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da Artesp 
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de rodovias; 
houve críti-

cas generali-
zadas contra 
novos pedá-
gios; no de-
talhe mapa 

dos pedágios
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Na fase classificatória, o Rio 
Preto 3x3 enfrentou Step Zero 
(21x15) e SPDC U23 (13x21). 
Nas quartas venceu Hipica Cam-
pinas por 18x16. A semifinal foi 
contra o  Our Team Joinville. A 
final foi com a equipe do São 
Paulo DC, que na prorrogação 
venceu por 19x17.       Pág.B1

Jacaré reúne 
lendas do 

time durante 
homenagem

Torcedores e ex-dirigentes 
do Rio Preto Esporte Clube 
realizaram no sábado (23) um 
reencontro de ex-jogadores no 
Automóvel Clube. O evento foi 
focado em resgatar a história e 
relembrar os times de 1971 e 
1973, dois dos mais emblemá-
ticos da história Jacaré. Pág.B1

Prefeitos criticam novos pedágios e 
indefinição de prazos para 3ª faixa 

CONCESSÃO DE SP 310 

Com duras críticas sobre a 
proposta de implantar novas 
praças de pedágio em cidades 
da região, como em Cedral, 
e falta de informações sobre 
prazos para intervenções im-
portantes na rodovia Washin-
gton Luís (SP-310), como a 
construção da terceira faixa, 
o diretor-presidente da Artesp 
(Agência de Transporte do 
Estado de São Paulo), Milton 
Roberto Persoli, comandou 
uma audiência pública na 
tarde desta segunda-feira (25) 
em Rio Preto.   Pág.A3

Procon fecha 
cerco contra 
empréstimos 

não solicitados
O Procon de Rio Preto lan-

çou nesta segunda-feira (25) a 
“Semana de Defesa dos Direitos 
da Melhor Idade”. A campanha 
foi motivada pelo aumento do 
número de idosos que começa-
ram a prestar queixas no órgão. 
A maioria delas é por conta de 
empréstimos não solicitados. 
Segundo o diretor do Procon, 
Jean Dornelas, o número de 
reclamações por conta desses 
empréstimos disparou no ano 
passado.    Pág.A2

Câmara terá duas sessões às 
terças-feiras a partir de hoje

Pág. A3

Semae 
anuncia fim do 
racionamento 
nos 15 bairros 

atendidos pela ETA
Pág. A2

Saúde recebe 8 mil vacinas 
para aplicar a 1ª dose

Pág. A5

Parceria atende 50 mulheres 
com mamografias gratuitas

Pág. A5

BR 153
Acidente 
com dois 
caminhões 
e dois car-
ros deixou 
quatro pes-
soas feridas 
no domin-
gio. 
Pág.A4

DROGA
Mulher foi 
presa com 
19 tijolos 

de maconha 
na rodovia 

SP 310; 
motorista do 
veículo con-
seguiu fugir.

Pág.A4

Encontro  aconteceu no sábado 
no Automóvel Clube com ex-jo-

gadores, torcedores e dirigentes
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LATIFÚNDIO II 
Ademais, a formação e 

consolidação dos complexos 
agroindustriais no Brasil, nota-
damente na década de 70, re-
montam as inovações contidas 
no pacote da Revolução Verde, 
que duas décadas antes gerou 
um conjunto de inovações de 
produtos e de processos agrí-
colas que, aplicados no Brasil, 
especialmente em meados 
da década de 60, conseguiu 
amentar a produção e a produ-
tividade agrícolas. Soma-se a 
isso a criação de uma política 
de crédito adequada aos inte-
resses dos grandes fazendeiros que, ao mesmo tempo que 
fortalecia a agricultura, concentrava a propriedade fundiária e 
a industrializava de modo a gerar uma cadeia agrícola com-
plexa e industrializada, tanto a montante como a jusante. 

A década de 1980 foi bastante peculiar na história eco-
nômica nacional, pois após um período longo de crescimento 
o país passou a apresentar índice de crescimento baixo 
acompanhadas de inflação alta e elevado grau de endivida-
mento externo. As alterações do ambiente macroeconômico, 
que passou a sofrer as restrições decorrentes do choque do 
petróleo, contribuíram para a redução dos investimentos no 
país e também para o endividamento decorrente do aumento 
da taxa de juros em escala nacional. A escalada de preços, 
com taxas crescentes de inflação, também foi decisiva para 
piorar a situação nacional, notadamente para as classes de 
mais baixa renda, além de também comprometer as finanças 
públicas e diminuir o raio de ação do governo frente aos 
problemas econômicos.

A agricultura acabou por sentir menos, em termos de 
crescimento, os efeitos deletérios da crise que afetou o 
conjunto da economia brasileira. Isso se deve em parte 
pelos incentivos que o setor teve para continuar exportando 
e gerando superávit, ou seja, recursos financeiros em dó-
lares para serem usados no pagamento da dívida externa. 
Por outro lado, o risco do desabastecimento de alimentos 
no mercado interno fez com que o governo também dire-
cionasse políticas específicas para a produção destinada 
ao consumo doméstico. Cabe destacar para a política de 
garantia dos preços mínimos, que serviu como um redutor 
de risco à produção agropecuária no período.

Do ponto de vista agrícola, os produtos mais capitali-
zados, conseguiram melhor desempenho no período, pela 
manutenção dos subsídios ao setor para manter elevados 
as exportações. Entretanto, a redução gradativa da ação 
estatal no enfrentamento da desigualdade de acesso à terra 
foi visível. Se, por um lado, a temática entra na pauta do 
governo como Programa Nacional de Reforma Agrária, por 
outro lado sua inércia culmina com o aumento dos conflitos 
agrários e com a polarização das forças do campo, expressa 
pelo surgimento do MST e da UDR. AS metas ambiciosas de 
assentamento do governo não foram cumpridas e a reforma 
agrária foi abandona como política pública de desenvolvi-
mento socioeconômico.

A partir da década de 90 foi marcado por um contexto 
de orientação neoliberal na condução da política pública 
econômica mais geral. Nesse contexto, o agronegócio, en-
tendido como associação do grande capital, notadamente 
o financeiro e o latifúndio, se estruturou, mas agravou as 
tensões e conflitos por terra no país. O censo agropecuário 
de 2006 deixou patentes os fortes impactos da política ne-
oliberal sobre a agropecuária nacional: redução do pessoal 
ocupado, redução de estabelecimentos agropecuários e o 
avanço do agronegócio. A concentração fundiária mais uma 
vez foi escancarada, os estabelecimentos rurais com menos 
de 10 hectares ocupavam, na data do censo, aproximada-
mente 2,4 % da área total, ao passo que estabelecimentos 
maiores que 1.000 hectares concentravam 44% do total.

Gilberto Antonio Luiz, 58, advogado, escritor, pro-
fessor universitário e procurador jurídico.

ARTIGO 

ACHE A SUA
Balcão abre a segunda 

com 647 vagas de emprego

O Balcão de Empregos de 
Rio Preto desta segunda-feira 
(25) está oferecendo 647 
oportunidades de trabalho. As 
principais delas são para ope-
rador de caixa (54), açougueiro 
(30), auxiliar de produção (23), 
atendente (23), repositor de 
frutas, verduras e legumes 
(22), repositor (20), promo-
tor de vendas (20), operador 
de empilhadeira (13), entre 
outros.

Há também oportunidades 
de estágio. As vagas são para 
as seguintes áreas: vendedor 
(4), administração (3), arqui-
tetura (1), web designer (1), 
departamento financeiro (1), 
entre outros.

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.

Da REDAÇÃO

Procon alerta idosos sobre 
empréstimos não solicitados

O Procon de Rio Preto lan-
çou nesta segunda-feira (25) 
a “Semana de Defesa dos 
Direitos da Melhor Idade”. A 
campanha foi motivada pelo 
aumento do número de ido-
sos que começaram a prestar 
queixas no órgão. A maioria 
delas é por conta de emprés-
timos não solicitados.

Segundo os dados do Pro-
con, o número de reclamações 
por conta desses empréstimos 
disparou no ano passado. Em 
2019 foram apenas 18 quei-
xas, enquanto que em 2020 o 
índice subiu para 146. Neste 
ano, o Procon soma 154 recla-
mações de empréstimos até 
o dia 30/09, já superando os 
números do ano passado. Ao 
todo, 8 bancos foram citados 
nas reclamações.

“Quando dirigi o Procon 
em 2012 a maior parte das 
reclamações era de serviços, 
como telefonia, televisão, etc. 
Hoje inverteu e 50% do nosso 
trabalho está voltado em aten-
der o consumidor que é lesado 
pelas instituições financeiras, 
a maior parte de empréstimos 
que o idoso não pede e é im-
plantado no sistema”, explicou 
o diretor do Procon Rio Preto 
Jean Dornelas.

De acordo com Dornelas, 
a liberação de empréstimos 
por telefone provocou um au-
mento dessas reclamações. 
Ele também contou que con-
versou os bancos citados em 
maio, mas que as queixas não 

Vinicius LIMA   
redacao@dhoje.com.br

CAMPANHA

Divulgação SMCS

diminuíram, sendo necessário a 
abertura de um procedimento 
administrativo investigativo. 
“Quero investigar da onde vem 
esse furto de dados, como es-
tão procedendo e como estão 
utilizando. Ainda estamos em 
fase investigação”, comentou.

Por conta do alto número 
de idosos sendo vítimas de 
empréstimos não solicitados, 
o Procon lançou a campanha 
para conscientizar a população. 
“Quando alguém envia um pro-
duto ou serviço que você não 
pediu é considerado amostra 
grátis. Isso vale para emprés-
timos e cartões. Quero comu-
nicar aos idosos que se cair o 
dinheiro na conta por causa de 
empréstimo não solicitado, vem 
no Procon e nós vamos notificar 
o banco. A não ser que o banco 
prove que o cliente fez a soli-
citação, esse dinheiro vai ficar 
retido como amostra grátis”, 
comentou Dornelas.

Além da questão do em-
préstimo, o Procon vai cons-
cientizar sobre a possibilidade 
de negociação de dívidas, por 
meio da normatização trazida 
pela Lei dos Superendividados. 

“A maioria dos idosos não sabe 
que tem o direito de renegociar 
essas dívidas e com a possibili-
dade de parcelamento em até 
cinco anos”, afirmou Dornelas.

O incentivo do cadastro no 
site “Não Me Perturbe”, evitan-
do ligações indesejadas de te-
lemarketing e bancos também 
está entre os temas abordados.

A campanha é o pontapé 
inicial para a criação da po-
lítica municipal integrada de 
proteção aos direitos dos ido-
sos nas relações de consumo. 
A iniciativa inclui Escola de 
Gestão Pública, o Procon e as 
secretarias de Comunicação; 
da Assistência Social; Direitos 
para Mulheres, Pessoa com 
Deficiência, Raça e Etnia e 
Conselho Municipal do Idoso.

O panfleto com informações 
a respeito dos principais cuida-
dos nas relações de consumo 
será distribuído ao longo da 
semana e também trará escla-
recimentos sobre as regras da 
preferência especial – idosos 
com mais de 80 anos tem pre-
ferência, nas filas de bancos 
e supermercados, em relação 
àqueles que têm idades entre 

65 e 79 anos. 
O Procon Rio Preto fica na 

rua Silva Jardim, 3604. Os te-
lefones para contato são (17) 
3235-6880 e (17) 99627-
0528 (WhatsApp).

Bady Bassitt - O di-
retor do Procon de Rio Preto, 
Jean Dornelas, esteve presente 
na manhã desta segunda-feira 
(25) na Câmara de Bady Bassit, 
onde se reuniu com o diretor do 
Procon local, Rafael Aquati e 
com o presidente do legislativo, 
Paulo César Pereira, o Paulinho 
da Porcada. O objetivo da reu-
nião foi para divulgar a “Sema-
na de Defesa dos Direitos da 
Melhor Idade”.

