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Poty completa 
70 anos e 

ganha ainda 
mais projeção 

nacional
Pág. B2

Rio Preto sedia audiência pública para 
discutir 3ª faixa entre Cedral e Mirassol

NA SEGUNDA-FEIRA

Com a presença de técni-
cos da Agência Reguladora 
de Serviços Públicos Delega-
dos de Transporte do Estado 
(Artesp) e representantes do 
governo estadual, Rio Preto 
sedia na segunda-feira, 25, 
audiência pública para debater 
itens do edital de concessão 
da rodovia Washignton Luís 
(SP-310). O encontro acon-
tece às 15 horas no Teatro 
Nelson Castro, no Jardim Ae-
roporto. A capacidade máxima 
é de 70 pessoas.      Pág.A3

Pfizer tem 90% 
de eficácia em 

crianças de 
5 a 11 anos

A vacina da Pfizer/BioNTech 
contra a covid-19 apresentou 
90,7% de eficácia contra o 
novo coronavírus em um ensaio 
clínico com crianças de 5 a 11 
anos, informou a farmacêutica 
norte-americana nesta sexta-
-feira,22. Como mais do que o 
dobro de crianças - no ensaio 
com 2.268 participantes - rece-
beram a vacina em relação ao 
placebo, isso equivale a mais de 
90% de eficácia.          Pág.A5

Olímpia faz 
testagem em 
massa para 
Sífilis e HIV
Dando continuidade à Cam-

panha “Fique Sabendo” para 
incentivar a conscientização 
sobre os riscos do HIV e Sífilis, 
a Prefeitura de Olímpia, por 
meio da secretaria de Saúde, 
realizará uma ação especial 
neste sábado (23). A equipe 
do CTA (Centro de Testagem e 
Aconselhamento) promoverá 
testagem gratuita, das 8h às 
14h, no estacionamento da 
Droga Raia, no centro. Pág.A5

Poupatempo 
faz hoje 

mutirão para 
retirar carteira 
de identidade

Pág. A2

O time faz a final do Cam-
peonato Paulista de Basquete 
Sobre Rodas neste sábado 
(23), às 15 horas, contra 
a equipe do Gadecamp, de 
Campinas.   Pág.B1

Câmara recebe 
último debate 

sobre transporte 
coletivo na 2ª feira

O plenário do Legislativo 
será palco da última audiência 
pública que debate o projeto do 
prefeito Edinho Araújo (MDB) 
para prorrogação do serviço de 
transporte coletivo.   Pág.A3

ProAc volta 
com R$ 250 mi 
para fomentar 

projetos 
culturais

Pág. A2

Mecânico vai 
testar moto, bate 
e corre risco de 
perder a perna

Um acidente ocorrido às 
10h10 da última quinta-feira 
(21), no Cristo Rei, deixou 
um mecânico, de 48 anos, 
gravemente ferido. Ele corre 
risco de ter a perna esquerda 
amputada.   Pág.A4
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SUB-20
Mirassol goleou 

por seis a um 
ontem o Inde-
pendente e al-
cançou a sexta 
vitória consecu-

tiva na 
competição. 

Pág.B1

FLAGRA
Policiais 

do Tático 
Ostensivo 

Rodoviário 
(TOR) pren-
deram um 
passageiro 

de 35 anos 
que estava 

escondendo 
um revólver 
e tablete de 

maconha.
Pág.A4
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Facha-
da da 

primeira 
fábrica 
da Poty  
na dé-

cada de 
50

Vista 
aérea do 
atual e 
moderno 
parque 
indus-
trial da 
Poty
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Paz: obra pessoal 
de Jesus

Escreveu A lz i ro  Zarur 
(1914-1979), saudoso pro-
clamador da Religião de Deus, 
do Cristo e do Espírito Santo, 
na 20a Chave Bíblica da Volta 
Triunfal do Chefe Supremo 
do planeta, Jesus: “Nenhum 
homem, nenhum grupo forte, 
nenhum povo, nenhuma nação 
superpotência, comunista ou 
capitalista, poderá estabelecer 
a Paz na Terra. Isto é obra pes-
soal e intransferível de Jesus. 
Somente o Cristo tem poder 
— no Céu e na Terra — para 
realizar essa maravilha”.

Razão por que, há dois milênios, o próprio Jesus nos 
tranquilizou com Sua promessa: “Minha Paz vos deixo, mi-
nha Paz vos dou. Eu não vos dou a paz do mundo. Eu vos 
dou a Paz de Deus, que o mundo não vos pode dar. Não se 
turbe o vosso coração nem se arreceie, porque Eu estarei 
convosco, todos os dias, até o fim do mundo!” (Evangelho, 
segundo João, 14:27; e Mateus, 28:20).

Jesus, o Sublime Benfeitor da humanidade, é a reforma 
necessária para épocas melhores. Por isso, quanto mais pró-
ximos estivermos Dele, mais longe ficaremos dos problemas.

Quem confia em Jesus não perde o seu tempo, porque 
Ele é o Grande Amigo que não abandona amigo no meio 
do caminho!

José de Paiva Netto - Jornalista, radialista e escritor.
paivanetto@lbv.org.br — www.boavontade.com

_______________________________
Serviço — Jesus, a Dor e a origem de Sua Autoridade 

(Paiva Netto), 448 páginas. À venda nas principais livrarias 
ou pela www.amazon.com.br. 

ARTIGO Poupatempo realiza 4º 
Mutirão do RG hoje

Neste sábado, 23, o Pou-
patempo promove a quarta 
etapa do Mutirão do RG em 
todas as unidades do Estado. 
Estão sendo oferecidas cerca 
de 7,5 mil vagas para realizar 
atendimentos de primeira ou 
segunda via do documento, 
exclusivamente entre 13h e 
17h.

Para participar, é necessá-
rio agendar data e horário nos 
canais digitais do programa 
– portal www.poupatempo.
sp.gov.br, aplicativo Poupa-
tempo Digital, ou nos totens 
disponíveis nos 86 postos. No 
total, serão 60 mil durante a 
ação, nos sábados do mês 
de outubro.

Para ser atendido, o cida-
dão deve comparecer com 
original e cópia simples de um 
da Certidão de Nascimento 
ou Casamento, e RG anterior, 
caso o tenha. Menores de 16 
anos devem estar acompa-
nhados por um dos pais ou 
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responsável legal, portando 
um documento de identifica-
ção com foto.

Caso não seja possível, 
basta o responsável assinar 
uma autorização, que pode ser 
acessada pelo link http://bit.
ly/2txpHQY, para ser apresen-

tada no ato do atendimento, 
junto com um documento de 
identificação do responsável, 
com a mesma assinatura.

Nas três primeiras edições 
do mutirão, foram ofertadas 
45 mil vagas, com 30 mil 
atendimentos realizados. Por 

isso, é importante reforçar 
que, caso não seja possível 
comparecer, o cidadão deve 
excluir o agendamento, permi-
tindo a utilização da vaga por 
outra pessoa. O cancelamento 
está disponível nos canais 
eletrônicos do Poupatempo.

OPORTUNIDADE
Balcão fecha semana com 729 vagas de emprego

O Balcão de Empregos de 
Rio Preto desta sexta-feira (22) 
está oferecendo 729 oportuni-
dades de trabalho. As principais 
delas são para operador de caixa 
(54), açougueiro (31), auxiliar 
de produção (27), atendente 
(22), repositor de frutas, verdu-
ras e legumes (22), consultor 
externo (20), repositor (20), 
promotor de vendas (20), confe-

rente (15), motorista entregador 
(15), vendedor (14), operador 
de empilhadeira (12), 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)
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ProAC volta com R$ 250 mi para 
fomento de projetos culturais

A Secretaria de Cultura e 
Economia Criativa do Estado 
de São Paulo anunciou que 
começa a receber a partir de 
segunda-feira, 25, os projetos 
de artistas e produtores cultu-
rais candidatos ao ProAC ICMS 
2022, o programa de fomento 
voltado para incentivo fiscal à 
cultura.

A antecipação tem como 
objetivo melhorar o fluxo de ava-
liação pela Comissão de Análise 
de Projetos (CAP) da pasta no 
próximo ano. Com isso, a Se-
cretaria estima um ganho de 
3 a 4 meses aos proponentes, 
que poderão fazer a produção e 
a captação neste período.

O Poder Executivo propôs o 
valor de R$ 250 milhões para 
os programas de fomento e 
aguarda votação da Lei Orça-
mentária Anual (LOA) de 2022 
pela Assembleia Legislativa de 
São Paulo. Deste montante, R$ 
100 milhões serão destinados 
ao ProAC ICMS 2022.

Facilidade -  A pasta 
também está em fase de teste 
do novo sistema operacional 
do programa. Além disso, irá 
consolidar a legislação em um 

documento único, para facilitar 
a compreensão e reduzir a inci-
dência de erros nas prestações 
de contas dos proponentes.

Em 2021 o ProAC ICMS foi 
substituído pelo ProAC Expresso 
Direto, que manteve o mesmo 
valor de investimento, R$ 100 
milhões, e o mesmo perfil, com 
parâmetros e ritos semelhantes 
e com o recurso chegando 
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mais rápido ao proponente. 
Mas, a pedido do Governador 
João Doria, em 2022 o ICMS 
retornará. Nos anos anteriores, 
o ProAC IcMS injetou na econo-
mia paulista cerca de R$ 100 
milhões ao ano — foram cerca 
de 1.139 inscritos em 2020 e 
1.516 em 2019.

No ProAC ICMS, os proje-
tos com certificados emitidos 

podem solicitar   patrocínio. 
Novos projetos podem ser 
inscritos por meio do site 
https://www.proac.sp.gov.br/
proac_icms/sistema-de-ca-
dastramento/. Eles podem ser 
online ou presenciais e as re-
gras estão disponíveis no link: 
https://www.proac.sp.gov.br/
faq_icms/como-o-proac-icms-
-funciona/ .

Divulgação
LAZER

Praça Shopping 
inaugura novo Espaço 

Kids permanente

O Praça Shopping inaugu-
rou no início desta semana o 
seu novo Espaço Kids, uma 
opção de lazer para às famí-
lias que frequentam o centro 
de compras e o calçadão 
da cidade. O investimento, 
que fica no Piso Bernardino, 
também tem como foco trazer 
conforto para às mamães na 
hora das compras, disponibi-
lizando um lugar seguro para 
deixar as crianças e constan-
temente monitorado.

A instalação, que é per-
manente, contará com um 

Kid Play formado por cama 
elástica, piscina de bolinha, 
escorregador, mobile de ca-
sinha, mercadinho, oficina e 
atividades recreativas. Moni-
tores especializados estarão 
continuamente no local para 
orientação.

