTE1
JOVEM APRENDIZ TEMPORÁRIAINDIFERENTE1
LÍDER DE ESTOQUE PERMANENTEMASCULINO1
LÍDER DE LOJA PERMANENTEINDIFERENTE1
LÍDER DE PREVENÇÃO E PERDAS PERMANENTEINDIFERENTE1
LIMPADOR DE VIDROS PERMANENTEMASCULINO1
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CARGO QTDE. VAGAS SEXO TIPO
LIMPADOR DE VIDROS PERMANENTEMASCULINO5
MANOBRISTA PERMANENTEINDIFERENTE3
MECANICO PERMANENTEINDIFERENTE1
MECÂNICO - ELETRECISTA AUTOMOTIVO PERMANENTEINDIFERENTE1
MECÂNICO A DIESEL PERMANENTEMASCULINO2
MECÂNICO ALINHADOR VEÍCULOS PERMANENTEMASCULINO1
MECÂNICO ALINHADOR VEÍCULOS PERMANENTEMASCULINO1
MECÂNICO ALINHADOR VEÍCULOS PERMANENTEMASCULINO1
MECÂNICO ALINHADOR VEÍCULOS PERMANENTEMASCULINO1
MECÂNICO DE AR CONDICIONADO/REFRIGERAÇÃO PERMANENTEMASCULINO1
MECANICO DE DIREÇÃO HIDRAULICA PERMANENTEMASCULINO1
MECÂNICO DE MANUTENÇÃO /REFRIGERAÇÃO PERMANENTEMASCULINO1
MECÂNICO DE MÁQUINAS PESADAS PERMANENTEMASCULINO3
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
MONITOR DE AREA KIDS TEMPORÁRIAFEMININO2
MOTO ENTREGADOR PERMANENTEINDIFERENTE1
MOTORISTA PERMANENTEMASCULINO1
MOTORISTA PERMANENTEMASCULINO1
MOTORISTA - ESTOQUISTA PERMANENTEINDIFERENTE1
MOTORISTA AJUDANTE MORA EM MIRASSOL - PONTE ROLANTE E
EMPILHADEIRA

PERMANENTEINDIFERENTE1

MOTORISTA DE CAMINHÃO BASCULANTE PERMANENTEMASCULINO1
MOTORISTA DE CAMINHAO, MOP PERMANENTEMASCULINO1
MOTORISTA DE CARRETA PERMANENTEINDIFERENTE1
MOTORISTA DE ÔNIBUS PERMANENTEMASCULINO2
MOTORISTA DE PIPA PERMANENTEMASCULINO2
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 CALANDRA TÊXTIL PERMANENTEMASCULINO1
OPERADOR DE CENTRO DE USINAGEM E TORNO CNC PERMANENTEMASCULINO1
OPERADOR DE CNC PERMANENTEINDIFERENTE1
OPERADOR DE CREMALHEIRA PERMANENTEINDIFERENTE1
OPERADOR DE DOBRA DE CHAPA PERMANENTEMASCULINO2
OPERADOR DE EMPILHADEIRA TEMPORÁRIAMASCULINO2
OPERADOR DE EMPILHADEIRA PERMANENTEINDIFERENTE7
OPERADOR DE EMPILHADEIRA PERMANENTEMASCULINO1
OPERADOR DE EMPILHADEIRA PERMANENTEMASCULINO1
OPERADOR DE EMPILHADEIRA TEMPORÁRIAINDIFERENTE2
OPERADOR DE EMPILHADEIRA PERMANENTEINDIFERENTE2
OPERADOR DE ESPARGIDOR PERMANENTEMASCULINO1
OPERADOR DE ESTACIONAMENTO PERMANENTEMASCULINO1
OPERADOR DE MAQUINA TRIPULADA DE LIMPEZA PERMANENTEMASCULINO1
OPERADOR DE MAQUINAS - MOTONIVELADORA/PATROL PERMANENTEMASCULINO1
OPERADOR DE MÁQUINAS DE DOBRA E CORTE PERMANENTEINDIFERENTE1
OPERADOR DE MOTO SERRA PERMANENTEMASCULINO2
OPERADOR DE MOTONIVELADORA DE BASE PERMANENTEMASCULINO1
OPERADOR DE RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO JUNIOR PERMANENTEINDIFERENTE1
OPERADOR DE TELEMARKETING PERMANENTEINDIFERENTE1
OPERADOR DE TRATOR ESTEIRA PERMANENTEMASCULINO1
OPERADOR DE USINA DE ASFALTO OU SOLO PERMANENTEMASCULINO1
OPERADOR OXICORTE - MAÇARICO PERMANENTEINDIFERENTE1
OPERADOR(A) DE PRODUÇÃO PERMANENTEINDIFERENTE1
PILOTEIRA COM EXPERIÊNCIA PERMANENTEFEMININO1
PINTOR PERMANENTEMASCULINO1
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