A Câmara, através do pre-
sidente Paulinho da Porcada, 
se comprometeu a intermediar 
um diálogo com o prefeito Luiz 
Tobardini, para que o execu-
tivo abrace a causa e ajude 
na divulgação das informa-
ções, munindo os munícipes, 
principalmente os idosos, de 
orientações precisas e eficazes. 
O vereador Laércio Joaquim 
Pereira também participou da 
reunião.

Diretor do Procon Rio Preto Jean Dornelas e o prefeito, Edinho Araujo 

     Quero investigar 
da onde vem esse 

furto de dados, 
como estão 

procedendo e como 
estão utilizando. 

Ainda estamos em 
fase investigação
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”ÁGUA
Semae encerra racionamento em 15 bairros

O Semae comunicou que 
o racionamento nos 15 bair-
ros abastecidos pela Estação 
de Tratamento de Água (ETA) 
Palácio das Águas terminou no 
domingo (24) às 18h. Com isso, 
o abastecimento voltou ao nor-

mal ontem, segunda-feira (25).
Na última semana, a au-

tarquia já havia diminuído o 
horário do racionamento e 
havia a expectativa de que o 
racionamento fosse encerrado 
antes do fim de outubro. Como 
o mês de outubro já registrou 
137 mm de chuva e o nível 

da Represa Municipal voltou a 
subir, foi possível antecipar esse 
encerramento.

O racionamento em Rio 
Preto teve início em 12 de maio 
e durante 166 dias afetou 100 
mil moradores dos bairros: Jar-
dim Alto Alegre, Jardim Seyon, 
Vila Elmaz, Vila Clementina, 

Boa Vista, Jardim Alto Rio Pre-
to, Vila Diniz, Vila Maceno, Re-
dentora, Jardim Urano, Jardim 
Tangará, Higienópolis, Mansur 
Daud, Vila São Judas Tadeu e 
Chácara Municipal. Estima-se 
que houve uma economia de 
13% no consumo de água no 
período.

Vinicius LIMA 

Previsão é de mais 
chuvas nesta semana

A última semana do mês de 
outubro deverá ser chuvosa em 
Rio Preto. Segundo a previsão 
do Inmet (Instituto Nacional de 
Meteorologia) e o Climatempo, 
o munícipio pode ter pancadas 
de chuva durante todos os dias 
da semana até a próxima segun-
da-feira (1). Durante este fim 
de semana, o Cemaden (Centro 
Nacional de Monitoramento e 
Alertas de Desastres Naturais) 
identificou 29,2 mm de chuva 
na cidade.

Na terça-feira (26) o tempo 
fica nublado com possibilidade 
de pancadas de chuva isoladas. 
A temperatura mínima prevista 
é de 20ºC e a máxima de 30ºC, 
com poucas variações ao longo 
da semana. Na quarta-feira 
(27), a tendência é haja uma 
chuva mais forte, com possibi-
lidade de trovoada.

Na quinta-feira (28) e na 
sexta-feira (29) o tempo fica 
nublado e podem ocorrer chu-
vas isoladas. Durante o fim de 
semana também há previsão de 
chuva a qualquer hora do dia.

Vinicius LIMA 

Divulgação



POLÍTICA A-3Jornal
São José do Rio Preto, terça-feira
26 de outubro de 2021

Divulgação

LEGISLATIVO

Projeto quer gratuidade para 
grávida andar de ônibus

A Câmara de Rio Preto vota 
nesta terça-feira, 26, projeto 
de lei que institui o passe livre 
para gestantes em situação de 
carência financeira. De autoria 
do vereador Odélio Chaves a 
proposta prevê que para obter 
o benefício da gratuidade no 
transporte público a gestante 
deverá, no ato da solicitação, 
apresentar exame de compro-
vação de gravidez com atesta-
do médico, estar cadastrada no 
CRAS e que a renda deverá ser 
utilizada no critério do Cadastro 
Único.

A gratuidade será concedi-
da desde o início da gravidez 
até os 60 (sessenta) dias após 
o nascimento.

“O transporte gratuito da 
gestante carente será garanti-
do por meio de um cartão de 
identificação a ser expedido na 

forma prevista em regulamento 
do Poder Executivo”, consta na 
proposta de Odélio.

O parlamentar justifica seu 
projeto afirmando que “inú-
meras gestantes carentes não 
possuem condições de pagar 
pelo transporte público para 
vir de suas casas à consulta 
médica, sendo assim, por 
morarem muito longe das UBS 
e/ou Hospitais inviabilizando 
caminhar, não perfazem o 
acompanhamento do pré-natal 
como deveria”.

Segundo o parlamentar, o 
objetivo é “assegurar o des-
locamento dessa gestante 
na realização das consultas, 
acompanhamento médico e 
exames pré-natais através do 
atendimento médico nas UBS 
e ou nos hospitais públicos.

O projeto será analisado 
quanto a legalidade na sessão 
desta terça-feira, 26.

Raphael FERRARI 

VOTAÇÃO

AUDIÊNCIA PÚBLICA

Câmara de Rio Preto terá duas sessões às terças a partir de hoje

A realização das chamadas 
“sessões duplas” na Câmara 
de Rio Preto passa a acontecer 
a partir desta terça-feira, 26. 
Serão duas sessões no mesmo 
dia, sempre às terças-feiras, 
uma no período da manhã e 
outra à tarde. O presidente 
do Legislativo Pedro 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 vereado-
ra 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 te-
rem parte do salário descon-
tado. A presença do vereador 
na sessão será registrada se 

faltas justificadas.
A nova lei também deter-

mina que “a prorrogação da 
sessão não poderá se es-
tender para além do horário 
marcado para início da sessão 
subsequente”, afirma o texto. 
A obrigatoriedade deve ser 
alterada com novo projeto. O 
vereador Paulo Pauléra (PP) 
apresentou proposta que prevê 
que a ausência não será con-
firmada caso o vereador esteja 
nas dependências do prédio do 
Legislativo.

Na estreia das duplas ses-
sões os vereadores votam no 
período da tarde projeto que 
pede prorrogação do contrato 
de concessão por mais dez 
anos no transporte coletivo. A 
proposta será votada quanto ao 
mérito e, caso aprovada, segue 
para sanção do prefeito Edinho 
Araújo (MDB).

Raphael FERRARI 

o parlamentar permanecer, 
obrigatoriamente, dentro do 
plenário “durante toda a dura-
ção da sessão, estando sujeito 
o faltoso a desconto em seu 
subsídio”. A exceção é para 
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Prefeitos criticam novos pedágios e cobram 
transparência sobre 3ª faixa na SP 310

Com duras críticas contra 
a implantação de novas pra-
ças de pedágio em cidades 
da região, em especial no 
município de Cedral, e falta 
de informações sobre prazos 
para intervenções importantes 
na rodovia Washington Luís 
(SP-310), como a construção 
da terceira faixa, o diretor-pre-
sidente da Artesp (Agência de 
Transporte do Estado de São 
Paulo), Milton Roberto Persoli, 
comandou uma audiência pú-
blica na tarde desta segunda-
-feira (25) em Rio Preto.

O encontro vem ocorrendo 
em várias cidades do Estado 
e serve para que a população 
e autoridades exponham suas 
opiniões a respeito das novas 
concessões das rodovias pau-
listas a partir do ano que vem.

O programa de concessão 
do governo de São Paulo prevê 
a implantação de 10 novas 
praças de pedágio no Estado, 
a partir dos novos contratos 
para os próximos 30 anos. Na 
região de Rio Preto, o programa 
prevê sete novas praças: Ce-
dral, Guapiaçu, José Bonifácio, 
Monte Azul e três no entorno 
de Barretos. A previsão é de 
que os contratos sejam assi-
nados no primeiro semestre do 
próximo ano.

O prefeito Edinho Araújo 
(MDB) foi um dos que criti-
caram a implantação de uma 
nova praça de pedágio entre 
Cedral e Uchoa. “Que fosse 

revista essa colocação, fazer 
esse apelo. Um novo pedágio 
em uma rodovia já duplicada”, 
disse Edinho.

Edinho ainda destacou dois 
pontos importantes além da 
terceira faixa entre Cedral e 
Mirassol. Ele solicitou a cons-
trução de novos acessos da 
rua Antônio de Godoy sobre a 
SP-310 e um novo dispositivo 
de acesso na altura do Clube 
Monte Líbano e Condomínio do 
Cedro, com possibilidade de um 
viaduto para ligar ao Recanto de 
Alá, próximo a Mirassol.

“A rua Antônio Godoy é 
interrompida em função da 
rodovia. A possibilidade da ul-
trapassagem da rodovia através 
da Antônio de Godoy. Outra 
reivindicação, um viaduto que 
vai acessar o Recanto de Alá. 
Uma reivindicação diretamente 
no perímetro urbano da cidade 
e outra que liga a cidade de 
Mirassol”, cobrou Edinho.

O prefeito de Uchoa, José 
Carlos Martins, solicitou a re-
tirada da praça de pedágio 
próximo ao município. Ele afir-
mou que a nova praça ficaria 
instalada em um espaço de 30 
quilômetros. “Se isso acontecer 
Uchoa vai ficar ilhada entre 
duas praças de pedágio. A de 
Catiguá e de Cedral. A popu-
lação de Uchoa depende de 
serviço de saúde de Rio Preto, 
de educação e de emprego. Se 
isso acontecer a população será 
penalizada”, disse.

O presidente da Câmara de 
Rio Preto, Pedro Roberto Gomes 
(Patriota) cobrou prazos para a 
implantação da terceira faixa 
da SP-310 e detalhes sobre 
descontos nos valores cobrados 
atualmente nos pedágios da re-
gião. “Teria que ter prazo. Quais 
os prazos, obra da terceira faixa. 
Valores das tarifas, precisa ter 
essa definição”, destacou.

O diretor-presidente da Ar-
tesp, Milton Roberto Persoli, 
afirmou que grandes investi-
mentos, como a terceira faixa 
na rodovia Washington Luís, 
começam a ser executados 
a partir do segundo ano da 

Raphael FERRARI 
redacao@dhoje.com.br

assinatura do contrato de con-
cessão, ou seja, se a nova 
empresa assumir no ano que 
vem, apenas em 2023 a obra 
seria tirada do papel.

“Os investimentos maiores 
se iniciam a partir do segundo 
e terceiro ano de qualquer 
contrato. São os investimentos 
mais pesados”, disse.

Sobre a possibilidade de 
revisão da praça de pedágio 
em Cedral, o representante da 
Artesp afirmou que o estudo 
aponta a necessidade de um 
trecho menor entre a cobrança 
de pedágio aos motoristas da 
SP-310.

“O distanciamento (entre 
as praças de pedágio) respeita 
critérios técnicos, operacionais. 
Dos estudos técnicos, não há 
restrição legal ou regulatório 
de qualquer praça. Cada praça 
contempla um trecho de cober-
tura. Cada trecho menor, menor 
é a tarifa”, justificou.

Milton afirmou que o novo 
modelo de concessão leva em 

conta descontos e mecanismos 
de amortização tarifária, com 
descontos progressivos nas ta-
rifas aos usuários, além de des-
conto de 5% para aqueles que 
utilizam o TAG, como o “Sem 
Parar” e outros dispositivos.

“Não conseguimos trazer 
o desconto para o usuário fre-
quente. Vai de pedágio a pedá-
gio, de demanda a demanda. 
Esse valor é progressivo e pode 
chegar a valores maiores de até 
60%. Vai depender do estudo e 
demanda aplicada”, explicou.

Investimentos -  Antes de 
responder aos questionamen-

tos das autoridades políticas e 
cidadão presentes na audiên-
cia pública, ocorrida no Teatro 
Nelson Castro, no bairro Jardim 
Aeroporto, o representante da 
Artesp anunciou uma série de 
investimentos nos próximos 30 
anos, prazo que as concessio-
nárias terão pela concessão das 
rodovias paulistas.