“Esse novo investimento 
é exclusivamente para trazer 
conforto e comodidade às 
famílias que frequentam o 
Praça Shopping e têm crian-
ças. Estamos focados, juntos 
com os nossos lojistas, em 
inovações e novos serviços”, 
comentou Marcos Fernandes, 
superintendente do shopping.

Da REDAÇÃO
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PEB 1

Educação convoca 
36 professores

A Secretaria de Educação 
de Rio Preto está convocando 
36 professores de Educação 
Básica I (PEB I) para atender 
as necessidades de substi-
tuição de aulas para salas de 
ciclos I e II de 1º ao 5º ano.

Os convocados partici-
param do processo seletivo 
simplificado nº 05/2021 para 
contratação em substituição 
de docentes em caráter tem-
porário.

Os professores selecio-
nados devem comparecer a 
sede da Secretaria de Educa-
ção, na Rua General Glicério, 
3947, Redentora, na próxima 
segunda-feira (25) às 8h00.

Prazo limite - O 

convocado que não compa-
recer conforme prazo exigido 
terá tolerância de três dias 
úteis, a partir da publicação 
desta sexta-feira (22) para 
comparecer na Secretaria 
Educação. O não compare-
cimento será considerado 
como desistência.

Documentos - Para 
entrega da documentação 
para contratação, o convo-
cado terá o prazo máximo de 
10 dias após a publicação 
do edital. Os documentos 
devem ser entregues na Co-
ordenadoria de Pessoal, no 
Paço Municipal na Avenida 
Alberto Andaló, 3030 – 3° 
andar – Centro), mediante 
agendamento pelo telefone 
(17) 3203-1337.

Sergio SAMPAIO

EDITAL

HOMENAGEM Ao lado do cônsul, prefeito Edinho 
anuncia construção da Plaza da España

O prefeito Edinho Araújo 
participou nesta sexta-feira, 
22, de evento que marcou o 
descerramento da placa para 
o início das obras da futura 
Plaza de España, no canteiro 
central da avenida José Munia, 
em frente ao Plaza Avenida 
Shopping.

O local terá um obelisco de 
45 metros de altura (equivalen-
te a um edifício de 15 andares) 
como homenagem à comuni-
dade espanhola e aos imigran-
tes hispânicos que ajudaram 
a construir o desenvolvimento 
de Rio Preto e região. A obra 
que começa imediatamente 
tem previsão de término no 1º 
semestre de 2022.

“Neste dia histórico, anun-
ciamos o monumento em ho-
menagem à comunidade espa-
nhola. Trata-se de parceria pú-
blico-privada entre a Prefeitura 
e a comunidade, representada 

pelo vice-cônsul da Espanha 
em Rio Preto Dom Antônio Ca-
brera Mano Filho, que doou a 
construção da praça. Rio Preto 
é uma cidade que deve muito 
a seus imigrantes e com esse 
projeto queremos agradecer a 
todos que contribuíram para o 
crescimento da nossa querida 
metrópole. Tenho certeza de 
que este espaço democrático 
será um dos mais visitados da 
cidade e servirá de palco para 
grandes eventos culturais”, 
destacou o prefeito.

A Plaza de España faz parte 
do Projeto Viva Praça – Colônia 
Viva, uma parceria público-pri-
vada, na qual o Poder Público 
cede a área para homenagear 
colônias de imigrantes. A Praça 
Memorial dos Povos Árabes foi 
a primeira construída nessa 
modalidade.

O descerramento da placa 
aconteceu às 10h, e teve a 
presença do cônsul-geral da 
Espanha Dom Miguel Gómez de 
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O plenário do Legislativo 
será palco da última audiência 
pública que debate o projeto do 
prefeito Edinho Araújo (MDB) 
para prorrogação do serviço de 
transporte coletivo. O encontro 
acontece na segunda-feira, 
25, a partir das 19 horas, na 
Câmara de Rio Preto.

Desde que foi protocolada 
a proposta no início do mês, o 
presidente Pedro Roberto (Pa-
triota) agendou três encontros 
para permitir à população, em 
especial os usuários, dar opi-
nião sobre a qualidade do atual 
serviço prestado e apontar 
melhorias que possam constar 
na proposta.

O primeiro encontro ocor-
reu no dia 18, no bairro Santo 
Antônio e o segundo na última 
quarta-feira, 20, no bairro 
Lealdade e Amizade. Em am-
bos os encontros a população 
presente se mostrou contrária 
a prorrogação e pediu melho-
rias, entre elas, mais linhas 
em determinadas regiões da 
cidade, preço mais baixo da 
tarifa e a descentralização do 
sistema, com viagens entre os 
próprios bairros.

A audiência desta segunda 
será a última, já que o projeto 
de prorrogação do transporte 
coletivo consta na pauta de vo-

tações da sessão de terça-feira, 
26. O presidente Pedro Roberto 
afirmou ao DHoje Interior que 
tudo o que foi dito pela popula-
ção terá impacto na discussão 
da proposta pelos vereadores.

“A grande maioria se posi-
cionando contra a renovação 
por entender que o serviço não 
está bom. A população está 
dando o recado. O secretário 
(de Trânsito) tem ouvido, está 
sendo muito bom para entender 
o quê a população tem sofrido 
com o transporte coletivo”, 
afirma Pedro.

O projeto já recebeu emen-
das de vereadores entre elas a 
de João Paulo Rillo (Psol) que 
reduz de dez para dois anos 

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

O projeto original prevê a 
prorrogação do atual contrato 
por dez anos, no mesmo mo-
delo de serviço hoje prestado 
pela Circular Santa Luzia (68% 
das linhas) e Expresso Itamarati 
(32% das linhas). O contrato 
permite prorrogação, nova lici-
tação ou contrato emergencial 
a cada dez anos. Assinado em 
2011, durante o governo do ex-
-prefeito Valdomiro Lopes (PSB) 
o contrato termina no dia 8 de 
novembro.

Fontes ouvidas pelo Dhoje 
acreditam que o projeto deva 
ser aprovado, mas não descar-
tam que algumas emendas po-
derão ser incluídas no texto ori-
ginal da proposta. O secretário 
de Trânsito Amaury Hernandes 
foi escalado pelo secretário de 
Governo, Jair Moretti, para com-
parecer a todas as audiências. 
A ideia do governo é mostrar 
que não existe blindagem so-
bre o assunto e que o governo 
Edinho está aberto a sugestões 
da população.

A proposta será votada quan-
to ao mérito e, caso aprovada, 
segue para sanção do prefeito 
Edinho Araújo.

Raphael FERRARI 

o tempo de prorrogação do 
contrato com as empresas 
Circular Santa Luzia e Expres-
so Itamarati. Além disso o 
parlamentar quer a criação do 
Conselho Municipal de Usu-
ários do Transporte Coletivo, 
com aprovação por meio de lei 
complementar.

Do próprio presidente do 
Legislativo emenda que pede 
a criação do Conselho de Fis-
calização e Acompanhamen-
to dos Serviços Públicos de 
Transporte Coletivo. O conselho 
seria formado por dez repre-
sentantes da sociedade civil, 
dez do poder público e outros 
dez representantes de usuários 
do serviço. O presidente ainda 
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Presidente da Câmara Pedro Roberto: “população é con-
tra a prorrogação”

Aranda Y Villén; do vice-cônsul 
da Espanha em Rio Preto Dom 
Antônio Cabrera Mano Filho; 
e do presidente da Casa de 
España Nelson Lóis Oureiro, 
além de representantes da 
comunidade espanhola de Rio 
Preto e região.

O projeto da praça é as-
sinado pelo arquiteto Romeu 
Patriani, inspirado em cidades 
colonizadas pelos espanhóis 
e outras da própria Espanha, 
como Sevilha, Valência e a 
capital Madri. O obelisco ficará 
no centro da Plaza de España, 
dando destaque a um amplo 
palco a céu aberto.

O projeto arquitetônico da 
praça foi elaborado pela comu-
nidade espanhola e apresenta-
do à Prefeitura em setembro de 
2018. O projeto de fundação 
precisou de aprovação do po-
der público.

Já o obelisco precisou ser 
aprovado pela aeronáutica. 
A obra, avaliada em R$ 1,5 
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milhão, será patrocinada pelo 
Grupo Cabrera, como forma 
de homenagear o patriarca da 
família Antonio Cabrera Batista 
(1890-1970), que chegou ao 
Brasil em 1896, e seu filho 
Antonio Cabrera Mano (1930-
2010), um dos primeiros des-
cendentes da família a nascer 
na região, em Monte Aprazível.

“O que estamos fazendo 
aqui hoje é resgatar a nossa 
memória, que é a nossa 
bússola. A ideia do Obelisco 
é fazer com que a população 
de Rio Preto olhe com mais 
valor para o seu passado 
para compreender melhor o 
seu presente e, mais do que 
isso, que ele possa planejar 
melhor o seu futuro com 
esperança”, relatou Dom 
Antônio Cabrera.

O Cônsul D. Miguel agra-
deceu a cidade pela iniciativa 
de homenagear a colônia com 
uma praça e se disse feliz por 
participar deste momento.
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Terceira faixa na SP-310 é pauta de audiência 
em Rio Preto com representantes da Artesp

Com a presença de técni-
cos da Agência Reguladora de 
Serviços Públicos Delegados de 
Transporte do Estado (Artesp) 
e representantes do governo 
estadual, Rio Preto sedia na 
segunda-feira, 25, audiência 
pública para debater itens do 
edital de concessão da rodovia 
Washignton Luís (SP-310).

Os encontros estão agen-
dados em várias cidades e 
servem para que a população 
aponte melhorias nos trechos 
das rodovias estaduais que cor-
tam os municípios. A audiência 
pública de segunda-feira, em 
Rio Preto, ocorre às 15 horas 
no Teatro Nelson Castro, Jar-
dim Aeroporto. A capacidade 
máxima é de 70 pessoas.

A primeira audiência ocor-
reu na última quinta-feira, 21, 
na cidade de São Paulo. Em 
Rio Preto o foco será o trecho 

administrado pela concessio-
nária AB Triângulo do Sol que 
há décadas detém o controle 
da rodovia. O foco será a obri-
gatoriedade da implantação da 
terceira faixa de rolamento no 
trecho entre Mirassol e Cedral.

Na prática este item de-
verá ser incluído no futuro 
edital para que a vencedora da 
concessão execute a obra na 
vigência do contrato.

Orçada em mais de R$ 
350 milhões a terceira faixa na 
SP-310 é um sonho antigo de 
motoristas que passam pela ro-
dovia. No início das manhãs e 
fim de tardes grandes conges-
tionamentos dificultam o tráfe-
go dos veículos que utilizam o 
trecho tanto para se deslocar 
de uma cidade a outra, como 
para acessar as várias regiões 
de Rio Preto.