As novas concessões e re-
novações do Lote Noroeste 
compreendem 1.022 quilôme-
tros de estradas de 13 rodovias 
paulistas, administradas, atual-
mente, por concessionárias e 
pelo Departamento de Estradas 
de Rodagem (DER). As con-

cessões vão cortar 49 cidades, 
com previsão de investimentos 
na ordem de R$ 11,9 bilhões.

Serão investidos R$ 3,5 
bilhões somente com 33 quilô-
metros de duplicação das estra-
das concessionadas. Somente 
com a construção de novas 
marginais, como a terceira faixa 
em Rio Preto, o valor orçado 
é de R$ 551 milhões. Serão 
gastos R$ 120 milhões com tra-
tamento e reformulação de 22 
dispositivos já existentes, além 
da obrigatoriedade de recupe-
ração de pavimento, sinalização 
de solo e aérea, implementação 
de “call boxe”, wi-fi e novo 
0800 para atender os usuários 
ao longo das rodovias.

Serão construídos nove pos-
tos de atendimento ao usu-
ário, com pontos de parada 
de caminhoneiros, iluminação 
nos trechos urbanos (tanto de 
Barretos como Rio Preto). A 
previsão é publicar novo edital 
de concessão em fevereiro do 
próximo ano.

Se isso acontecer Uchoa vai ficar ilhada entre 
duas praças de pedágio. A de Catiguá e de 
Cedral. A população de Uchoa depende de 

serviço de saúde de Rio Preto, de educação e 
de emprego. Se isso acontecer a população será 

penalizada

“

”
Que fosse revista 
essa colocação, 
fazer esse apelo. 
Um novo pedágio 
em uma rodovia já 

duplicada

“

”
Área Azul pode ter seguro contra furto de veículos

Projeto de lei pretende obri-
gar a Prefeitura de Rio Preto 
contratar apólice de seguro 
para ressarcir financeiramente 
munícipes que tiveram seus 
veículos furtados durante es-
tacionamento na Área Azul. É 
este o objetivo da proposta do 
vereador Júlio Donizete (PSD) 
que será votada em segunda 
discussão nesta terça-feira, 
26.

Segundo o documento, o 
valor de cobertura dos prejuízos 
com o furto de veiculo poderá 
ser de até R$ 50 mil. Ainda 
segundo o projeto, deverá ser 
disparada licitação para que o 
município contrate a compa-
nhia de seguro responsável pela 
cobertura dos danos materiais. 
Consta que os proprietários que 
já possuem seguro não serão 
beneficiados com a futura lei.

A justificativa de Donizete é 
a de que o Poder Público recebe 

pela permissão de estaciona-
mento por parte dos motoris-
tas, assim como ocorre com a 
iniciativa privada, nos casos os 
estacionamentos particulares.

“Assim, fica entendido que, 
uma vez em que o cidadão fez 
uso do estacionamento públi-
co, arcando com sua obrigação 
de pagar pela Área Azul, este 
se encontra coberto pelo am-
paro estatal, sendo que, caso 
ocorra qualquer dano ou perda 
do veículo, será demonstrada 

a má qualidade na prestação 
de serviço de caráter admi-
nistrativo, situação a qual irá 
gerar ao Município o dever de 
indenizar”, consta em trecho 
da justificativa do projeto.

Como já foi aprovado em 
primeira discussão, quanto à 
legalidade, caso os vereadores 
aprovem o mérito a proposta 
seguirá para análise do pre-
feito Edinho Araújo (MDB), 
que pode sancionar ou vetar 
a proposta.

Raphael FERRARI 

Diretor da Ar-
tesp, Milton 
Roberto Persoli, 
responsável pe-
las explicações 
nas audiências 
em todo o Es-
tado
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TRÁFICO
Mulher é presa com 19 tijolos de maconha em carro na rodovia

A Polícia Militar Rodoviária 
prendeu, às 21h40 do domingo 
(24), uma jovem de 21 anos 
que era passageira de um carro 
que transportava 19 tijolos de 
maconha na rodovia Washing-
ton Luís (SP-310).

O Celta era conduzido por 
um homem que, ao se apro-
ximar de base militar em Rio 
Preto, demonstrou nervosismo 
ao avistar a viatura.

Ao receber ordem de pa-
rada, o motorista tentou fugir 
atravessando o canteiro cen-
tral, porém acabou colidindo 
o automóvel com a proteção 
metálica da segunda pista.

O condutor desceu do au-

tomóvel e fugiu a pé, deixando 
as drogas e a jovem no local.

A passageira foi abordada 
pelos policiais e em sua defesa 
informou que pegou carona em 
um posto de combustível em 
Santa Fé do Sul com destino a 
Rio Claro.

Ela ainda acrescentou que 
não entendeu porque o moto-
rista fugiu e que não sabia sobre 
as entorpecentes no banco 
traseiro do Celta.

Levada para a Central de 
Flagrantes, onde o caso foi re-
gistrado como tráfico de drogas, 
teve sua prisão confirmada e 
foi encaminhada para a carce-
ragem da DEIC. A investigação 
será feita pelo 5º DP. (Colabo-
rou – Bruna MARQUES)

Da REDAÇÃO

Acidente entre dois 
carros e dois caminhões 
fere quatro pessoas

Divulgação

NO ALTO RIO PRETO

Namorados brigam e 
mulher apanha com 

socos na cabeça

Uma mulher, de 28 anos, 
procurou a Central de Flagran-
tes para relatar que às 19h do 
domingo (24) foi agredida com 
socos pelo seu namorado, de 
27 anos, enquanto estava na 
sua casa, no Jardim Alto Rio 
Preto.

Para a Polícia Civil, a vítima 
disse que está em uma relação 
com o agressor há dez meses 
e que sempre foi um relaciona-
mento conturbado, sendo que 
ontem, após uma discussão 
entre os dois, ela estava no 
celular conversando com uma 
amiga quando o acusado a 

segurou pelo braço e desferiu 
vários socos em sua cabeça.

Após a agressão, o homem 
fugiu pulando o muro da resi-
dência, pois, segundo a vítima, 
sua mãe saiu de casa e os 
deixou trancados.

Ela ainda acrescentou que 
não sabe o endereço certo da 
residência de seu namorado, 
apenas que ele mora na cidade 
de Bady Bassitt.

O caso foi registrado como 
violência doméstica e vias de 
fato para, em seguida, ser 
encaminhado para a Delegacia 
de Defesa da Mulher (DDM). 

(Colaborou – Bruna 
MARQUES)

Da REDAÇÃO

Acidente com carros e caminhões 
deixa quatro pessoas feridas

Um acidente de trânsito 
envolvendo dois automóveis e 
dois caminhões, ocorrido por 
volta das 17h10 do domingo 
(24), na BR-153, em Bady 
Bassitt, deixou quatro pessoas 
feridas.

De acordo com a Polícia 
Rodoviária Federal (PRF), um 
caminhão de nove eixos que 
carregava farelo de soja a 
granel ao tentar frear para não 
colidir com um carro Renega-
de, que estava à sua frente, 
tombou na rodovia.

Em seguida, um caminhão 
carregado de suco de uva que 
trafegava no sentido contrário 
bateu com o primeiro veículo 
e tombou fora da pista.

Um Palio, que transitava 

atrás do caminhão de suco, 
tentou desviar do acidente, 
saiu da pista e acabou tom-
bando.

O condutor do caminhão de 
soja ficou ferido e foi socorrido 
para o Hospital de Base. Já os 
outros três feridos, condutor 
do caminhão de suco e os 
passageiros do Palio, sofreram 
escoriações e precisaram de 
atendimento médico em hos-
pitais. (Colaborou – Bruna 
MARQUES)

Da REDAÇÃO   
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NA BR 153

Divulgação

NO DOMINGO
Jovem descumpre medida 
protetiva, agride irmão, 
ameaça mãe e é preso

Um rapaz, de 24 anos, foi 
preso às 3h do domingo (24) 
por descumprir uma medida 
protetiva, ofender sua mãe de 
44 anos, agredir seu irmão de 
14 anos e tentar danificar as 
algemas dos policiais militares 
que foram acionados para o 
endereço na Avenida Belvede-
re, em Rio Preto.

De acordo com o boletim 
de ocorrência, o acusado ini-
cialmente invadiu a residência 
de sua mãe, que possui uma 
medida protetiva contra ele, 
e a ofendeu com palavras de 
baixo calão, momento em que 
seu irmão tentou por fim à 

discussão.
O suspeito então agrediu 

o adolescente e, em seguida, 
foi surpreendido pelos policiais 
militares que ao tentar algemá-
-lo para ser conduzido para a 
Central de Flagrantes reagiu e 
danificou as algemas.

O menor foi socorrido para 
a UPA Tangará, onde foi per-
maneceu em observação e o 
agressor levado para o Plan-
tão, onde o delegado decidiu 
por prendê-lo e registrar o 
caso como descumprimento 
de medida protetiva, violência 
doméstica, ameaça, lesão cor-
poral e dano qualificado. 

(Colaborou – Bruna 
MARQUES)

Da REDAÇÃO

ANA GONÇALVEZ MARIANO, natural 
de Cravinhos/SP, faleceu aos 95 anos 
de idade. Era viúva e deixou seus fi lhos 
Carla Roberta, Claudinei Adão, Aparecida 
Fátima, Mari Suzete e Marlene (falecida). 
Foi sepultada no dia 25/10/2021 às 17:00, 
saindo seu féretro do velório Capelas 
Prever Rio Preto para o cemitério São 
João Batista.

ANTONIO EDMUNDO PRATES, natural 
de Monte Aprazível/SP, faleceu aos 72 
anos de idade. Era solteiro. Foi sepultado 
no dia 25/10/2021 às 14:00, saindo seu 
féretro do velório Capelas Prever Rio Preto 
para o cemitério São João Batista.

MARIANO CORREA DE OLIVEIRA, 
natural de Caculé/BA, faleceu aos 72 anos 
de idade. Era casado com Aparecida Blaia 
de Oliveira e deixou seus fi lhos Luciana 
Aparecida, Eduardo Mariano e Lucelia 
Glaucia. Foi sepultado no dia 25/10/2021 
às 13:00, saindo seu féretro do velório 
Capelas Prever Rio Preto para o cemitério 
São João Batista.

OTAVIANO AMANTÉA DE SOUZA, 
natural de Araçatuba/SP, faleceu aos 59 
anos de idade. Era divorciado e deixou 
sua fi lha Mariana. Foi sepultado no dia 
25/10/202 às 00:01, saindo seu féretro 
do velório Jardim da Paz para o cemitério 
Parque Jardim da Paz.

DULCE CARVALHO PITANGA, natural 
de Cachoeiro de Itapemirim/ES, faleceu 
aos 69 anos de idade. Era divorciado e 
deixou seu fi lho Alexandre. Foi sepultado 
no dia 24/10/2021 às 14:00, saindo seu 
féretro do velório Capelas Prever Rio Preto 
para o cemitério São João Batista.

ISILDO MOLINA, natural de Ibirá/SP, 
faleceu aos 58 anos de idade. Era solteiro. 
Foi sepultada no dia 24/10/2021 às 15:00, 

  FALECIMENTOS

saindo seu féretro do velório direto para 
o cemitério Municipal de Engenheiro 
Schmidt.

APARECIDA GONÇALVEZ TONINATO, 
natural de Ibirá/SP, faleceu aos 71 anos 
de idade. Era casada com José Paulino 
Toninato e deixou suas fi lhas Alessandra, 
Claudia e Kelly. Foi sepultada no dia 
24/10/2021 às 11:00, saindo seu féretro 
do velório Capelas Prever Rio Preto para 
o cemitério São João Batista.

ALCIDES LOPES DE OLIVEIRA, natu-
ral de Malhada/BA, faleceu aos 84 anos 
de idade. Era solteiro. Foi sepultado no dia 
24/10/2021 às 16:00, saindo seu féretro 
do velório Jardim da Paz para o cemitério 
Parque Jardim da Paz.

SHINSE AGUENA, natural de Olimpia/
SP, faleceu aos 83 anos de idade. Era 
casado com Tae Aguena e deixou seus 
fi lhos Nelson, Celso, Sergio, Silvana e 
Fátima. Foi sepultado no dia 24/10/2021 
às 18:00, saindo seu féretro do velório 
Capelas Prever Rio Preto para o cemitério 
Parque Jardim da Paz.

NATANAEL CASAGRANDE, natural de 
Fernandópolis/SP, faleceu aos 64 anos de 
idade. Era divorciado e deixou seus fi lhos 
Vinicios e Joicenara. Foi sepultado no dia 
23/10/202 às 17:00, saindo seu féretro 
do velório Jardim da Paz para o cemitério 
Parque Jardim da Paz.

ALCINO VALDECIR BARBOSA, natu-
ral de Cajobi/SP, faleceu aos 76 anos de 
idade. Era casado com Maria dos Anjos 
de Oliveira Barbosa e deixou suas fi lhas 
Juciliana Cristina e Elizangela Maria. Foi 
sepultado no dia 23/10/2021 às 16:00, 
saindo seu féretro do velório Jardim 
da Paz para o cemitério Parque Jardim 
da Paz.

MUNICIADO GCM encontra revólver jogado 
em esquina da Vila Maceno
No último domingo (24), 

uma equipe da Guarda Civil 
Municipal de Rio Preto apre-
sentou na Central de Flagran-
tes uma arma de fogo municia-
da que foi encontrada na Vila 
Maceno, às 7h20.

Os GCMs faziam patru-
lhamento de rotina no bairro 
quando, no cruzamento da Rua 
General Glicério com a Avenida 
México, viram um revólver cali-
bre 38, com seis cartuchos, e 
um coldre.

Os objetos foram apreendi-
dos e levados para o Plantão, 
onde em pesquisa foi possível 

identificar o proprietário da 
arma e constatar que não foi 
registrada nenhuma ocorrência 
de perda ou furto.

O proprietário, de 63 anos, 
compareceu mais tarde na 
delegacia e apresentou a do-
cumentação do revólver.

Como os documentos es-
tavam vencidos os objetos não 
foram entregues e o idoso foi 
orientado a primeiro regularizar 
o registro.

O caso, registrado como 
localização e apreensão de 
objeto, foi encaminhado para 
o 3º Distrito Policial. 

(Colaborou – Bruna 
MARQUES)

Da REDAÇÃO

Divulgação

CRACK E MACONHA AVANÇOU O PARE
PM prende traficante 

no Solo Sagrado
A Polícia Militar prendeu às 

14h30 do domingo (24) um 
homem de 24 anos na posse 
de porções de crack e maco-
nha em suas roupas e em sua 
residência.

Segundo a corporação, os 
pms faziam patrulhamento de 
rotina, no bairro Solo Sagrado, 
na Região Norte de Rio Preto, 
quando observaram as atitudes 
suspeitas do rapaz que ten-
tou fugir, mas acabou sendo 
abordado.

Em revista pessoal, foram 
localizadas porções de crack. 
Questionado sobre mais en-
torpecentes, o suspeito con-
fessou que escondia drogas 
em sua casa.

No imóvel, a guarnição 
encontrou uma porção de ma-
conha e 20 porções de crack, 
além de R$21.

O acusado foi levado para 
a Central de Flagrantes, onde 
teve a prisão por tráfico con-
firmada e ficou preso à dispo-
sição da Justiça. (Colaborou 
– Bruna MARQUES)

Da REDAÇÃO

Motociclista é internado em 
estado grave após acidente

Um acidente de trânsito 
ocorrido no bairro Santa Cruz, às 
9h20 do domingo (24), deixou 
um motociclista, de 30 anos, 
hospitalizado em estado grave.

Uma equipe da Polícia Militar 
foi acionada e quando chegou 
a vítima estava sendo socorrida 
por uma Unidade de Resgate, 
não pode informar o que aconte-
ceu porque estava inconsciente 
e intubada. O jovem foi levado 
para o Hospital de Base.

Os pms conversaram com o 
condutor da caminhonete envol-

vida no acidente, um homem de 
48 anos. Segundo o motorista, 
ele transitava pela Rua Siqueira 
Campos quando na esquina 
com a Prisciliano Pinto a vítima 
avançou o final de pare, cau-
sando a batida.

Na Central de Flagrantes 
de Rio Preto, foi registrado 
um boletim de ocorrência de 
direção sem permissão, colisão 
e lesão corporal culposa em 
direção de veículo automotor. 
O 1º DP ficou encarregado das 
investigações do caso. 

(Colaborou – Bruna 
MARQUES)

Da REDAÇÃO

NA VILA ERCÍLIA

Cliente acusa segurança de bar de agressão

Um homem, de 30 anos, 
procurou a Central de Flagran-
tes de Rio Preto, na tarde deste 
domingo (24), para informar 
que às 23h30 do sábado (23) 

ficou ferido, após sofrer um 
golpe conhecido como ‘ma-
ta-leão’, em um bar na Vila 
Ercília.

Segundo a vítima, foi tirar 
satisfação com outra pessoa 
no estabelecimento comercial, 

momento em que o desconhe-
cido, que se identificou como 
sendo segurança do local, lhe 
aplicou o golpe que deixou uma 
lesão em seu pescoço.

De acordo com o denun-
ciante, outras pessoas o cer-

caram, mas apenas o acusado 
o agrediu.

O caso, registrado como le-
são corporal, foi encaminhado 
para investigação no 7º Distrito 
Policial. (Colaborou – Bruna 
MARQUES)

Da REDAÇÃO
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Hidroxiapatita 
de Cálcio

Os Ativos Bioestimuladores de colágeno com Hidroxiapa-
tita de cálcio  atuam no rejuvenescimento facial e corporal, 
tratando a flacidez e combatendo os efeitos da idade como 
a flacidez e celulite.

O beneficio da Hidroxiapatita 10% que o uso é facial é uma 
estimulação menos intensa, os resultados são progressivos, 
necessita mais aplicações, ideal para peles mais sensíveis, 
promove efeito rejuvenescedor eliminando rugas e linhas de 
expressão.

Já da Hidroxiapatita 15%  que o uso é tanto facial quanto 
corporal tem uma estimulação mais intensa com resultados 
rápidos e superiores em poucas aplicações. Promove efeito 
rejuvenescedor eliminando rugas e linhas de expressão, fla-
cidez e celulite. Pode ser utilizado em mãos, braços, colo, 
pescoço, coxa e glúteo.

Os bioestimuladores agem de um modo geral, provocam 
de leve a intensa inflamação na derme, fazendo com que os 
fibroblastos (células responsáveis pela produção de colágeno) 
se ativem e produzam novas fibras que dão sustentação à pele.

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

Divulgação

Rio Preto recebe 8 mil 
doses para 1ª vacina

Rio Preto recebeu nesta 
segunda-feira (25) oito mil 
doses da vacina contra a Co-
vid-19 para a imunização de 
primeira dose em adultos que 
ainda não iniciaram o esque-
ma vacinal. Os imunizantes 
começam a ser aplicados 
nesta terça-feira (26) no Sho-
pping Cidade Norte das 8h às 
21h (horário estendido) e nas 
Unidades de Saúde e demais 
equipamentos públicos das  
8h às 14h.

Nesta semana, o posto 
de vacinação instalado no 
Shopping Cidade Norte fun-
cionará em horário estendido 
de terça a sexta-feira. Na 
semana que vem, a sala de 
vacina continua funcionando 
das 8h às 21h, de quarta 
(3/11) a sexta-feira (5/11).

Para se vacinar, o muníci-
pe deve ter 18 anos ou mais 
e comparecer aos postos de 
vacinação com documento 
pessoal com foto e CPF e 
comprovante de residência 
de Rio Preto. Para agilizar o 
tempo de espera nas filas, o 
munícipe também pode se 
cadastrar previamente no 
Portal Vacina Já (www.vacina-
ja.sp.gov.br). Tanto cadastra-
dos quanto não cadastrados 
no Portal da Prefeitura para 
recebimento de doses rema-
nescentes podem compare-
cer às salas de vacina.

Segunda dose - A 
campanha continua nesta 
terça-feira para aplicação de 
segunda dose das vacinas 
AstraZeneca, Coronavac e 
Pfizer.

A vacina AstraZeneca 
continuará sendo aplicada 
no Shopping Cidade Norte, 
das 8h às 21h, e nas uni-
dades de saúde Estoril e 
Jaguaré, das 8h às 14h. O 
intervalo entre doses desse 
imunizante é de 12 sema-

Da REPORTAGEM       
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COVID

nas.
Tanto a vacina Coronavac 

quanto a Pfizer continuam 
sendo aplicadas no Sho-
pping Cidade Norte, das 8h 
às 21h, e nas unidades de 
saúde e demais equipamen-
tos públicos, das 8h às 14h.

O intervalo entre doses 
da vacina Coronavac segue 
em 28 dias, enquanto o da 
Pfizer é de 8 semanas para 
adolescentes de 12 a 17 
anos e 21 dias para adultos.

A dose adicional segue 
sendo aplicada para: 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 re-
cebimento da segunda dose.

As doses estarão dispo-
níveis no Shopping Cidade 
Norte, das 8h às 21h, e nas 
unidades de saúde, das 8h 
às 14h.

Divulgação

Cidade tem mais de 95 mil curados
A Secretaria de Saúde de 

Rio Preto atualizou as informa-
ções da Covid-19 no município 
nesta segunda-feira (25). 
A cidade chegou a 95.043 
recuperados da doença, o 
equivalente a 97% dos casos 
registrados.

Foram confirmados tam-
bém nesta segunda-feira (25) 

mais 41 casos de Covid-19 no 
município, sendo 34 diagnos-
ticados por exame PCR, um 
por TR antígeno e seis por TR 
anticorpo. No total são 97.958 
casos, com uma média móvel 
de 28 casos leves e um caso 
grave por dia.

Mais dois óbitos foram 
contabilizados, sendo um na 
sexta-feira (22) e outro no do-
mingo (24). Desde o início da 

pandemia são 2.807 mortes, 
com uma taxa de letalidade de 
2,8%. Considerando apenas 
os dados de 2021 são 63.195 
casos e 1.885 mortes.

A cidade soma 334.529 
notificações de pacientes com 
sintomas gripais e 302.351 
testes realizados. O coeficiente 
de incidência é de 21.067 ca-
sos a cada 100 mil habitantes.

Atualmente Rio Preto regis-

tra 185 pacientes internados 
com síndrome respiratória 
aguda grave (SRAG), com 88 
na UTI e 97 na enfermaria, 
sendo 91 residentes de Rio 
Preto e 94 de outros municí-
pios da região. Dentre os casos 
já confirmados com Covid-19 
são 68 internados, com 39 na 
UTI e 29 na enfermaria. A taxa 
de ocupação de leitos de UTI é 
de 28,4% na região.

Vinicius LIMA 

Divulgação

EM MIRASSOL

Parceria atende 50 mulheres 
com mamografia gratuita

A campanha Outubro 
Rosa coloca em evidência 
a importância de realizar a 
mamografia. Visando dimi-
nuir a fila por esses exames, 
uma parceria entre a Ultra-X 
Medicina Diagnóstica e o 
Departamento de Saúde de 
Mirassol (DMS) ofereceu 
exames gratuitos para 50 
mulheres.

A diarista Rosalinda Si-
vieli, 58 anos, foi uma das 
beneficiadas. “É maravilhoso. 
Eu tinha plano e agora não 
tenho mais, então fique feliz 
quando me ligaram e falaram 
que eu poderia fazer o exame 
”, afirmou.

“Essa ação nos ajuda 
com a demanda reprimida 
que nós temos no município. 
Selecionamos as mulheres 
levando em conta a idade 
e o tempo que elas já estão 
aguardando”, comentou a 
enfermeira do DMS de Miras-
sol, Rosana Gonzalez.