O DHoje Interior ouviu 
alguns motoristas que afirma-
ram que a obra é fundamental. 
“São dois problemas que pre-

Raphael FERRARI 
redacao@dhoje.com.br

cisam ser resolvidos logo. A du-
plicação da BR-153 que parece 
está terminando e essa obra da 
terceira faixa. A cidade cresceu 
muito. Este trecho praticamente 
virou uma avenida”, diz o vende-
dor Antônio Mauricio, que passa 
pela rodovia diariamente.

Para o comerciante Sebas-
tião Gonçalves, a terceira faixa 
é segurança nas viagens. “Vira 
e mexe tem acidentes. Então vai 
acabar com isso. Tem que fazer 
urgente”, diz.

Obra garantida - O 
DHoje Interior questionou o 
governador do Estado João 
Doria durante visita à Rio 
Preto no dia 14 deste mês 
sobre a terceira faixa na SP-
310. Ele garantiu ser uma 
prioridade. “A duplicação 
será feita, está no pacote de 
renovação. Será obrigatório. 
Será implementado ainda no 
primeiro semestre do ano que 
vem”, afirmou.

Audiência na Câmara fecha debates 
sobre prorrogação do transporte coletivo
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ESTELIONATO Golpistas fingem vender galões de 
tinta e idoso perde R$ 3,2 mil

Um idoso de 74 anos procu-
rou a Central de Flagrantes de 
Rio Preto, na tarde da última 
quinta-feira (21), para informar 
que às 14h foi vítima de um gol-
pe de estelionato no qual dois 
homens fingiram vender latas 
de tintas e lhe causaram um 
prejuízo de mais de R$3,2 mil.

Para a Polícia Civil, o apo-
sentado informou que estava 
em sua residência, na Vila 
Anchieta, quando a dupla de 
golpistas apareceu oferecendo 
três latas de tintas por R$580. 
Interessado no produto o idoso 
informou que pagaria as tintas 
em seu cartão, em cinco par-
celas.

Após a vítima digitar sua 
senha na máquina de cartões 
os estelionatários disseram que 
o aparelho estava com proble-
mas, que precisariam conferir 
no estabelecimento comercial e 

Da REDAÇÃO logo retornariam. Eles deixaram 
o cartão com o idoso e foram 
embora em um carro preto.

Desconfiada da atitude dos 
desconhecidos a vítima procu-
rou sua agência bancária e ao 
verificar o extrato constatou 
que foi feito um saque no valor 
de R$3.224 em sua conta, 
utilizando o limite do cheque 
especial.

O caso foi registrado como 
estelionato e seguirá para inves-
tigação no 3º Distrito Policial. 

(Colaborou – Bruna 
MARQUES)

Golpistas fingem vender 
galões de tintas e idoso 
perde R$ 3,2 mil

Arquivo DHOJE

DROGAS
Baep suspeita rapaz 
de bicicleta e acaba 

flagrando tráfico

Um rapaz de 23 anos foi 
preso nesta quinta-feira (21) 
com porções e tijolos de maco-
nha após ter sido abordado, às 
15h15, no Jardim Seixas, por 
policiais militares do Batalhão 
de Ações Especiais da Polícia 
(BAEP).

Segundo a PM, a guarnição 
fazia patrulhamento de rotina 
quando observou o acusado 
conduzido uma bicicleta de for-
ma lenta, olhando para imóveis 
do local.

Durante a abordagem os 
militares observaram um gran-
de volume nas roupas do jo-
vem. Ele entregou um grande 
invólucro aos policiais com 
cinco pedaços compactos de 
maconha e uma porção frag-
mentada.

O jovem confessou que es-
tava se dirigindo ao endereço 
de entrega, onde ganharia R$1 
mil pelas porções. Em seguida, 
ele informou a existência de 

mais entorpecentes em sua 
residência, na Vila Maceno.

Os pms foram recebidos 
pela companheira do suspeito, 
de 26 anos, e um homem, de 
25 anos, que alugou um quar-
to na residência. Os policiais 
apreenderam dentro de uma 
mochila um tijolo de maconha 
e dentro de uma sacola em 
cima da pia da cozinha dois 
tijolos da mesma droga.

Além dos entorpecentes, 
também foram confiscadas 
uma balança, duas facas e um 
rolo de plástico filme.

Os três moradores foram 
levados para a Central de 
Flagrantes de Rio Preto, onde 
o rapaz informou que nenhum 
dos outros suspeitos sabia 
sobre o tráfico de drogas e, 
em seguida, ele foi preso. Sua 
companheira e o inquilino fo-
ram liberados para mais tarde 
serem investigados pelo 3º 
Distrito Policial. 

(Colaborou – Bruna 
MARQUES)
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TOR prende passageiro 
com droga, arma e munição 

Policiais militares do Tático 
Ostensivo Rodoviário (TOR) 
prenderam, às 10h50 da 
quinta-feira (21), um homem 
de 35 anos que estava escon-
dendo um revólver e tablete 
de maconha enquanto viajava 
em ônibus que tinha trajeto 
de Campo Grande/MS para 
Brasília/DF.

O flagrante de tráfico ocor-
reu durante a ‘Operação São 
Paulo mais seguro’, entre as 
Rodovias Assis Chateaubriand 
e BR-153, quando a equi-
pe parou o ônibus para ser 
fiscalizado, sendo o homem 
abordado quando demonstrou 
nervosismo.

Foi realizada revista pesso-
al e em sua pochete os rodo-
viários localizaram um revólver 

calibre 32, municiado com 
sete cartuchos. Questionado 
a respeito o suspeito disse 
que trabalha como segurança 
e seu contratante pediu para 
que comprasse a arma.

Em seguida, foi feita uma 
vistoria em sua bagagem de 
mão, onde localizaram um 
tablete de maconha que o 
acusado admitiu ter comprado 
por R$2 mil e que seria pago 
assim que revendesse o entor-
pecente em Brasília.

Levado para a Central de 
Flagrantes de Rio Preto, o 
acusado teve a prisão confir-
mada, sendo transferido para 
a carceragem local. O boletim 
de ocorrência de porte ilegal 
de arma e drogas sem autori-
zação foi encaminhado para o 
3º Distrito Policial. 

(Colaborou – Bruna 
MARQUES)
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R$ 3 MIL
Cachorra doente 

é resgatada e 
dono multado

Um homem, de 54 anos, 
foi multado em R$3 mil nesta 
quinta-feira (21) após a Polícia 
Militar Ambiental e o veteriná-
rio do Centro de Controle de 
Zoonoses receberem diversas 
denúncias informando que 
uma cachorra em uma resi-
dência, no Jardim Arroyo, sofria 
maus-tratos.

Os policiais foram aciona-
dos pela Diretoria de Bem-
-Estar Animal e às 15h30 
encontraram o veterinário já 
no local. Para os ambientais, 
o profissional informou que na 
residência havia uma cachorra 
muito magra.

Pouco depois, o tutor apa-
receu e disse que há um certo 
tempo o animal começou a 
ficar doente e ele pediu ajuda, 
mas não tem condições de 
tratar da cachorra.

O animal foi recolhido e le-
vado para o Centro de Controle 
de Zoonoses junto com outra 
cachorra com filhotes que apa-
rentava estar bem.

Além de ser arbitrada uma 
multa de R$3 mil o homem 
ainda será investigado pelo 4º 
Distrito Policial que recebeu um 
boletim de ocorrência registra-
do como praticar ato de abuso 
a animais. 

(Colaborou – Bruna 
MARQUES)
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ACIDENTE

Mecânico vai testar moto, bate e 
corre risco de amputar a perna

Um acidente ocorrido às 
10h10 da última quinta-feira 
(21), no Cristo Rei, deixou 
um motociclista, de 48 anos, 
gravemente ferido. Ele corre 
risco de ter a perna esquerda 
amputada.

Segundo a PM, a vítima 
colidiu na lateral de uma 
caminhonete, conduzida por 
um idoso, de 60 anos, que 
tentava fazer um retorno.

O aposentado disse à polí-

cia que estava conduzindo seu 
automóvel na Avenida Doutor 
Hubert Richard Pontes e ao 
tentar realizar um retorno pela 
esquerda a vítima, que condu-
zia a moto no mesmo sentido, 
bateu na porta do lado do 
motorista e com impacto caiu 
e se machucou.

Também no local estava o 
proprietário da motocicleta. 
Ele alegou que deixou o veí-
culo em uma oficina e mais 
cedo na quinta-feira foi avi-
sado que já poderia buscá-la. 

Aos policiais acrescentou que 
a vítima é mecânico e que 
estava fazendo uma avaliação 
do serviço.

O motociclista foi levado 
por uma Unidade de Suporte 
Avançado para o Hospital de 
Base com um grave ferimento 
em sua perna esquerda.

De acordo com o boletim 
de ocorrência, no HB os pms 
foram informados de que o 
homem corria risco de ampu-
tar a perna. O jornal DHoje 
entrou em contato com a 

instituição que informou “que 
o paciente está sob atendi-
mento médico-hospitalar na 
instituição. Em respeito à Lei 
Geral de Proteção de Dados 
(LGPD), o HB não tem auto-
rização para divulgar informa-
ções do caso”.

O caso foi registrado como 
colisão e lesão corporal cul-
posa na direção de veículo 
automotor e encaminhado 
para o 7º Distrito Policial 
rio-pretense. (Colaborou – 
Bruna MARQUES)
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JUSTIÇA URUPÊS
PM prende três 

foragidos em menos 
de 3 horas

Policiais do Batalhão de 
Ações Especiais da Polícia 
(BAEP) prenderam, nesta quin-
ta-feira (21), três procurados 
pela justiça de Rio Preto.

Um idoso de 60 anos foi 
abordado às 17h15, no Parque 
Industrial, e ao pesquisarem 
seus dados os pms descobri-
ram que havia um mandado de 
prisão expedido na quarta-feira 
(20) pela 3ª Vara Criminal.

Dez minutos depois, po-
liciais do BAEP abordaram o 
segundo fugitivo, na Vila Zilda. 
O homem de 39 anos tinha em 

seu desfavor um mandado de 
prisão expedido pela 1ª Vara 
Criminal rio-pretense, no último 
dia 19.

Já às 19h40, outra equipe 
da PM capturou um homem, 
de 34 anos, na Vila Dório. O 
terceiro foragido teve o man-
dado de prisão expedido pela 
3ª Vara Criminal de Rio Preto 
nesta terça-feira, 19.

O trio foi encaminhado 
para a carceragem da DEIC 
e os boletins de ocorrências 
registrados como captura de 
procurado encaminhados para 
o 2º DP e o 7º DP. (Colaborou 
– Bruna MARQUES)
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Prefeitura e polícia 
alertam para golpes 
do falso sequestro

A Prefeitura de Urupês pu-
blicou em rede social na ma-
nhã desta sexta-feira (22) aviso 
de alerta, em conjunto com a 
Polícia Civil, sobre golpes de 
falsos sequestros que estão 
sendo noticiados na cidade.