A Ultra-X informou que 
historicamente há um cres-
cimento na demanda no mês 
de outubro. Em 2018 houve 
um crescimento de 20% em 
relação a média mensal e 
2019 foi um aumento de 
20%. Já em 2020 o índice 
chegou a atingir 70%.

“No ano passado as mu-

lheres não foram ao longo do 
ano fazendo as mamografias 
por conta da pandemia e 
houve esse aumento em 
outubro por conta da cam-
panha, mas durante o resto 
do ano a redução foi signifi-
cativa. Esse ano tivemos um 

Vinicius LIMA 

aumento importante, porém 
não chegou a normalidade”, 
Naíra Morgado de Abreu Gua-
resemin, médica radiologista.

A mamografia pode ser 
realizada a partir dos 35 anos 
e é recomenda que seja feita 
anualmente a partir dos 40 

anos. É um exame rápido, cer-
ca de 10 minutos, e o exame 
é disponibilizado geralmente 
em três dias. Naíra ainda re-
forçou que a mamografia seja 
feita mesmo que a mulher não 
sinta nada diferente ao fazer 
o autoexame.

Divulgação

PETS

Rosalinda foi uma das beneficiadas

Campanha Tetinhas 
atende 36 animais no 

fim de semana

A 3ª edição da Campanha 
“Tetinhas”, realizada pela 
Associação das Clínicas Vete-
rinárias de Rio Preto (Aclivet) 
com apoio da Diretoria do Bem 
Estar Animal (Dibea), acon-
teceu neste fim de semana. 
Foram 36 animais, entre cães 
e gatos, atendidos durante a 
ação que visa tirar dúvidas 
sobre o câncer de mama em 
animais domésticos e realizar 
o exame do toque.

“A chuva espantou bastan-
te as pessoas. A expectativa 
era atender o triplo disso. Mas 
felizmente tudo correu bem 
no evento e quem compare-
ceu conseguiu ser atendido”, 
afirmou o diretor da Dibea, 
Kelsen Arioli.

A veterinária Denise Bo-
nilha também comentou que 
a chuva no domingo (25) 
comprometeu a presença do 
público. “Tivemos pessoas que 
conseguiram trazer os pets, 
seja com uma roupinha ou 
guarda-chuva, para vir fazer 
o exame. Através da ação, 
os profissionais conseguiram 
identificar alguns casos de 
tumores que não estava sa-
bendo”, afirmou.

De acordo com ela, os 
tumores são muito comuns 
em pets, porém uma parcela 
pequena recebe o diagnósti-
co precoce. “Os tumores de 
mama têm uma tendência a 
aparecer em cadelas adultas, 

entre 4 e 12 anos. Já as gatas 
podem desenvolver a partir 
de um ano de vida”, explicou 
Denise.

Após o diagnóstico, os 
donos foram orientados a 
procurarem um veterinário, 
já que o tratamento depende 
de outros fatores. Ao todo 25 
veterinários trabalharam na 
ação deste domingo.

Vinicius LIMA Divulgação
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LIVIA COSTANTINI Mar-
ques e Paulo Emílio Marques, 
mais o filho, caçula, estão 
curtindo dias de férias, pas-
saram o fi nal de semana nas 
maravilhas de Curitiba.

DR. RAFAEL DELSIN, 
oftalmologista, comemorou 
aniversário na última sexta-
-feira, juntinho da fofura da 
fi lha, Sofi a, que ganha idade 
nova, nesta terça-feira, da 
esposa Paola Fabretti, e de 
seus pais, o médico Benedito 
e Lania Delsin.

PARABÉNS à família Fran-
zotti, que realizou uma festa 
divina e maravilhosa, em 
comemoração aos 70 anos 
de fundação da Bebidas Poty, 
durante o dia todo do último 
sábado, no imenso espaço da 
Empresa, e no Clube da Poty.

HANDERSON SOSSO, 
empresário da moda, e Veri-
diana Mussi Cury Sosso, fes-
tejaram no domingo, 6 anos 
de casados. Que a harmonia 
e a felicidade trilhem o cami-
nho dessa união de amor e 
cumplicidade. Parabéns!

TEDDY VASCONCELOS, 
pecuarista, ao lado da es-
posa Rosely Thomé, e dos 
familiares, festejou mais um 
aniversário com um deliciosa 
paella caipira, feita no fogão 
à lenha, em sua fazenda, nos 
arredores de Bálsamo.

CINEMA É 10. Nesta quar-
ta-feira, dia 27, todos os 
fi lmes em cartaz nos com-
plexos da Cinépolis no Sho-
pping Iguatemi Rio Preto, 
terão como preço único de 
seus ingressos, o valor fi xo 
de R$10. Com a campanha 
“Cinema é 10”, a Cinépolis 
espera incentivar ainda mais 
a volta segura do público 
aos cinemas, afi rma Juliano 
Russo, diretor comercial e de 
marketing da Cinépolis Brasil.

CÉLIA CASTILHO, está 
em temporada de férias com 
o marido, curtindo muito sol 
e as ondas do mar em Ilha 
Bela.

UBER BELEZA. Quer se 
cuidar sem sair de casa? 
LUZK – leva o salão de bele-
za até você. Tenha acesso a 
serviços de manicure, depila-
ção, cabeleireiro, esteticista... 
Baixe o App LUZK e agenda 
o dia, hora e local que deseja 
ser atendida (o).

QUE MARAVILHA. O Se-
mae encerrou o raciona-
mento de água, nos bairros 
abastecidos pela Estação de 
Tratamento de Água – ETA 
“Palácio das Águas”.

 MANCHETE. Já tem gente 
de olho na licitação para com-
prar R$ 3 milhões em remé-
dios à base de CANABIDIOL. 
É bom saber que sem receita 
nada feito.

PIGNATARI no governo. É 
o que está programado para 
acontecer para o deputado 
estadual e presidente da 
ASSEMBLÉIA. Como Vaz 
de Lima, Rodrigo Garcia, 
o votuporanguense Carlão 
Pignatari vai ser chamado por 
alguns dias de Governador 
de São Paulo.

Detalhes
não tão pequenos...

Gratuito
O Parque Tecnológico de Rio Preto mais uma vez será sede de 
um dos eventos organizados pelo Health me Up, programa de 
aceleração de negócios na área de saúde. Presencial e totalmente 
gratuito, o evento será nesta quarta-feira, dia 27, às 14h, com 
o tema “Da ideia à escala: desenvolva uma HealthTech valiosa”. 
Voltado para empreendedores com negócios emergentes na 
área de saúde, os participantes conduzirão conversas sobre 
como superar os principais desafios das fases iniciais da jornada 
empreendedora, com foco em escalabilidade e tração de vendas. 
Para participar, basta acessar https://bit.ly/hmu-escala e se 
inscrever, as vagas são limitadas.

Tel. (17) 3233-4888

Almoço festivo
Em comemoração aos 17 anos do Padre Ernesto, na 
Paróquia Nossa Senhora do Brasil, acontecerá no dia 
20 de novembro, um almoço festivo. Valor do convite 
R$ 50,00 reais. No cardápio: Arroz à grega, lagarto ao 
molho madeira e purê de batata, assinado pelo Chef 
Rothi. Drive thru, das 11h às 14 horas. Vamos ajudar!  

Fique Sabendo...
Após quase 35 mil votos, os finalistas do Prêmio 
Líderes Regionais Noroeste Paulista 2021 estão 
definidos. Agora, o maior prêmio empresarial da região, 
realizado pelo LIDE Noroeste Paulista, conhecerá 
seus vencedores no próximo dia 9 de novembro em 
cerimônia no Teatro Paulo Moura.

DiáriodoBob
Acredite se quiser. Quem reclama dos vereadores de Rio 

Preto propondo absurdos, é porque ainda não tomou conheci-
mento do que os vereadores da Câmara Municipal de São Paulo 
aprovaram recentemente e em primeiro turno. Segue o andor. 
O projeto é maluco e um primor de intolerância e obscurantismo, 
que determina a substituição de monumentos e homenagens 
na capital paulista “que façam menções a escravocratas”. Isso 
significa, na prática, que até o Palácio Anchieta, onde funciona 
a Câmara, vai ter que mudar de nome porque ONGs racialistas 
e ignorantes resolveram acusar o padre, importante personagem 
da História do Brasil, de “defender a escravidão”. Isto é incrível. 
Se aprovada a maluquice, até o Palácio dos Bandeirantes, sede 
do governo do Estado de São Paulo, teria que mudar o nome. 
Estupidez tem votos. Quem acha que isso ficará inscrito no 
anedotário político, esse projeto de uma vereadora do Psol foi 
aprovado por 30x14 votos em primeiro turno. Ainda bem que aqui 
em Rio Preto o Psol não é tão radical. Foco na fiscalização. O 
presidente da Sociedade dos Engenheiros, Arquitetos e Agrôno-
mos César Antônio Vessani, participou ontem, da aula inaugural 
da mega-operação de fiscalização do exercício da atividade 
profissional e empresas que prestam serviços na área tecnológi-
ca organizada pelo CREA. Os conselheiros que estiveram aqui 
foram Maria Edith, Ricardo Klein, Daniel Robles e Edelmo Terenzi. 
Experiência premiada. A implantação de uma organizacional de 
inovação será transformada em livro e o autor é Daniel Rodrigues, 
que tem como objetivo inspirar outros empreendedores. Quem o 
conhece sabe que, Daniel é daqueles empreendedores inquietos. 
Gosta de aprender, ensinar, experenciar e produzir conhecimento, 
principalmente envolver parcerias e construções compartilhadas. 
Depois de receber diversos prêmios de inovação, principalmente 
a partir dos resultados obtidos em um de seus negócios, a CCLi 
Consultoria Lingüística, lançará neste mês um livro que promete 
inspirar outros empreendedores no desafio de implantar uma cul-
tura de inovação em seis pilares: propósito, liderança, pessoas, 
ambiente, processos e resultados. Ponto e basta!

Lançamento
A autora Edna Lima Pinto convida para o 
lançamento de seu primeiro livro “Pequenas 
histórias de grandes milagres”, nesta 
quarta-feira, das 19h às 21 horas, no Café 
Dona Baunilha, no coração da Redentora. 
Merci.  

Fique sabendo... 
O antigo espaço do Mercado Municipal de Mirassol reabre 
suas portas para a realização da Feira de Flores, Artesanatos 
e Comidinhas. O evento será neste final de semana, dias 29, 
30 e 31, das 14h às 21h. Artesãos de Mirassol, Rio Preto e 
região irão expor produtos como tapetes, panos de pratos, mesa 
posta, souplat em MDF, artigos de decoração, imagens sacras, 
nécessaires, bolsas, costura criativa. Arrecadação de leite e óleo 
para o Fundo Social de Solidariedade. No local haverá um espaço 
gourmet com o famoso pão com linguiça espalmada, queijos da 
Canastra, linguiça artesanal, hambúrguer, cachorro quente, balas 
de coco gelada e baiana, entre outras delicias.

henriforne@gmail.com

Eterna dama
A sempre inesquecível Beny Haddad, ex-
vice presidente da ACIRP, não deu conta de 
receber tantos recados e cumprimentos, 
pela passagem de mais um ANI. O grupo 
de amigos da entidade presidida por 
Kelvin Kaiser, trocou gentilezas com nossa 
dama de manhã até a noitinha.

Festejar a vida
Vem aí a 17ª edição da ChoppFest Rio Preto, organizada pelo 
Rotary Clube Palácio das Águas, com data já definida: dia 27 
de novembro, das 12 às 18 horas, no Bartolomeu JK, sediado 
na avenida Jucelino K. de Oliveira, 670. Será Open Bar e Food 
com muitos artistas no palco. Depois de um isolamento de 20 
meses a comemoração terá duplo sentido: ajudar a AACD e 
festejar a vida pós pandemia.

C/ Luizinho BUENO 

GolpedeMestre  
NÃO TER RAZÃO PRA FICAR, É UMA ÓTIMA RAZÃO PRA IR.
Sorria, beba muita água e seja feliz!

SPOTlight

ESPECIAL MÊS DAS CRIANÇAS 

 O lindo pequeno Noah Assunção atento para a objetiva 
para participar deste Especial

Se liga no charme da Olívia de Toledo Lima Purini Nardi

 A estilista, Petrô Stival, ganha idade nova 
hoje, com direito a bolo e parabéns, em seu 

atelier na Redentora. Foto Arnaldo Mussi  

Gianna Lanzoni, da sociedade 
paulistana, veio cumprimentar a 
estilista Petrô Stival, e aproveita 

para encomendar vários modelitos. 
Foto Arnaldo Mussi
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O Rio Preto 3x3 
/ Budweiser / 
Guarani Tereos 

/ SMEL / Clube Monte 
Líbano / ARBA conquistou 
neste domingo (25) o vi-
ce-campeonato na etapa 
de Jundiaí do VI Circuito 
Paulista de Basquete 
3x3, organizado pela ANB 
3x3 (Associação Nacional 
de Basquete).

Na fase classificatória, 
o Rio Preto 3x3 enfren-
tou Step Zero (21x15) 
e SPDC U23 (13x21). 
Nas quartas de final, 
venceu Hipica Campinas 
por 18x16. A semifinal 
foi contra o  Our Team 
Joinville e o placar foi 
22x20 para Rio Preto. A 
final foi bastante acirrada 
jogando com a equipe 
do São Paulo DC, que na 
prorrogação venceu por 
19x17.

O time foi represen-
tado pelos jogadores Di-
guinho, Soriani, Franklin e 
Sapão. Com este resulta-
do, a equipe rio-pretense 
aguarda definição sobre 
as vagas para disputar 
o World Tour no México 
nos dias 06 e 07 de no-
vembro.

Rio Preto é vice-
campeão de 

basquete 3x3
Da REDAÇÃO

CIRCUITO
 PAULISTA

MIRASSOL

Chuva cancela passeio ciclístico; evento arrecada 500 kg de alimentos 

A chuva cancelou a 5ª 
edição Geromão Sport 
Bike, passeio ciclístico 

beneficente que aconteceria no 
deste domingo (24) com saída 
da avenida José Emigdio de 
Faria, 2057, no bairro Moreira, 
em Mirassol.

Mesmo com o cancelamen-
to, a organização vai repassar os 
cerca de 500 quilos de alimen-
tos não perecíveis arrecadados 
em prol da Associação Educan-
dário Nossa Senhora das Graças 
de Mirassol. Entre os alimentos 
têm arroz, feijão, açúcar, óleo, 
farinha de trigo, farinha de ros-
ca, molho de tomate, macarrão 
e leite.

“Foi uma pena não ter colo-
cado a galera para pedalar, mas 
como teria muitos trechos de 
estrada de terra optamos pelo 
cancelamento. O importante 
é que muitas pessoas doaram 

os alimentos e que vão ajudar 
e muito a instituição social do 
Educandário de Mirassol”, afir-
mou Jefferson Igor Garcia Pedro, 
também conhecido como Gero-
mão, e um dos organizadores 
do passeio.

“A ideia é em 2022 fazermos 
o evento a partir do mês de 
março”, acrescentou William 
Sakaty, que também colaborou 
na organização do evento.

A presidente da Associação 
Educandário Nossa Senhora das 
Graças, Toninha André, que pas-
sou a manhã inteira no local de 
saída avisando os participantes 
- juntamente com a organiza-
ção - agradeceu o repasse dos 
alimentos doados.

“Será muito importante, 
pois vai ajudar bastante na ali-
mentação das nossas crianças. 
Agradecemos a todos os apoia-
dores, o Geromão Sport Bike 
e a Prefeitura de Mirassol pelo 
apoio”, disse Toninha.

Da REDAÇÃODivulgação

JACARÉ

Evento reúne lendas do
 Rio Preto em homenagem 

Torcedores e ex-diri-
gentes do Rio Preto 
Esporte Clube reali-
zaram no sábado (23) 

um reencontro de ex-jogadores 
no Rio Preto Automóvel Clube. 
O evento foi focado em resgatar 
a história e relembrar os times 
de 1971 e 1973, considerados 
dois dos mais emblemáticos da 
história do Jacaré.

“Essa ideia foi em função 
de várias homenagens que nós 
já vínhamos fazendo. Fizemos 
também essa homenagem 
pensando no Rubens Minelli, 
um dos maiores técnicos do 
Brasil, que depois que saiu 
do Rio Preto ganhou diversos 
título nacionais e estaduais, 
lançou Paulo Roberto Falcão 
no Internacional. Ele é faz parte 
da história do Rio Preto, assim 
como todos os atletas”, comen-
tou Ulisses Jamill Cury Filho, um 
dos organizadores e filho de 
Ulisses Jamil Cury, presidente do 
esmeraldino na década de 60.

O empresário e ex-presiden-
te Suélio Ribeiro, os ex-vices, 
Márcio Haddad e Márcio Men-
donça, além dos ex-diretores 
José Cury Megid, o Zelão, Luis 
Carlos  de Souza, Guimarães 
Ortega também fizeram parte 
da organização.

A organização entregou ca-

misas personalizadas com autó-
grafos dos jogadores e brindes. 
Rubens Minelli, com 92 anos, 
não pode participar presencial-
mente, mas gravou um vídeo 
elogiando o clube. A esposa do 
já falecido ex-treinador Carlos 
Alberto Silva, que também mar-
cou época no Rio Preto, também 
mandou um recado, assim como 
o ex-jogador Vilson Taddei, um 
dos maiores ídolos do Rio Preto.

O ex-zagueiro Jacintho Ange-
lone foi campeão de um torneio 
equivalente a Série A3 em 1963 
pelo Rio Preto e depois trabalhou 
com funcionário do clube. Ele 
ficou feliz com a homenagem. 
“É uma surpresa para todos os 
jogadores. Vi amigos que não 
via há mais de 50 anos e para 
mim é um motivo de satisfação. 
Passei 24 anos no clube e estou 
muito feliz pelo que estão propor-
cionando para nós”, comentou.

“Essa comemoração é do 
pessoal de 1971 e 1973, que 
marcou uma divisória no Rio 
Preto, que deixou de ser um time 
pequeno para ser mediano. Foi 
uma geração muito boa para o 
Rio Preto e bom para nós jogado-
res. A homenagem é uma coisa 
fantástica neste momento de di-
ficuldade do clube e acreditamos 
em um futuro promissor do Rio 
Preto”, afirmou o goleiro Adilson 
“Bussada”, um dos jogadores da 
década de 70.

Vinicius LIMA  
redacao@dhoje.com.br

Vinicius LIMA
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A organização entregou ca-
misas personalizadas com 
autógrafos dos jogadores e 
brindes

BRASILEIRÃO

São Paulo perde de um a
 zero para o Red Bull

O Red Bull Bragantino 
segue bem no Campe-
onato Brasileiro. Neste 

domingo (24) à noite venceu o 
São Paulo, por 1 a 0, no estádio 
Nabi Abi Chedid, pela 28.ª roda-
da. O gol da vitória foi marcado 
por Luan Cândido, de cabeça, 
aos 11 minutos do segundo 
tempo.

O time de Bragança Paulista 
agora soma 46 pontos, em quin-
to lugar. É a mesma pontuação 
de Palmeiras e Flamengo, que 
estão em posições acima porque 
levam vantagem nos critérios de 
desempate e têm jogos a menos. 
Enquanto o Red Bull Bragantino 
jogou 28 vezes, o Palmeiras 
atuou 27 e o Flamengo 25.

O São Paulo segue irregular, 
agora sem Henán Crespo e sob 
comando de Rogério Ceni. Fica 
com 34 pontos, em 13.º lugar, 
numa campanha bem aquém do 
planejado pela diretoria do atual 

campeão paulista. Foi a primeira 
derrota de Ceni no clube, justa-
mente após a grande atuação e 
vitória no clássico com o Corin-
thians, por 1 a 0.

O São Paulo teve ótima chan-
ce no primeiro tempo, aos 21 
minutos. Luciano recebeu bom 
passe, ganhou dividida com o 
goleiro, mas na hora do chute 
foi atrapalhado por Pablo, que 
finalizou por cima. O Red Bull 
Bragantino respondeu com chu-
tes de Helinho, que exigiu boas 
defesas de Volpi.

No segundo tempo, porém, 
o placar foi inaugurado logo aos 
11 minutos. Após escanteio, 
Luan Cândido subiu muito bem e 
cabeceou sem chances de defe-
sa. O São Paulo então foi para o 
ataque, mas deixou espaços para 
contra-ataques, quase levando o 
segundo com Cuello, que acertou 
a trave.

Marquinhos e Vítor Bueno 
tiveram boas chances para em-

patar o jogo no final, mas Cleiton 
apareceu bem para fazer as de-
fesas e garantir a vitória do Red 
Bull Bragantino.

Como é finalista da Copa 
Sul-Americana, o Red Bull Bra-
gantino teve um jogo antecipado 
da 34ª rodada. Assim, quinta-
-feira (28) vai receber o Sport 
e na outra segunda-feira (1) 
vai sair diante do Cuiabá, pela 
29ª rodada. O São Paulo terá a 
semana toda para treinar porque 
só volta a campo no domingo 
(31), no Morumbi, diante do 
Internacional.

Da REPORTAGEM

Corinthians vira, mas cede o 
empate para o Inter no final

O Corinthians ficou no 
empate por 2 a 2 
com o Internacional 

no Estádio Beira-Rio, em Porto 
Alegre (RS). Na tarde deste 
domingo (24), os times se 
enfrentaram pela 28ª rodada 
do Campeonato Brasileiro. 
Os paulistas saíram atrás no 
placar, viraram no segundo 
tempo, mas sofreram um gol 
nos acréscimos.

Com o resultado, o Corin-
thians alcançou 41 pontos e 
aparece na sétima colocação. 
O Internacional tem a mesma 
pontuação, mas em sexto 
lugar por conta do saldo de 
gols (7 a 4).

O Inter controlou bem o 
primeiro tempo e abriu o pla-
car cedo, aos oito minutos. 
Após cruzamento de Patrick, 
Rodrigo Lindoso cabeceou 
no chão e Cássio fez grande 
defesa. No rebote, Lindoso 

chutou novamente e o goleiro 
até defendeu, mas a bola já 
havia ultrapassado a linha.

A partir daí o jogo não teve 
muitas oportunidades. Melhor 
no jogo, o Inter chegou bem 
novamente aos 27 minutos 
em chute de longe de Taison, 
mas Cássio espalmou. Com 
dificuldades para criação, o 
Corinthians tentou chutes com 
Vitinho, mas estava impedido, 
e, já no final, com Róger Gue-
des, que limpou bem a mar-
cação, mas chutou para fora.

O Corinthians deixou o 
mau primeiro tempo no vesti-
ário, pois reagiu muito bem no 
segundo tempo. Aos 15 mi-
nutos, o time paulista igualou 
o placar com Giuliano. Ele 
recebeu belo passe de Gabriel 
Pereira, driblou Marcelo Lom-
ba e completou para o gol.

Logo depois, o Corinthians 
teve um pênalti a seu favor, 
pois Róger Guedes foi derru-
bado por Johnny. Na cobran-

ça, aos 21 minutos, Fábio 
Santos desloca o goleiro e 
vira o placar. Aos 30, Renato 
Augusto finalizou bem para 
defesa de Lomba. O Inter 
respondeu com Maurício, 
que cabeceou dentro da área 
e exigiu defesa de Cássio em 
dois tempos.

Já nos acréscimos, porém, 
o Inter conseguiu o empate. 
Aos 47, Gustavo Maia limpou 
bem a marcação, chutou de 
longe e marcou um golaço. 
Depois ainda houve confusão 
que terminou com expulsões 
de Patrick, do Inter, e Xavier, 
do Corinthians.

Na 29ª rodada, o Interna-
cional entra em campo no pró-
ximo domingo (31), às 18h15, 
quando visita o São Paulo no 
Morumbi, em São Paulo (SP). 
Na segunda-feira seguinte (1), 
às 21h30, o Corinthians joga 
em casa, na Neo Química Are-
na, em São Paulo (SP), diante 
da Chapecoense.