Segundo o aviso, populares 
estão sendo extorquidos por 
criminoso que liga nos telefo-
nes fixos e celulares e alega ter 
sequestrado familiares.

Por este motivo a polícia 
e a prefeitura orientam que 
caso os urupeenses recebam 
uma ligação parecida fiquem 
tranquilos, tentem manter 
contato via fone com o familiar 
citado ou com outra pessoa de 
confiança que não esteja emo-
cionalmente envolvida.

Outro dica é acionar apoio 
da polícia, seja junto às bases, 
seja pelo telefone de emer-
gência. (Colaborou – Bruna 
MARQUES)
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A fisioterapia desempenha 
papel importante pré, 
intra e pós cirurgia de 

câncer de mama 

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

A Fisioterapia Oncológica e Fisioterapia Dermatofuncional 
são especialidades da fisioterapia que juntas desempenham 
importante papel na prevenção de complicações e no tra-
tamento dos pacientes submetidos as cirurgias de mama. 
O tratamento busca restaurar os movimentos, promover a 
recuperação física e auxiliar no bem-estar.

A atuação consiste nos cuidados pré, intra e pós-ope-
ratórios.

Para as pacientes em tratamento de câncer de mama, o 
trabalho dos fisioterapeutas ajuda não só na recuperação, 
como também na prevenção de complicações da doença.

Um dos principais papeis da fisioterapia é ajudar na recu-
peração dos movimentos dos membros próximos à cirurgia, 
que são afetados após a mastectomia (procedimento para 
a remoção da mama).

Os pacientes tem um grande sofrimento funcional após 
a mastectomia e a fisioterapia consegue devolver toda a 
funcionalidade e melhorar o cotidiano  para atividades diárias. 

Em qualquer cirurgia é importante que as pacientes 
cheguem na fisioterapia, no pré- operatório , isto é antes 
da cirurgia, pois isso vai interferir no pós-operatório, e as-
sim receber  as primeiras orientações para o pós-operatório 
imediato.

Quando a intervenção da fisioterapia ocorre imediata-
mente logo nesse pré e  pós-operatório imediato, evita-se 
várias complicações funcionais

Quando a paciente não vem para o serviço de fisioterapia, 
e algumas sequelas se instalam, e  tem um pouco mais de 
dificuldade para reverte alguns processos .

Tais como: 
 -complicações respiratórias e circulatórias; 
 -edema (inchaço) e a dor; 
 -Deformidades da pele e da cicatriz; 
 -Mal funcionamento e funcionalidade dos músculos e 

articulações dos ombros, recuperando 
- reabilitação inadequada e desalinhada 
- Retrações 

As primeiras orientações são relacionadas aos exercícios, 
alongamentos, terapias, que precisam ser feitos após a ci-
rurgia, assim como os movimentos que devem ser evitados 
logo após a cirurgia.

Após a e retirada dos pontos inicia-se exercícios. 
Alguns dos recursos usados pela fisioterapia: 

- cinesioterapia, 
- terapia manual, 
- drenagem linfática manual e eletroterapia.

O atendimento pós-operatório é um trabalho persona-
lizado, realizado pelo fisioterapeuta, devendo ser iniciado 
antes mesmo da alta hospitalar. Deve ter continuidade no 
consultório ou, se necessário, no domicílio. Todos os proce-
dimentos são adaptados às características e necessidades 
de cada paciente e programados de acordo com o tipo de 
cirurgia, avaliação fisioterápica e orientação médica.

O papel da fisioterapia com pacientes mastectomizadas, 
comprova através de estudos sua eficácia e tem interferido 
positivamente na capacidade funcional do membro operado, 
desde do aumento da amplitude de movimento, como a di-
minuição de grandes retrações, força muscular, disfunções 
do ombro, como a diminuição de aderências . Ajudando o 
paciente a retomar sua vida com segurança e na sua forma 
mais completa diante desse pós cirúrgico.

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

@silviabatistafisiodancer  @low_carboficiall       
@espacoanaJoaosaude
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Pfizer tem 90,7% de eficácia 
em crianças de 5 a 11 anos
A vacina da Pfizer/BioNTech 

contra a covid-19 apresentou 
90,7% de eficácia contra o 
novo coronavírus em um en-
saio clínico com crianças de 5 
a 11 anos, informou a farma-
cêutica norte-americana nesta 
sexta-feira,22.

No estudo, 16 crianças que 
receberam placebo (substân-
cia inócua) tiveram covid-19, 
em comparação com três que 
foram vacinadas, disse a Pfizer 
em documentos enviados à 
Agência de Alimentos e Medi-
camentos dos Estados Unidos 
(FDA).

Como mais do que o dobro 
de crianças - no ensaio com 
2.268 participantes - recebe-
ram a vacina em relação ao 
placebo, isso equivale a mais 
de 90% de eficácia.

Os assessores externos da 
FDA se reunirão na terça-feira 
(26) para votar recomendação 
de aprovação da agência da 
vacina para essa faixa etária.

Da REDAÇÃO      
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FIQUE SABENDO BADY BASSITT

A Secretaria de Saúde de 
Bady Bassit, em parceria com a 
faculdade de medicina Faceres 
de Rio Preto, promove neste 
sábado (23), das 8h às 13h, 
um mutirão de vacinação da 
Covid-19. O objetivo da ação é 
completar o esquema vacinal 
da população e garantir a pro-
teção contra a doença.

O mutirão conta com o apoio 
de 90 alunos da faculdade de 
medicina Faceres que se ins-
creveram voluntariamente para 
participar da vacinação que 
ocorre no Ginásio de Esportes 
da cidade. Conforme a diretora 
de vigilância epidemiológica de 
saúde de Bady Bassit, Karina 
Cabreira, a população recebe-
rá primeira e segunda doses 
(agendados e atrasados) do 
imunizante contra a Covid-19, 
de acordo com o calendário 
vigente da cidade.

O público alvo é a população 
adulta. Para receber o imuni-
zante é necessário apresentar 
um documento original com 
foto, comprovante de residência 
e, no caso de segundas doses 
ou de reforço, a carteira de 
vacinação.

Parceria com 
faculdade faz 

mutirão da vacina 
Da REDAÇÃO

Olímpia faz testes gratuitos 
hoje para Sífilis e HIV

Dando continuidade à 
Campanha “Fique Sabendo” 
para incentivar a conscienti-
zação sobre os riscos do HIV e 
Sífilis, a Prefeitura de Olímpia, 
por meio da secretaria de 
Saúde, realizará uma ação 
especial neste sábado (23).

A equipe do CTA (Centro 
de Testagem e Aconselha-
mento) promoverá testagem 
gratuita, das 8h às 14h, no 
estacionamento da Droga 
Raia, no centro da cidade. 
A atividade visa possibilitar a 
prevenção e o possível diag-
nóstico precoce para o devido 
tratamento.

Além disso, os moradores 
que passarem pelo local re-
ceberão orientações sobre as 
ISTs (Infecções Sexualmente 
Transmissíveis), e os serviços 
disponibilizados no CTA. No 
último sábado, a equipe este-
ve no Postão para aproveitar 
o fluxo de moradores do Dia 
V da campanha de Multivaci-
nação e da Covid.

A campanha tem o intuito 
de conscientizar moradores 
sexualmente ativos e jovens, 
principalmente aqueles que 
nunca realizaram os testes 
rápidos, facilitar o acesso 
do paciente ao tratamento, 
em caso de diagnóstico, e 
promover o conhecimento da 

Da REDAÇÃO

população sobre as DST.
Vale acrescentar que o 

teste é rápido, com resultado 
podendo ser conferido em 15 
minutos. Em caso de dúvidas 
ou para mais informações, o 
morador pode entrar em con-
tato com o CTA pelo telefone 
(17) 3279-9702.

Divulgação

MIRASSOL

BRINDE

Vacinação em mercados aplica 674 doses; 
Saúde faz testagem gratuita em crianças hoje 

A Prefeitura de Mirassol, por 
meio do Departamento Munici-
pal de Saúde, vacinou 674 mu-
nícipes contra a Covid-19 nesta 
sexta-feira (22) durante a busca 
ativa realizada de forma inédita 
em 11 pontos do município, 
sendo nove mercados, Centro 
de Saúde II, também conheci-
do como Postão, e a Unidade 
Básica de Saúde (UBS) Cohab 
II. Foram 416 pessoas com a 
segunda dose, 202 pessoas 
com a dose de reforço e ainda 
56 moradores com a primeira 
dose.

“Foi um sucesso o trabalho 
de busca ativa desta sexta-feira. 

Agradecemos a todos os super-
mercados que participaram da 
campanha e aos nossos funcio-
nários da saúde que desempe-
nharam um papel muito impor-
tante ao abordar as pessoas que 
estavam nos estabelecimentos 
comerciais. ”, afirmou o diretor 
do Departamento Municipal de 
Saúde (DMS), Frank Hulder de 
Oliveira.

Testagem - Neste sá-
bado (23), o DMS, em parceria 
com o Departamento Municipal 
de Educação (DME) realiza tes-
tagem em alunos de 4 a 11 anos 
de idade da rede Municipal, 
Estadual e particular de ensino. 
O atendimento será realizado, 

das 7h45 às 15h30, nas es-
colas municipais Cândido Brasil 
Estrela, Luis Carlos Matiel Pires 
e Darcy Amâncio. Os locais tam-
bém terão posto de vacinação 
contra Covid-19 para os adultos 
e adolescentes elegíveis para 1ª, 
2ª e 3ª dose.

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

disponível após 15 minutos da 
sua realização”.

Serviço:
Testagem Covid-19 para 

crianças e adolescentes (4 a 11 
anos de idade)

Data: sábado (23)
Horário: 7h45 àss 15h30
Locais:
Escola Cândido Brasil Estrela 

(acesso ao portão da quadra)
Rua São Pedro nº 1158, 

Bairro São José
Escola Luis Carlos Matiel 

Pires
Rua Severino Rodrigues, 

3707, Bairro Regissol
Escola Darcy Amâncio
Rua dos Vanzella - Conjunto 

Habitacional Floriano Rissi
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Empresa vai dar cerveja para quem doar sangue

Depois de incentivar a va-
cinação contra a Covid-19 
em agosto, o Bebidas Online, 
aplicativo de delivery com 
sede em Rio Preto lançou a 
campanha ‘Você é o tipo certo 
de alguém’, do Hemocentro de 
Rio Preto. As 150 primeiras 
pessoas que doarem e levarem 
o comprovante na sede do 

app, a partir desta sexta-feira 
(22), serão presenteadas com 
um pack de cerveja. O objetivo 
da ação é incentivar a doação 
e colaborar com o Hemocentro, 
que sofre com estoque baixo 
de sangue.