Da REPORTAGEM
Ari FERREIRA
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Anexo II – Estrutura dos Gabinetes e Diretorias 
 

I – GABINETE DA PRESIDÊNCIA 
Nº 

Carg
os 

Denominação Ref. Naturez
a 

Nível 

1 Assessor Chefe de Gabinete 
da Presidência 

C-3 Comissã
o 

Superior 

2 Assistente Legislativo da 
Presidência 

C-3 Comissã
o 

Médio 

2 Assistente Legislativo de 
Gabinete 

C-4 Comissã
o 

Médio 

II – GABINETE DOS VEREADORES 
Nº 

Carg
os 

Denominação Ref. Naturez
a 

Nível 

16 Assessor Chefe de Gabinete 
de Vereador 

C-3 Comissã
o 

Superior 

32 Assistente Legislativo de 
Gabinete 

C-4 Comissã
o 

Médio 

III – DIRETORIA GERAL 
Nº 

Carg
os 

Denominação Ref. Naturez
a 

Nível 

1 Diretor Geral C-1 Comissã
o 

Superior 

1 Assessor da Diretoria Geral C-3 Comissã
o 

Superior 

4 Agente Legislativo CM-1-
A 

Estatutá
rio 

Téc. Adm. 40h 

4 Agente Parlamentar de 
Pessoal 

CM-1-
B 

Estatutá
rio 

Téc. Adm. 40h 

8 Jornalista CM-1-
C 

Estatutá
rio 

Superior 

3 Agente Parlamentar de 
Cerimonial 

CM-1-
B 

Estatutá
rio 

Téc. Adm. 40h 

2 Editor de Videoteipe CM-1-
B 

Estatutá
rio 

Téc. Adm. 30h 

2 Diretor de TV/Controle 
Mestre 

CM-7-
B 

Estatutá
rio 

Téc. Adm. 30h 

1 Editor de VT/Operador de 
Caracteres 

CM-7-
B 

Estatutá
rio 

Téc. Adm. 30h 

2 Editor de VT/Operador de 
Áudio 

CM-7-
B 

Estatutá
rio 

Téc. Adm. 30h 

1 Editor de VT/Videografismo CM-7-
B 

Estatutá
rio 

Téc. Adm. 30h 

6 Operador de Câmera CM-1-
B 

Estatutá
rio 

Téc. Adm. 30h 

1 Operador de Caracteres CM-1-
B 

Estatutá
rio 

Téc. Adm. 30h 

1 Operador de Áudio CM-1-
B 

Estatutá
rio 

Téc. Adm. 30h 

1 Radialista CM-8-
A 

Estatutá
rio 

Téc. Adm. 30h 

2 Intérprete de Libras CM-1-
B 

Estatutá
rio 

Téc. Adm. 40h 

IV – DIRETORIA ADMINISTRATIVA 
Nº 

Carg
os 

Denominação Ref. Naturez
a 

Nível 

1 Diretor Administrativo C-2 Comissã
o 

Superior 

1 Assessor da Diretoria 
Administrativa 

C-3 Comissã
o 

Superior 

1 Coordenador de Tecnologia 
da Informação 

CM-8-
C 

Estatutá
rio 

Superior 

3 Agente Parlamentar de 
Tecnologia da Informação 

CM-1-
B 

Estatutá
rio 

Téc. Adm. 40h 

11 Motorista CM-1-
A 

Estatutá
rio 

Téc. Adm. 40h 

1 Encarregado de Manutenção CM-1-
A 

Estatutá
rio 

Téc. Adm. 40h 

4 Telefonista CM-1-
A 

Estatutá
rio 

Téc. Adm. 30h 

V – DIRETORIA JURÍDICA 
Nº 

Carg
os 

Denominação Ref. Naturez
a 

Nível 

1 Diretor Jurídico C-2 Comissã
o 

Superior 

1 Assessor Jurídico C-3 Comissã
o 

Superior 

3 Advogado CM-8-
C 

Estatutá
rio 

Superior 

VI – DIRETORIA LEGISLATIVA 
Nº 

Carg
os 

Denominação Ref. Naturez
a 

Nível 

1 Diretor Legislativo C-2 Comissã
o 

Superior 

1 Assessor da Diretoria 
Legislativa 

C-3 Comissã
o 

Superior 

2 Redator Legislativo CM-1-
B 

Estatutá
rio 

Téc. Adm. 40h 

3 Agente Legislativo CM-1-
A 

Estatutá
rio 

Téc. Adm. 40h 

1 Agente Parlamentar de 
Tramitação 

CM-1-
B 

Estatutá
rio 

Téc. Adm. 40h 

VII – DIRETORIA DE FINANÇAS 
Nº 

Carg
os 

Denominação Ref. Naturez
a 

Nível 

1 Diretor de Finanças C-2 Comissã
o 

Superior 

1 Assessor da Diretoria de 
Finanças 

C-3 Comissã
o 

Superior 

1 Contador CM-1-
B 

Estatutá
rio 

Superior 

2 Agente Legislativo 
(Contabilidade) 

CM-1-
A 

Estatutá
rio 

Téc. Adm. 40h 

1 Agente Legislativo 
(Almoxarifado e Patrimônio) 

CM-1-
A 

Estatutá
rio 

Téc. Adm. 40h 
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Anexo VI – Tabela de Vencimentos – Cargos em Comissão 
A partir de 1º/03/2020 

 
Cargo Referência Valor 

Diretor Geral C-1 7.480,66 
Diretor Jurídico C-2 7.077,85 
Diretor Administrativo C-2 7.077,85 
Diretor de Finanças C-2 7.077,85 
Diretor Legislativo C-2 7.077,85 
Assessor da Diretoria Geral C-3 5.556,42 
Assessor Jurídico C-3 5.556,42 
Assessor da Diretoria Administrativa C-3 5.556,42 
Assessor da Diretoria de Finanças C-3 5.556,42 
Assessor da Diretoria Legislativa C-3 5.556,42 
Assessor Chefe de Gabinete da 
Presidência 

C-3 5.556,42 

Assessor Chefe de Gabinete de Vereador C-3 5.556,42 
Assistente Legislativo da Presidência C-3 5.556,42 
Assistente Legislativo de Gabinete C-4 4.752,29 

 
Anexo VII – Cargos e Funções 

 
ASSESSOR CHEFE DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA 
Descrição Sumária 
- Assessorar o Presidente na organização, supervisão e coordenação das atividades 
gerais do Gabinete, bem como nas relações com os parlamentares e munícipes. 
Descrição Detalhada 
- Representar o parlamentar perante autoridades e demais representantes da 
sociedade civil em audiências e reuniões; prestar assistência na administração do 
gabinete parlamentar e realizar outras atividades correlatas; 
- Coordenar e supervisionar a organização das atividades de ordem política e 
administrativa do Gabinete; 
- Conciliar a execução de tarefas rotineiras das equipes de Assistentes Legislativos 
diretamente subordinados à Chefia do Poder Legislativo; 
- Receber, estudar e propor soluções em expedientes e processos, discutindo sobre o 
andamento das providências e decisões tomadas pelo Chefe do Poder Legislativo; 
- Recepcionar e atender munícipes, entidades, associações de classe e demais 
visitantes prestando esclarecimentos e encaminhando-os ao Presidente da Câmara 
para atender e solucionar problemas; 
- Controlar a agenda do Presidente da Câmara, dispondo horário de reuniões, visitas, 
entrevistas, solenidades e outros, especificando os dados pertinentes e fazendo 
necessárias anotações para permitir o cumprimento dos compromissos assumidos; 
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- Promover o comportamento disciplinar entre os servidores sob sua 
responsabilidade, incentivando-os ao cumprimento dos regulamentos, ordens e 
instruções de serviços, para obter um ambiente favorável e maior rendimento do 
trabalho; 
- Organizar as atividades de protocolo nas solenidades oficiais, recepcionando 
autoridades e visitantes, para cumprir a programação estabelecida; 
- Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo Presidente da Câmara; 
- Redigir documentos diversos e atas de reuniões, mantendo-os devidamente 
organizados. 
Especificações: 
Escolaridade: Ensino Superior completo reconhecido pelo MEC, com 
conhecimento básico de informática; 
Experiência: conhecimento do processo legislativo e boa redação; 
Iniciativa/complexidade: planeja parcialmente suas atividades; executa tarefas de 
natureza complexa, rotineira e confidencial; iniciativa própria; recebe supervisão do 
superior imediato e com ele mantém relação de fidúcia profissional, própria de cargo 
de provimento em comissão; 
Esforço Físico: normal; 
Esforço Mental: constante; 
Esforço Visual: normal; 
Responsabilidade/Dados Confidenciais: total; 
Responsabilidade/Patrimônio: pelos equipamentos e materiais que utiliza; 
Responsabilidade/Segurança de Terceiros: inexistente; 
Responsabilidade/Supervisão: exige coordenação e supervisão das atividades do 
gabinete e dos Assistentes Legislativos lotados na Presidência; 
Ambiente de Trabalho: normal de escritório. 
Nota: cargo de provimento em comissão. 
Carga Horária: 8h diárias /40h semanais. 
 
ASSISTENTE LEGISLATIVO DA PRESIDÊNCIA 
Descrição Sumária 
- Assessorar o Presidente da Câmara nas questões políticas e administrativas da 
Câmara Municipal. 
Descrição Detalhada 
- Prestar assistência política e estratégica, interna e externa, nas questões de sua área 
de atuação ou de conhecimento; 
- Desempenhar atividades de apoio à organização do gabinete e à coordenação 
político-representativa; 
- Receber, estudar e propor soluções em expedientes e processos, analisando e 
acompanhando junto às demais unidades, o andamento das providências para poder 
encaminhá-los à apreciação do Presidente; 
- Participar de reuniões, providenciar a pauta das mesmas e a convocação; 
- Representar, eventualmente, o Presidente ou Vereadores em compromissos e 
cerimônias; 
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- Providenciar a digitação de correspondências ou qualquer outro documento que 
verse sobre assunto confidencial; 
- Manter arquivo de documentos de interesse do Presidente da Câmara; 
- Preparar reuniões, visitas, palestras e conferências as quais o Presidente deva 
comparecer, tomando as providências referentes ao protocolo, visando o 
cumprimento do programa; 
- Assessorar o Presidente quanto ao planejamento político do processo legislativo, 
realizando articulações com a Câmara Municipal, e mantendo contatos com outras 
entidades públicas ou privadas para obter e/ou fornecer informações de interesse 
público; 
- Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 
Especificações: 
Escolaridade: Ensino Médio completo ou equivalente, com conhecimento básico 
em informática; 
Experiência: nenhuma; 
Iniciativa/complexidade: tarefas variadas, porém rotineiras de natureza simples; 
recebe instruções e supervisão do superior imediato, mantendo relação de fidúcia 
profissional com a autoridade nomeante, própria de cargo de provimento em 
comissão; 
Esforço Físico: inexistente; 
Esforço Mental: constante; 
Esforço Visual: normal; 
Responsabilidade/Dados Confidenciais: eventualmente; 
Responsabilidade/Patrimônio: pelos documentos, equipamentos e máquinas que 
utiliza; Responsabilidade/Segurança de Terceiros: inexistente; 
Responsabilidade/Supervisão: nenhuma; 
Ambiente de Trabalho: normal de escritório e está sujeito a trabalho externo e a 
contato direto com o munícipe. 
Nota: cargo de provimento em comissão. 
Carga Horária: 8h diárias/40h semanais. 
 