Segundo os empresários 
Gabriel Medeiros Santos e Ciro 
Thiago Neto, proprietários do 
app, a campanha pode salvar 
vidas. “Além de se divertir, os 

doadores estarão ajudando até 
quatro pessoas. Doar sangue 
é fácil, rápido e também uma 
demonstração de amor ao pró-
ximo”, afirmou Santos.

“Todos nós sabemos o quan-
to é importante essa ação e que 
os estoques de São José do Rio 
Preto estão críticos. Então pre-
cisamos ajudar”, reforçou Neto.

Para participar e levar o pack 
de cerveja para casa é neces-

sário seguir algumas regras. 
Primeiro, fazer a doação de 
sangue no Hemocentro. Depois, 
baixar o app Bebidas Online no 
celular e guardar o comprovan-
te de doação. Em seguida, ir 
até a sede do app, que fica na 
avenida da Luz, 801, no jardim 
Alto Rio Preto, entregar o com-
provante de doação e retirar 
a bebida. O atendimento é de 
segunda à sexta das 9h às 17h.

Da REDAÇÃO
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CARLA LEMOS está em 
Floripa (Florianópolis), prepa-
rada e muito curiosa, fazendo 
um curso de aprimoramento 
de técnica e melhora da cons-
ciência corporal – Metodologia 
NAM – com o personal Nilton 
Amorim Moreira.

 DIEGO CABRERA Her-
nandes e Luiza Amorim, estão 
cada vez mais juntinhos e 
apaixonados, para a alegria 
dos familiares. Tudo indica que 
vai rolar casamento.

NESTE SÁBADO, será ce-
lebrada Missa do Padroeiro, 
Menino Jesus de Praga, às 
19 horas, pelo padre Sílvio 
Roberto, na paróquia.

A DIRETORIA Dr. Nadim 
Cury / Dr. Paulo Voltarelli, do 
Clube Monte Líbano, já está 
em contagem regressiva, fal-
tando um mês, na próxima 
quarta-feira, para o dia 27 de 
novembro, o tradicional baile 
de aniversário com showzaço 
do cantor Daniel, no imenso 
salão climatizado do clube.

MANOELLA Cabrera, fi lha 
da cirurgiã dentista, Fátima 
Cabrera, ganhou idade nova 
nesta semana, com comemo-
ração “in family”.

MCDIAFELIZ. A luta conti-
nua. A causa é nobre e hoje 
é dia do McDiaFeliz. Neste 
sábado, toda a renda obtida 
com a venda dos famosos 
sanduíches será revertida para 
o combate ao câncer infantil. E 
aqui a grana vai para o Hospital 
da Criança e Maternidade!

RODRIGO CABRERA Her-
nandes deixou o ar puro de 
sua fazenda nos arredores de 
Aurifl ama, para passar o fi nal 
de semana, curtindo os points 
badalados da city, juntinho da 
namorada, a cirurgiã dentista, 
Fabiana Rodrigues De Souza, 
que ganhou idade nova, dias 
atrás. 

Detalhes
não tão pequenos...

Tel. (17) 3233-4888

DiáriodoBob
Transformações pandêmicas. Muito vem sendo fa-

lado sobre o aumento de eventos híbridos nos próximos 
anos, principalmente após vermos o potencial dos atos 
online. Mas antes de pensarmos em estratégias e afins: 
o que é um evento híbrido, afinal? Quais são as suas 
vantagens e por que devemos ficar de olho nesse forma-
to? Acompanhe. Por definição, eventos híbridos são os 
que reúnem características presenciais e ou virtuais, com 
transmissão online. Ontem, a Associação Comercial e 
Empresarial de Rio Preto, pela primeira vez comemorou 
o seu aniversário (101 anos), ao estilo “novo normal”, 
com o mesmo entusiasmo e sucesso que sempre obteve 
nos últimos anos. Colocando em movimento a criatividade 
do Party Planner  Wander Ferreira e tendo como palco 
o Villa Conte (um dos principais bufês do interior). Neste 
ano especificamente, quando os eventos híbridos vêm 
ganhando destaque, a ACIRP mais uma vez saiu vitoriosa 
ao postergar o presencial pelo hibrido por conta da pande-
mia. Uma experiência que merece aplausos. Emoção 
ao vento.  Dr. Antonio Cabrera Mano Filho transformou 
em capítulo único o seu discurso, no cerimonial realizado 
ontem, em área livre, doada pela prefeitura, na avenida 
José Munia, frontal ao Plaza Avenida Shopping. Será ali, 
a edificação do monumento em reconhecimentos a cultura 
espanhola. Ao relatar a saga de seu avô, o vice Cônsul de 
Espanha Cabrera Mano, deixou claro que, ninguém muda 
de endereço (leia-se também país) apenas pela aventura, 
mas, para transformar de fato seu destino. Daí, não é 
por acaso, mas pelo amor e respeito às suas origens, o 
compromisso da parceria público-privada dos “Cabrera”-
com o governo municipal, que vai erguer o monumento à 
cultura espanhola, em tributo aos imigrantes que cruzaram 
o Atlântico. O grande obelisco com 45 metros de altura, 
se tornará um dos pontos turísticos mais admirados de Rio 
Preto e região. Conto porque sei. A campanha de João 
Doria, que passou por aqui, afirma ter a assinatura de 230 
prefeitos de São Paulo em carta - manifesto de apoio ao 
governador de 97% do total dos prefeitos filiados do par-
tido. Ele também ganhou suporte de 147 vice-prefeitos 
(81%) que estão em São Paulo. Falta conquistar o apoio 
do resto de prefeitos e vices do Brasil. Simpático como é, 
e, com a ajuda do futuro governador Rodrigo Garcia, já 
da pra sentir um gostinho de vitória. Ponto e basta! 

Gosto de festa
A Bebidas Poty está completando 70 anos de 
fundação. A data será comemorada a partir das 8h, 
neste sábado, com uma missa de ação de graças 
na Capela de Nossa Senhora que fica na área do 
parque industrial da empresa. Depois estará de 
portas abertas, das 9h às 15h, para visitantes que 
queiram conhecer as instalações da indústria e o 
processo de produção de bebidas.

“Plumas” “Caminhos”
Quem passar pela Praça 4 do Rio Preto Shopping 
até amanhã, domingo, encontrará uma exposição de 
arte. Em uma série de obras das artistas plásticas 
Sandra Antunes e Norma Vilar. A Exposição “DUO”, 
conta com dezoito obras das artistas, sendo nove 
de Norma Vilar, da série “Plumas” e nove de Sandra 
Antunes, da série “Caminhos”. Obras abstratas (não 
figurativas) em técnica mista com acrílica sobre tela, 
policromáticos.

A luta é nobre... 
Hoje é um sábado solidário. Coma ou presenteia 
alguém com um lanche e ajude o Hospital da 
Criança e Maternidade de Rio Preto. Hoje é o dia 
do McDiaFeliz. Se você não gosta é só presentear 
uma criança.

Em Dubai
O Secretário Estadual de Agricultura, Itamar Borges, faz parte da 
comitiva do governador João Dória que embarcou ontem para os 
Emirados Árabes. Vão participar da Expo Dubai. Neste domingo, 
Itmar faz palestra no evento com o tema “Oportunidades para o 
Agronegócio”. No dia 30 de outubro, Itamar deixa Dubai e segue 
para Glasgow, na Escócia, onde participa da conferência do clima.   

C/ Luizinho BUENO 

GolpedeMestre  
NUNCA TENHA MEDO DA OPINIÃO DAS PESSOAS. ESSA É A MAIOR 
ESCRAVIDÃO DO MUNDO. Sorria, beba muita água e seja feliz!

SPOTlight

 José Luiz Franzotti - Diretor 
Presidente da Bebidas Poty, em clima 
de comemoração. Foto Eloisa Mattos 
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SUB 20

Mirassol aplica goleada e chega 
a sexta vitória consecutiva

O Mirassol conquis-
tou mais uma vitó-
ria no Campeonato 
Paulista Sub-20 

nesta sexta-feira (22). Jogan-
do em casa, o Leão goleou o 
Independente por seis a um e 
chegou a seis vitórias seguidas 
na competição, liderando sua 
chave no grupo 9. O destaque 
da partida foi o atacante Kauan 
que fez quatro gols.

O primeiro gol saiu logo aos 
oitos minutos, com Léo Aguiar 
recebendo na direita e cruzando 
na cabeça de Kauan para mar-
car. O artilheiro do Mirassol na 
competição voltou a balançar a 
rede após Du roubar a bola da 
defesa do Independente e dei-
xar Kauan na cara do gol para 
fazer aos 37 minutos.

Aos 42 minutos, Kauan re-

cebeu na entrada da área, ven-
ceu a disputa com os zagueiros 
e chutou rasteiro no canto di-
reito do goleiro para completar 
o hat-trick. O atacante do Leão 
seguiu com fome de gol e aos 
47 minutos recebeu na cara do 
gol para marcar o seu quarto gol 
na partida.

Depois do intervalo, o Mi-
rassol seguiu melhor no jogo 
e chegou ao quinto gol aos 22 
minutos com Danilo cobrando 
pênalti. Os visitantes descon-
taram aos 35 minutos com 
Alan Matheus mandando uma 
bomba de fora da área. Man-
darino fechou a goleada aos 
45 minutos após receber um 
bom passe de Tota e mandar 
para a rede.

O próximo jogo do Mirassol 
é na sexta-feira (29) diante do 
Marília fora de casa. Já o Inde-
pendente enfrenta o Monte Azul 
em Limeira.

Vinicius LIMA   
redacao@dhoje.com.br

 Leo ROVERONI

FUT FEMININO
Com seleção feminina 
completa, Pia comanda 
1º treino na Austrália

A treinadora suíça Pia 
Sundhage coman-
dou nesta quinta-

-feira (21) o primeiro treino 
com a presença completa 
das 23 jogadoras convoca-
das para os amistosos contra 
a Austrália, o primeiro deles 
já neste sábado (23), às 
5h50 (horário de Brasília), 
no Estádio Western Sydney, 
na capital. Ao lado da Nova 
Zelândia, a Austrália sediará 
a Copa do Mundo Feminina 
de 2023.

Na penúltima atividade do 
grupo antes do duelo contra 
as anfitriãs, Pia priorizou 
atividades de finalização em 
velocidade e depois dividiu o 
grupo para um coletivo curto, 
de 11 contra 11. O último 
preparatório que definirá a 
escalação do Brasil ocorrerá 
nesta sexta (22).

Os amistosos contra a 
Austrália são a segunda 
oportunidade de a seleção 
entrar em campo após a 
Olimpíada de Tóquio. No mês 
passado a seleção feminina 

somou duas vitórias contra 
a Argentina, ambas na Pa-
raíba: 3 a 1 em Campina 
Grande (PB) e 4 a 1 na 
capital João Pessoa.

A meia Ary Borges, que 
jogou os primeiros minutos 
com a amarelinha nos dois 
embates contra as herma-
nas, está empenhada em se 
garantir na equipe principal.

“Primeiro é uma disputa 
muito saudável. É muito 
bacana quando você tem 
tantas jogadoras de um 
nível tão alto, isso querendo 
ou não, te motiva a cada dia 
querer ser melhor. É muito 
bacana pra mim, pelo me-
nos, estar aqui aprendendo 
com quem está há mais 
tempo. Óbvio que a gente 
também vai cavando o nos-
so espaço para poder ajudar 
no que a Pia precisar”, disse 
a jogadora, campeã do Bra-
sileiro Feminino A-2 2019 e 
vice-campeã do Brasileirão 
Feminino 2021.

O segundo e último 
amistoso contra as austra-
lianas será na terça (26), 
às 6h05.

Agência BRASIL

Thais MAGALHÃESThais MAGALHÃES

EM CAMPINAS CAD Rio Preto faz final 
do Paulista de Basquete 
contra Gadecamp hoje

O time do CAD/Rio Pre-
to/Vetnil faz a final do 
Campeonato Paulista 

de Basquete Sobre Rodas nes-
te sábado (23), às 15 horas, 
na sede da entidade (rua Rosa 
Gregorio Gomes, 495, Jardim 
Maracanã), contra a equipe do 
Gadecamp, de Campinas.

O fundador do CAD, Paulo 
Jatobá, comentou sobre mais 
essa final do CAD e a volta 
gradual do esporte na cidade. 
“Depois de 1 ano e 9 meses 
sem competição estamos 
voltando nesse momento e 

disputando a final do Paulista. 
É  bem diferente, mas a sen-
sação é a mesma”, afirmou 
Jatobá, pentacampeão Pau-
lista e que defende o título 
nesse ano.

Na próxima semana, ele 
disputa o Campeonato Brasi-
leiro, em Goiânia, de 31 ao dia 
5 de novembro. “Já estamos 
com as vacinas tomadas e o 
esporte está voltando. Não 
víamos a hora de competir 
novamente”, comentou.

Torcedores que quiserem 
acompanhar o jogo podem as-
sistir presencialmente, obede-
cendo os protocolos sanitários.

Da REPORTAGEM

Divulgação

BRASILEIRÃO

Red Bull Bragantino empata com 
Internacional nos acréscimos

Internacional e Red Bull 
Bragantino entraram em 
campo na noite desta 

quinta-feira (21) em jogo 
atrasado da 19ª rodada do 
Campeonato Brasileiro. Em 
jogo movimentado, o time pau-
lista ficou atrás do placar até o 
finalzinho do segundo tempo, 
mas arrancou um empate por 
1 a 1 no Estádio Beiro Rio, em 
Porto Alegre (RS). Maurício fez 
para os gaúchos e Bruninho 
empatou.

Com o resultado, o time 
paulista aparece em quinto 
lugar com 43 pontos, dois a 
menos do que o Fortaleza, que 
fecha o G-4. O Internacional 
alcançou 40 e aparece logo 
abaixo, na sexta posição.

O primeiro tempo foi de 
bastante movimentação dos 
times e o jogo praticamente 
não parou. A primeira chance 
foi do Red Bull Bragantino, aos 
seis minutos, quando Cuello 
chutou cruzado para boa de-
fesa de Marcelo Lomba. Aos 
15, porém, o Internacional 
chegou com mais perigo ainda 
em chute de Maurício, de fora 

da área, para grande defesa de 
Cleiton. Taison pegou o rebote 
e mandou no travessão, mas 
estava em impedimento.

Os paulistas tiveram outras 
duas boas chegadas, com chu-
tes de Eric Ramires e Cuello, 
mas foram os gaúchos quem 

Red Bull Bragantino. Helinho 
recebeu na direita, invadiu a 
área e chutou rasteiro, mas 
Lomba fez outra defesa. O Inter 
respondeu com Paulo Victor, 
que driblou dois e também 
chutou rasteiro para defesa de 
Cleiton.

Na parte final, os paulistas 
avançaram o posicionamento 
em busca do empate. Aos 34 
minutos, Aderlan chutou cruza-
do e a bola passou na pequena 
área. Alerrandro se jogou com 
um carrinho, mas não con-
seguiu completar para o gol. 
Quando tudo parecia definido, o 
Red Bull Bragantino conseguiu 
o empate. Aos 49, Alerrandro 
recebeu na esquerda e chutou 
cruzado, encontrando Bruninho 
na segunda trave, que só com-
pletou e definiu o empate.

Os dois times voltam a cam-
po no domingo (24) pela 28ª 
rodada. Às 16h, o Internacional 
recebe o Corinthians no Está-
dio Beira-Rio, em Porto Alegre 
(RS). Um pouco mais tarde, às 
18h15, o Red Bull Bragantino 
também joga em casa, no 
Estádio Nabi Abi Chedid, em 
Bragança Paulista, diante do 
São Paulo.

Da REPORTAGEM

abriram o placar. Aos 38, Yuri 
Alberto recebeu dentro da área 
e tocou de primeira, deixando 
Maurício na cara do gol. Ele 
chutou no cantinho e não 
desperdiçou.

A primeira chance no se-
gundo tempo também foi do 

Ari FERREIRA

Red Bull Bragantino empata com Internacional nos 
acréscimos



B-2 Jornal
São José do Rio Preto, sábado
23 de outubro de 2021 ENTRETENIMENTO

ESPECIAL

POTY FAZ 70 ANOS COM 
PROJEÇÃO NACIONAL

Uma das empresas 
mais tradicionais 
da região, a Bebi-
das Poty completa 

neste sábado (23) 70 anos 
de fundação. Com fábrica 
em Potirendaba e uma área 
construída de 32.000 m², a 
Poty hoje possui 11 linhas de 
produção, mais de 90 pro-
dutos (refrigerantes, águas, 
sucos, chás, energéticos, etc) 
e emprega mais 850 colabo-
radores.

A Poty foi fundada em 
1951 pela família Neves com 
uma modesta fábrica no cen-
tro do Potirendaba. Em 1977, 
passou a ser administrada 
pela família Franzotti. “Nós 
tínhamos uma gráfica em Ta-
bapuã e transferimos ela para 
Potirendaba. Como ficava per-
to da Poty, eu, meu pai e meu 
irmão vimos uma oportunida-
de de negócio. Com isso, em 
1977 vendemos nossa casa 
para comprar a Poty”, contou 
o presidente da empresa José 
Luiz Franzotti.

Na época, a Poty contava 
com cerca de 20 funcionários 
e tinha uma produção de 
400 caixas por dia. Hoje a 
empresa produz 2,5 milhões 
de pacotes com bebidas por 
mês. Em 1993, a empresa se 
transferiu para um parque in-
dustrial de 11 hectares, onde 
permanece até hoje.

Franzotti falou sobre o 
processo de expansão da 
Poty para fora da região. 
Atualmente ela possui uma 
fábrica da Sabores Vegetais 
do Brasil em Manaus (AM), 
centros de distribuição em 
diversas cidades no interior 
e representantes em mais de 
24 mil pontos de venda em 
São Paulo, Minas Gerais e 
Mato Grosso do Sul.

“Nós ainda nos enxer-
gamos como uma empresa 
regional, mas começamos a 
ter um grande crescimento 
há cerca de 8 anos quando 
começou uma pressão para 
que as empresas fossem 
mais formais. Outro fator que 
também impulsionou nos-
so crescimento foi quando 
começamos a produzir para 
terceiros”, comentou.

O presidente falou sobre 
o impacto da empresa em 
Potirendaba e também na 
área de cultura e esportes, 
já que a Poty realiza diversos 
patrocínios. “A Poty contribui 
diretamente para a cidade 

de Potirendaba através os im-
postos que são arrecadados e 
para a geração de empregos, 
além de gerar vagas indireta-
mente para outros setores, 
como o de transporte. Quanto 
aos patrocínios, nós começa-
mos investindo no Mirassol há 
12 anos e tivemos uma grande 
visibilidade. Desde então, au-
mentamos nossa verba para 
publicidade e temos parcerias 
com 12 clubes hoje”, afirmou.

Franzotti ainda comentou 
sobre o impacto da pandemia 
e o futuro da Poty. “Mesmo 
com bares e restaurantes 
tendo passado por dificulda-
des, nós tivemos em 2020 o 
melhor ano da nossa história 
e vamos fechar 2021 com 
um saldo positivo também. 
Temos diversos projetos, mas 
acredito que o caminho daqui 
para frente seja com produtos 
saudáveis, desde o conteúdo 
até a embalagem, que já total-
mente reciclada no caso das 
nossas garrafas pet”, afirmou.

Para celebrar os 70 anos 
será realizada neste sábado 
(23) a partir das 8h uma missa 
de ação de graças na Capela 
de Nossa Senhora que fica na 
área do parque industrial da 
empresa. Durante a manhã a 
Poty estará de portas abertas 
para visitantes que queiram 
conhecer as instalações da 
indústria e o processo de pro-
dução de bebidas.

Vinicius LIMA 
redacao@dhoje.com.br

Fábrica da Poty atualmente; moderno parque industrial 

Fábrica da 
Poty em 1951

Fotos: Divulgação

Fábrica da Poty atualmente; moderno parque industrial 

Nós ainda nos enxergamos como uma empresa 
regional, mas começamos a ter um grande 

crescimento há cerca de 8 anos quando 
começou uma pressão para que as empresas 
fossem mais formais. Outro fator que também 

impulsionou nosso crescimento foi quando 
começamos a produzir para terceiro

“

”Jose Luiz Franzotti, presidente da Poty

BIG MAC

McDia Feliz é hoje em Rio Preto
Neste sábado (23) 

será realizada a 33ª 
edição da campanha 

McDia Feliz, uma das principais 
ações do país em arrecadação 
de fundos para causas infanto-
-juvenis. Toda a renda gerada 
com as vendas de sanduíches 
Big Mac nos restaurantes 
McDonald’s de Rio Preto, 
Catanduva, Fernandópolis e 
Votuporanga, será destinada 
para o Hospital de Base (HB) 
e para o Hospital da Criança e 
Maternidade (HCM).

“Esta ação é extremamente 
importante, pois a contribui-
ção do Instituto viabilizará a 
aquisição de um aparelho de 
ultrassonografia portátil, que 
possibilitará diagnósticos mais 
rápidos, permitindo tratamento 
adequado, sem a necessidade 
de deslocamento das crianças 
para o setor de diagnóstico, 
para a realização de exames. 

Outro benefício, através deste 
novo aparelho, será possível a 
passagem de cateteres intra-
venosos com maior segurança, 
com punções guiadas e menos 
complicações”, explicou o 
diretor administrativo HCM, 
Antônio Soares Souza.

“No ano passado o resul-
tado da ação foi muito satis-
fatório. Nossa expectativa é 
contar mais uma vez com a 
solidariedade em prol destas 
duas causas tão importantes, 
que são a saúde e a educação. 
Destacamos que iniciativas de 
arrecadação de fundos são 
importantes, não meramente 
pela arrecadação, mas sim 
para quais fins estes valores 
são destinados”, afirmou Jor-
ge Fares, diretor executivo da 
Funfarme.

O McDia Feliz é o principal 
evento beneficente do McDo-
nald’s e, atualmente, é uma 
das maiores mobilizações em 
prol de crianças e adolescen-

Da REPORTAGEM tes no Brasil. A campanha é 
realizada no país desde 1988, 
gerando recursos para as insti-
tuições apoiadas pelo Instituto 
Ronald McDonald, que atuam 
para proporcionar mais saúde e 
qualidade de vida a crianças e 
adolescentes com câncer.

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

 D
ivulgação
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ATO DA MESA DIRETORA DA CÂMARA N° 17/2021 
 

Regulamenta a aplicação da Resolução 
nº 1.265, de 6 de outubro de 2021, adota 
medidas assecuratórias da manutenção 
da regularidade dos trabalhos 
legislativos e dispõe sobre a 
apresentação de subproposituras em 
proposições em regime de urgência 
especial ou inseridas na Ordem do Dia 
de Sessões Extraordinárias. 
 

CONSIDERANDO a entrada em vigor da Resolução nº 
1.265/2021, que alterou os dias e horários de realização de Sessões 
Ordinárias da Câmara Municipal; 

CONSIDERANDO a necessidade de adequar os prazos de 
protocolo de proposituras à nova realidade dos trabalhos legislativos; 

CONSIDERANDO que a esta Mesa Diretora compete tomar todas 
as medidas necessárias à regularidade dos trabalhos legislativos (art. 19, I, 
do RI) 

  
A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO 

JOSÉ DO RIO PRETO, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
por este ato RESOLVE: 
 

CAPÍTULO I 
DOS HORÁRIOS DE PROTOCOLO DE PROPOSITURAS 

 
Art. 1º  O protocolo de proposituras para leitura e apreciação, 

quando cabível, nas Sessões Ordinárias observará os seguintes prazos: 
 
I – para sessões ordinárias do período da manhã da terça-feira, 

quando precedidas de segunda-feira com expediente habitual: 
 
a) Até as 17h da segunda-feira: requerimentos de pesar; 
b) Até as 17h da sexta-feira da semana anterior: requerimentos de 

urgência especial. 
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c) Até as 9h da segunda-feira: demais proposituras. 
 
II – para sessões ordinárias do período da tarde da terça-feira, 

quando precedidas de segunda-feira com expediente habitual: 
 
a) Até as 10h da terça-feira: requerimentos de pesar; 
b) Até as 17h da sexta-feira da semana anterior: requerimentos de 

urgência especial; 
c) Até as 14h da segunda-feira: demais proposituras. 
 
III – para sessões ordinárias do período da manhã da terça-feira, 

quando precedidas de segunda-feira sem expediente habitual: 
 
a) Até as 16h da sexta-feira da semana anterior: requerimentos de 

pesar; 
b) Até as 17h da sexta-feira da semana anterior: requerimentos de 

urgência especial; 
c) Até as 9h da sexta-feira da semana anterior: demais 

proposituras. 
 
IV – para sessões ordinárias do período da tarde da terça-feira, 

quando precedidas de segunda-feira sem expediente habitual: 
 
a) Das 16h às 17h da sexta-feira da semana anterior: 

requerimentos de pesar; 
b) Até as 17h da sexta-feira da semana anterior: requerimentos de 

urgência especial; 
c) Até as 17h da sexta-feira da semana anterior: demais 

proposituras. 
 
V – para sessões ordinárias do período da manhã da quinta-feira, 

quando postergadas na forma do art. 108, §2º, do RI: 
 
a) Até as 17h da quarta-feira: requerimentos de pesar; 
b) Até as 17h da sexta-feira da semana anterior: requerimentos de 

urgência especial; 
c) Até as 9h da quarta-feira: demais proposituras. 
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VI – para sessões ordinárias do período da tarde da quinta-feira, 

quando postergadas na forma do art. 108, §2º, do RI: 
 
a) Até as 10h da quinta-feira: requerimentos de pesar; 
b) Até as 17h da sexta-feira da semana anterior: requerimentos de 

urgência especial; 
c) Até as 14h da quarta-feira: demais proposituras. 
 
Parágrafo único. O cumprimento do disposto neste artigo não exime 

o parlamentar da observância das demais normas regimentais aplicáveis. 
 

CAPÍTULO II 
DA APRESENTAÇÃO DE SUBPROPOSITURAS EM PLENÁRIO 

 
Art. 2º  A apresentação de subproposituras (substitutivos, emendas e 

subemendas) em Plenário é admitida em proposituras sob regime de 
urgência especial ou inseridas na Ordem do Dia de Sessões 
Extraordinárias. 

 
Art. 3º  O protocolo de subproposituras na hipótese prevista neste 

Capítulo deverá ocorrer diretamente junto à Presidência da Câmara 
Municipal, no prazo improrrogável de 2 (dois) minutos, aberto pelo 
Presidente, após a leitura da propositura principal e dos pareceres cabíveis 
das Comissões Permanentes. 

 
Art. 4º  Recebidas as subproposituras, a Sessão será suspensa por 5 

(cinco) minutos para análise técnica por parte da Presidência, da Equipe de 
Apoio e da Comissão de Justiça e Redação quanto à sua recepção, 
legalidade e constitucionalidade, na forma regimental. 

 
Art. 5º  Constatada a necessidade de apresentação de subemendas, 

serão abertos novos prazos de 2 (dois) e 5 (cinco) minutos, 
respectivamente, para recepção e análise das referidas subproposituras, nos 
moldes do disposto nos arts. 3º e 4º, deste Ato. 
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Art. 6º  Será admitida a apresentação de emendas e subemendas em 
primeira e em segunda discussão e votação, quando aplicável, desde que 
ocorra antes do início da discussão da propositura principal. 

Parágrafo único. O disposto no caput deste artigo não se aplica a 
substitutivos, que somente poderão ser recebidos antes da primeira 
discussão e votação da propositura principal. 

 
Art. 7º  Encerrado o prazo de recebimento e de análise das 

subproposituras recebidas, proceder-se-á à leitura de todas e à exaração de 
parecer oral por parte da Comissão de Justiça e Redação. 

 
Art. 8º  As demais regras de discussão, votação, tramitação e 

prejudicabilidade das subproposituras observarão o quanto disposto no 
Regimento Interno. 
 

CAPÍTULO III 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
Art. 9º  É vedada a entrada e a permanência nas Galerias de 

munícipes portando apitos, vuvuzelas, buzinas, leques ou quaisquer outros 
objetos ou instrumentos que produzam ruídos capazes de comprometer o 
bom andamento dos trabalhos legislativos. 

Parágrafo único. Constatada a presença dos objetos ou instrumentos 
após a entrada do munícipe nas Galerias, será o portador conduzido para 
fora das dependências da Galeria, admitindo-se o seu retorno ao recinto 
desde que sem os referidos itens. 

 
Art. 10.  Este Ato entra em vigor na data de sua edição. 
 
Registre-se, publique-se e cumpra-se. 

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

 
 

Ver. PEDRO ROBERTO GOMES 
Presidente da Câmara  
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Ver. RENATO PUPO DE PAULA 
1º Secretário 
 
 
Ver. ROBSON LEANDRO RICCI 
2º Secretário 

 
 
 

  
 

Notifi camos
"Na forma da lei que Sr. RENAN ROCHA ALVES, portador(a) 
do CPF/MF 087.595.835-41 está faltando desde 20/09/2021, 
sem motivo justo e que se não comparecer ao serviço dentro 
de 3 dias a contar da última publicação estará enquadrado 
no item I, do artigo 482 da CLT, caracterizando o abandono 
de emprego. 
Expresso Itamarati S.A 
CNPJ: 59.965.038/0001-41

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Sindicato dos Trabalhadores do Norte do Estado de São 
Paulo nas Indústrias do Vestuário - SINDINORTE, de acordo 
com o seu Estatuto Social, convoca todos os representantes 
integrantes da categoria “trabalhadores nas Indústrias do 
Vestuário”, para comparecerem  à Assembleia Geral Ordi-
nária, a ser realizada no próximo dia 29 de outubro de 2021, 
às 17:00 horas, em primeira convocação, em sua sede, sito 
à Rua Antonio de Godoi, 3285 - centro - São José do Rio 
Preto, onde deliberarão sobre a seguinte Ordem do Dia:
a)  Prestação de Contas do Exercício de 2020.
Realizada a primeira convocação e não preenchido o “quo-
rum” necessário, realizar-se-á segunda convocação no 
mesmo dia, às 18:00 horas.
São José do Rio Preto, 23 de outubro de 2021.
ELIMAR DAMIN CAVALETTO
                 Presidente



B-4 Jornal
São José do Rio Preto, sábado
23 de outubro de 2021
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EDITAL DE PROCLAMAS

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

RAFAEL DE JESUS FERREIRA e JÉSSICA CRISTINA SILVESTRE PEREIRA. Ele, brasileiro, 
natural de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, nascido aos onze (11) de março de um mil novecentos e 
noventa e dois (1992), com vinte  e nove (29) anos de idade, vendedor, solteiro, filho de ANTONIO CANDIDO 
FERREIRA e de dona CIDINEIA DE JESUS FERREIRA. Ela, brasileira, natural de São José do Rio Preto, 
Estado de São Paulo, nascida aos  onze (11) de março de um mil novecentos e noventa e dois (1992), com vinte  e 
nove (29) anos de idade, cuidadora de idosos, solteira, filha de JOSÉ CARLOS PEREIRA e de dona MARTA 
LUZIA SILVESTRE PEREIRA.

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

São José do Rio Preto - SP, vinte e um (21) de outubro de dois mil e vinte e um (2021).
Renata Comunale Aleixo
Oficial
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Schmidt, Município e Comarca de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, República Federativa do Brasil. 
Faz saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos de habilitação exigidos pelo artigo 1525 do 
Código Civil.

ANDRÉ LUIZ GUILHERMON MARIN e CLAUDIA DUTRA TAPARO ISHIDA. Ele, brasileiro, 
natural de São Paulo, Estado de São Paulo, nascido aos quatro (04) de fevereiro de um mil novecentos e oitenta e 
cinco (1985), com trinta  e seis (36) anos de idade, mecânico, divorciado, filho de JOSÉ ROBERTO MARIN e de 
dona MARILDA GUILHERMON MARIN. Ela, brasileira, natural de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, 
nascida aos  dezenove (19) de fevereiro de um mil novecentos e setenta (1970), com cinquenta  e um (51) anos de 
idade, auxiliar de escritório, viúva, filha de DORIVAL TAPARO e de dona MIRNA DUTRA TAPARO.

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

São José do Rio Preto - SP, vinte e um (21) de outubro de dois mil e vinte e um (2021).
Renata Comunale Aleixo
Oficial
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EDITAL DE PROCLAMAS

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

MAYRON CAMPOS DA SILVA e ALINE REGINA DONEGÁ. Ele, brasileiro, natural de São José do 
Rio Preto, Estado de São Paulo, nascido aos trinta e um (31) de março de um mil novecentos e oitenta e nove 
(1989), com trinta  e dois (32) anos de idade, orçamentista, solteiro, filho de JOSÉ MARTINS DA SILVA e de 
dona DILÇA CAMPOS SILVA. Ela, brasileira, natural de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, nascida 
aos  vinte e três (23) de fevereiro de um mil novecentos e noventa e um (1991), com trinta (30) anos de idade, 
auxiliar de escritório, solteira, filha de MARCOS ROBERTO DONEGÁ e de dona JOIS REGINA VENDRAMIN 
DONEGÁ.

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

São José do Rio Preto - SP, vinte e dois (22) de outubro de dois mil e vinte e um (2021).
Renata Comunale Aleixo
Oficial

Balcão de Empregos 
729 vagas nesta sexta

 
O Balcão de Empregos de Rio Preto desta sexta-feira (22) 
está oferecendo 729 oportunidades de trabalho. As princi-

pais delas são para operador de caixa (54), açougueiro (31), 
auxiliar de produção (27), atendente (22), repositor de fru-

tas, verduras e legumes (22), consultor externo (20), reposi-
tor (20), promotor de vendas (20), conferente (15), motorista 

entregador (15), vendedor (14), operador de empilhadeira 
(12), entre outros. Os interessados em alguma das vagas 

podem se cadastrar no Balcão de Empregos através do site 
da Prefeitura www.riopreto.sp.gov.br/balcaoempregos e se 

candidatar as vagas oferecidas enviando os currículos.Filtros:  Relatório diário do dia 22/10/2021. 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 DE SUPORTE PERMANENTEINDIFERENTE1
ANALISTA TELECOM (BACKOFFICE) PERMANENTEINDIFERENTE1
APLICADOR DE ADESIVOS PERMANENTEMASCULINO1
ARMADOR PERMANENTEMASCULINO1
ARRUMADOR DE PALETE TEMPORÁRIAMASCULINO3
ARRUMADOR DE PALLETS PERMANENTEINDIFERENTE3
ASSIST. FINANCEIRO PERMANENTEFEMININO1
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO PERMANENTEINDIFERENTE1
ASSISTENTE DE MARKETING PERMANENTEINDIFERENTE1
ASSISTENTE DE RECURSOS HUMANOS PERMANENTEINDIFERENTE1
ASSISTENTE FINANCEIRO PERMANENTEFEMININO1
ASSISTENTE FISCAL PERMANENTEINDIFERENTE1
ATENDENTE PERMANENTEINDIFERENTE18
ATENDENTE PERMANENTEFEMININO1
ATENDENTE PERMANENTEINDIFERENTE2
ATENDENTE PERMANENTEFEMININO1
ATENDENTE DE COMERCIO PERMANENTEINDIFERENTE2
ATENDENTE DE DELIVERY PERMANENTEINDIFERENTE2
ATENDENTE DE LOJA PERMANENTEINDIFERENTE1
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
AUXILAR DE PINTOR PERMANENTEINDIFERENTE3
AUXILAR DE TRANSPORTE PERMANENTEINDIFERENTE2
AUXILIAR ADMINISTRATIVO PERMANENTEMASCULINO1
AUXILIAR ADMINISTRATIVO PERMANENTEFEMININO1
AUXILIAR ADMINISTRATIVO PERMANENTEINDIFERENTE1
AUXILIAR ADMINISTRATIVO - SETOR DE IMPORTAÇÕES 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 PERMANENTEINDIFERENTE2
AUXILIAR DE COZINHA PERMANENTEINDIFERENTE1
AUXILIAR DE COZINHA PERMANENTEINDIFERENTE2

Vagas Ativas
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CARGO QTDE. VAGAS SEXO TIPO
AUXILIAR DE COZINHA (CHAPEIRO) PERMANENTEINDIFERENTE2
AUXILIAR DE ENFERMAGEM PERMANENTEFEMININO2
AUXILIAR DE ESCRITORIO / COBRANÇA COM EXPERIENCIA. PERMANENTEINDIFERENTE1
AUXILIAR DE ESTOQUE PERMANENTEMASCULINO1
AUXILIAR DE ESTOQUE PERMANENTEMASCULINO3
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO PERMANENTEMASCULINO5
AUXILIAR DE LAVANDERIA PERMANENTEMASCULINO1
AUXILIAR DE LIMPEZA PERMANENTEMASCULINO1
AUXILIAR DE LIMPEZA PERMANENTEFEMININO6
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 - VIAGEM PERMANENTEMASCULINO2
AUXILIAR DE PRODUÇÃO PERMANENTEMASCULINO1
AUXILIAR DE PRODUÇÃO PERMANENTEMASCULINO6
AUXILIAR DE PRODUÇÃO PERMANENTEMASCULINO1
AUXILIAR DE PRODUÇÃO PERMANENTEINDIFERENTE1
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 (CAMAREIRA) PERMANENTEMASCULINO2
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
CAMINHONEIRO TERCEIRIZADO PERMANENTEINDIFERENTE2
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
COORDENADORA PERMANENTEFEMININO1
CORRETOR DE IMÓVEIS PERMANENTEINDIFERENTE1
CORTADOR (INDUSTRIA DE UNIFORMES PROFISSIONAIS E ESCOLARES PERMANENTEINDIFERENTE1
COZINHEIRA PERMANENTEINDIFERENTE1
COZINHEIRA PERMANENTEFEMININO1
COZINHEIRA PERMANENTEINDIFERENTE1
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CARGO QTDE. VAGAS SEXO TIPO
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
DOMÉSTICA PERMANENTEINDIFERENTE1
ELETRICISTA PERMANENTEMASCULINO1
ELETRICISTA PERMANENTEMASCULINO3
ELETRICISTA INDUSTRIAL PERMANENTEMASCULINO1
ELETRICISTA INDUSTRIAL/MONTADOR DE PAINÉIS PERMANENTEMASCULINO1
ELETRICISTA JUNIOR PERMANENTEMASCULINO1
EMISSOR DE FRETES PERMANENTEMASCULINO1
ENCARREGADO LIMPEZA PERMANENTEINDIFERENTE1
ENTREGADOR TEMPORÁRIAINDIFERENTE5
ENTREGADOR EXTERNO PERMANENTEINDIFERENTE1
ESTÁGIO PERMANENTEINDIFERENTE1
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 PERMANENTEINDIFERENTE1
ESTOQUISTA PERMANENTEMASCULINO1
ESTOQUISTA PERMANENTEMASCULINO5
EXPEDIÇÃO E SERVIÇOS GERAIS PERMANENTEMASCULINO1
FARMACEUTICA PERMANENTEFEMININO1
FATURISTA PERMANENTEMASCULINO1
FAXINEIRA PERMANENTEINDIFERENTE1
FEITOR DE MECÂNICA PESADA PERMANENTEMASCULINO2
FUNILEIRO PERMANENTEINDIFERENTE1
GARÇOM PERMANENTEINDIFERENTE4
GERENTE (FRANQUIA ALIMENTAÇÃO) PERMANENTEINDIFERENTE1
GESTÃO DE REDES SOCIAIS 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 (A) PERMANENTEMASCULINO2
LIMPADOR DE VIDROS PERMANENTEMASCULINO1
LIMPADOR DE VIDROS PERMANENTEMASCULINO5
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CARGO QTDE. VAGAS SEXO TIPO
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 MANUTENÇÃO /REFRIGERAÇÃO PERMANENTEMASCULINO1
MECÂNICO DE MÁQUINAS PESADAS PERMANENTEMASCULINO3
MECÂNICO DE SUSPENSÃO E FREIO PERMANENTEMASCULINO3
MECANICO INDUSTRIAL PERMANENTEINDIFERENTE1
MECÂNICO SÊNIOR PERMANENTEINDIFERENTE1
MEIO OFICIAL DE MARCENARIA PERMANENTEMASCULINO1
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 CARRETEIRO 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 CREMALHEIRA PERMANENTEINDIFERENTE1
OPERADOR DE DOBRA DE CHAPA PERMANENTEMASCULINO2
OPERADOR DE EMPILHADEIRA TEMPORÁRIAINDIFERENTE2
OPERADOR DE EMPILHADEIRA PERMANENTEINDIFERENTE7
OPERADOR DE EMPILHADEIRA PERMANENTEMASCULINO1
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
PINTOR PERMANENTEINDIFERENTE5
PORTEIRO PERMANENTEMASCULINO1
PRENSISTA PERMANENTEMASCULINO1
PROFESSOR DE NATAÇÃO PERMANENTEINDIFERENTE1
PROMOTOR DE VENDAS TEMPORÁRIAINDIFERENTE15
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EDITAIS DE PROCLAMAS – Silvio Augusto Pellegrini de 
Oliveira, Ofi cial do 3º Cartório de Registro Civil Pessoas Na-
turais de São José Rio Preto, SP, faz saber que pretendem 
casar, apresentando os documentos exigidos pelo art. 1525 
do Cód. Civil, os pretendentes:

1. JOÃO VICTOR NICOLAU DO CARMO e ISADORA 
APARECIDA ARCHIOLI, sendo ELE fi lho de RENATO DO 
CARMO e de SANDRA MÁRCIA NICOLAU e ELA fi lha de 
e KENION POLETTI ARCHIOLI e de ELAINE CRISTINA 
ROSA;

2. EDUARDO LOURENCIN e ARYELLA SILVESTRE 
BORGES DE MENEZES, sendo ELE residente em Poti-
rendaba, SP, fi lho de ALCIDES LOURENCIN FILHO e de 
LUCINEIDE GALLO LOURENCIN e ELA fi lha de JOSÉ ME-
NEZES DE OLIVEIRA e de ROSANGELA MARIA BORGES 
MENEZES;

3. MARCUS VINICIUS MALDONADO JÚNIOR e 
TALESSA MOTA MORAES, sendo ELE fi lho de MARCUS 
VINICIUS MALDONADO e de GIULIANA FOLONI DIAS 
BASTOS MALDONADO e ELA fi lha de JOSÉ AIRTON MO-
RAES e de MARIA LUCIMAR MOTA MORAES;
; brasileiros, residentes neste 3º subdistrito. Se alguém sou-
ber de algum impedimento, oponha-o em Cartório (R. São 
Paulo, 2200 – Tel: 3202-9090). 22/10/2021.
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