ASSESSOR CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR 
Descrição Sumária 
- Assessorar o Vereador na organização, supervisão e coordenação das atividades 
gerais do Gabinete, bem como nas relações com os munícipes. 
Descrição Detalhada 
- Representar o parlamentar perante autoridades e demais representantes da 
sociedade civil em audiências e reuniões; prestar assistência na administração do 
gabinete parlamentar e realizar outras atividades correlatas; 
- Receber documentos, apresentar ao Vereador e processá-los conforme a decisão 
desse, bem como efetuar os serviços burocráticos do gabinete; 
- Atender munícipes, entidades, associações de classe e demais visitantes, prestando 
esclarecimentos e encaminhando-os conforme as exigências de solução e de acordo 
com o determinado pelo Vereador; 
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- Controlar a agenda do Vereador, marcando horários de reuniões, visitas, 
entrevistas e outros, especificando os dados pertinentes e fazendo necessárias 
anotações para permitir o cumprimento dos compromissos assumidos; 
- Promover o comportamento disciplinar entre os membros de equipe, assessores do 
vereador, para maior rendimento do trabalho; 
- Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo Vereador; 
- Redigir documentos diversos de expedição do gabinete, bem como mantê-los 
organizados. 
Especificações: 
Escolaridade: Ensino Superior completo reconhecido pelo MEC, com 
conhecimento básico de informática; 
Experiência: nenhuma; 
Iniciativa/complexidade: planeja parcialmente suas atividades; executa tarefas de 
natureza complexa, rotineira e confidencial; iniciativa própria; recebe supervisão do 
superior imediato, mantendo relação de fidúcia profissional com a autoridade 
nomeante, própria de cargo de provimento em comissão; 
Esforço Físico: inexistente; 
Esforço Mental: constante; 
Esforço Visual: normal; 
Responsabilidade/Dados Confidenciais: total; 
Responsabilidade/Patrimônio: pelos equipamentos e materiais que utiliza; 
Responsabilidade/Segurança de Terceiros: inexistente; 
Responsabilidade/Supervisão: exige coordenação e supervisão das diversas 
atividades do gabinete, bem como dos assessores políticos; 
Ambiente de Trabalho: normal de escritório. 
Nota: cargo de provimento em comissão. 
Carga Horária: 8h diárias/40h semanais. 
 
ASSISTENTE LEGISLATIVO DE GABINETE 
Descrição Sumária 
- Executar serviços de escritório, transcrição de dados da prestação de informações, 
arquivo, digitação em geral e atendimento ao público. 
Descrição Detalhada 
- Prestar assistência política e estratégica, interna e externa, nas questões de sua área 
de atuação ou de conhecimento; 
- Desempenhar atividades de apoio à organização do gabinete e à coordenação 
político-representativa; 
- Digitar cartas, memorandos, relatórios e demais correspondências do gabinete, 
atendendo às exigências estéticas, baseando-se nas minutas formuladas para atender 
às rotinas administrativas; 
- Recepcionar pessoas que procuram o gabinete, inteirando-se dos assuntos a serem 
tratados, objetivando prestar-lhes as informações desejadas; 
- Organizar e manter atualizados os arquivos de documento do gabinete, 
classificando por assunto, em ordem alfabética, visando à agilização de informações; 
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Especificações: 
Escolaridade: Ensino Médio completo ou equivalente, com conhecimento básico 
em informática; 
Experiência: nenhuma; 
Iniciativa/complexidade: tarefas variadas, porém rotineiras e de natureza simples, e 
recebe instruções e supervisão do superior imediato; 
Esforço Físico: inexistente; 
Esforço Mental: constante; 
Esforço Visual: normal; 
Responsabilidade/Dados Confidenciais: eventualmente; 
Responsabilidade/Patrimônio: pelos documentos, equipamentos e máquinas que 
utiliza; 
Responsabilidade/Segurança de Terceiro: inexistente; 
Responsabilidade/Supervisão: nenhum; 
Ambiente de Trabalho: normal de escritório e está sujeito a trabalho externo e a 
contato direto com o munícipe. 
Nota: cargo de provimento em comissão. 
Carga Horária: 8h diárias/40h semanais 
 
DIRETOR GERAL 
Descrição Sumária 
- Planejar, dirigir, organizar e coordenar as prioridades e serviços administrativos do 
Legislativo, diretamente ou por meio dos Setores e Diretorias a si subordinados, 
prezando pelo bom andamento dos trabalhos de ordem administrativa; 
- Assessorar a Presidência e orientar os gabinetes de Vereadores, neste último caso 
por determinação superior, no que tange às questões administrativas da Câmara 
Municipal. 
 
 
Descrição Detalhada 
- Coordenar os trabalhos dos Setores e Diretorias a si subordinados, estabelecendo as 
diretrizes de atuação e as prioridades de demanda, de acordo com a disponibilidade 
humana e de materiais da estrutura administrativa da Câmara Municipal; 
- Prestar informações à Presidência sobre o desenvolvimento dos serviços e 
resultados atingidos; 
- Supervisionar a confecção de Atas das Sessões Ordinárias, Extraordinárias e 
Solenes e outros eventos; 
- Acompanhar e supervisionar Atos Solenes e demais eventos; 
- Assessorar o Presidente da Câmara e todos Vereadores, neste último caso por 
determinação superior, no que tange às questões administrativas da Câmara 
Municipal; 
- Expedir e assinar certidões em geral, fornecidas nos termos do Regimento Interno 
e Lei Orgânica do Município; 
- Assinar os Autógrafos decorrentes da aprovação de projetos em Plenário; 
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- Assinar, juntamente com o Presidente da Casa, as Portarias, ordens de Serviço, 
Instruções e outros documentos; 
- Determinar ao Departamento de Pessoal o controle da disciplina, assiduidade e 
responsabilidade funcional dos servidores da Câmara; 
- Determinar, ouvida a Diretoria Jurídica, se for o caso, a elaboração, o controle e a 
supervisão de contratos que a Câmara mantiver com terceiros, bem como os serviços 
ocasionais ou temporários. 
Especificações: 
Escolaridade: Ensino Superior completo reconhecido pelo MEC, com 
conhecimento básico de informática; 
Experiência: 1 (um) ano em atividade similar ou correlata, na iniciativa pública ou 
privada; 
Iniciativa/complexidade: tarefas especializadas e complexas que requerem 
conhecimentos técnicos, exigindo constante aperfeiçoamento e atualização, 
iniciativa, discernimento e desembaraço para tomar decisões; 
Esforço Físico: normal; 
Esforço Mental e Visual: exige concentração e atenção mental constante para 
desenvolver os planos de atuação na execução das tarefas administrativas; 
Responsabilidade/Dados Confidenciais: detém informações sigilosas, cuja 
divulgação pode provocar embaraços internos; 
Responsabilidade/Patrimônio: direta, dentro de sua área de atuação; 
Responsabilidade/Segurança de Terceiros: total, dentro de sua área de atuação;  
Responsabilidade/Supervisão: exige coordenação e supervisão nas diversas 
unidades administrativas para planejar as atividades da unidade; 
Ambiente de Trabalho: normal, de escritório; estando sujeito a trabalho externo. 
Nota: cargo de provimento em comissão. 
Carga Horária: 8h diárias/40h semanais. 
 
ASSESSOR DA DIRETORIA GERAL 
Descrição Sumária 
- Assessorar o Diretor Geral na formulação de medidas que visem assegurar o 
cumprimento das normas vigentes na Câmara Municipal, bem como no 
desenvolvimento das atividades específicas da Diretoria. 
Descrição Detalhada 
- Confeccionar as Atas das Sessões Ordinárias, Extraordinárias e Solenes, inclusive 
incluindo discursos e quaisquer manifestações cuja transcrição é solicitada em 
Plenário; 
- Elaborar e manter atualizado o cadastro de Vereadores (ativos e ex-Vereadores); 
- Registrar as alterações de mandatos da Legislatura (Termo de Compromisso, Posse 
e Licenças); 
- Efetuar o registro e encaminhamento da presença dos Vereadores nas Sessões; 
- Processar documentos de outros setores para prestação final dos gastos, semestrais 
e anuais, dos vereadores e da administração. 
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- Comunicar ao Diretor Geral quaisquer ocorrências dos Setores ou Diretorias 
subordinadas à Diretoria Geral; 
- Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 
Especificações: 
Escolaridade: Ensino Superior completo reconhecido pelo MEC, com 
conhecimento básico de informática; 
Experiência: 1 (um) ano em atividade similar ou correlata, na iniciativa pública ou 
privada; e boa redação. 
Iniciativa/complexidade: planeja parcialmente suas atividades; executa tarefas de 
natureza complexa, rotineira e confidencial; iniciativa própria; recebe supervisão do 
superior imediato; 
Esforço Físico: normal; 
Esforço Mental: constante; 
Esforço Visual: normal; 
Responsabilidade/Dados Confidenciais: total; 
Responsabilidade/Patrimônio: pelos equipamentos e materiais que utiliza; 
Responsabilidade/Segurança de Terceiros: inexistente; 
Responsabilidade/Supervisão: nenhuma; 
Ambiente de Trabalho: normal de escritório; estando sujeito a trabalho externo. 
Nota: cargo de provimento em comissão. 
Carga Horária: 8h diárias/40h semanais. 
 
ASSESSOR DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA 
Descrição Sumária 
 
- Assessorar o Diretor Administrativo nas atividades relacionadas à Diretoria. 
Descrição Detalhada 
- Auxiliar o Diretor Administrativo em qualquer assunto relacionado às atividades 
realizadas junto aos setores da administração; 
- Comunicar ao Diretor Administrativo quaisquer problemas que ocorram nos 
setores da administração; 
- Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 
Especificações: 
Escolaridade: Ensino Superior completo reconhecido pelo MEC, com 
conhecimento básico de informática; 
Experiência: nenhuma; 
Iniciativa/complexidade: executa tarefas de natureza simples; 
Esforço Físico: nenhum; 
Esforço Mental: normal; 
Esforço Visual: normal; 
Responsabilidade/Dados Confidencias: detém informações sigilosas, cuja 
divulgação pode provocar embaraços internos; 
Responsabilidade/Patrimônio: pelos equipamentos, ferramentas e materiais que 
utiliza; 
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Responsabilidade/Segurança de Terceiros: inexistente; 
Responsabilidade/Supervisão: nenhuma; 
Ambiente de Trabalho: ambiente interno, está sujeito a trabalho externo. 
Nota: cargo de provimento em comissão. 
Carga Horária: 8h diárias/40h semanais. 
 
DIRETOR LEGISLATIVO 
Descrição Sumária 
- Planejar, coordenar, executar, controlar e definir as prioridades administrativas 
junto aos setores da administração que estiverem sob sua responsabilidade, 
promovendo o bom andamento dos trabalhos legislativos. 
Descrição Detalhada 
- Realizar estudos e pesquisas relacionadas às atividades de sua área, com 
metodologia própria, levantando as necessidades e definindo os objetivos; 
- Prestar informações à direção da Casa sobre o desenvolvimento dos serviços e 
resultados atingidos, elaborando relatórios para possibilitar a avaliação; 
- Fomentar a reciclagem e treinamento dos funcionários que trabalham com o 
processo legislativo, mantendo-os atualizados. 
Especificações: 
Escolaridade: Ensino Superior completo reconhecido pelo MEC, com 
conhecimento básico de informática; 
Experiência: no mínimo seis meses; 
Iniciativa/complexidade: tarefas especializadas e complexas que requerem 
conhecimentos técnicos, exigindo constante aperfeiçoamento e atualização, 
iniciativa, discernimento e desembaraço para tomar decisões; 
Esforço Físico: nenhum; 
Esforço Mental e Visual: exige concentração e atenção mental constante para 
desenvolver os planos de sua unidade; 
Responsabilidade/Dados Confidenciais: detém informações sigilosas, cuja 
divulgação pode provocar embaraços internos; 
Responsabilidade/Patrimônio: direta dentro de sua área de atuação; 
Responsabilidade/Segurança de Terceiros: total, dentro de sua área de atuação; 
Responsabilidade/Supervisão: exige coordenação e supervisão nas diversas 
unidades administrativas para planejar as atividades da unidade; 
Ambiente de Trabalho: normal, de escritório e está sujeito a trabalho externo. 
Nota: cargo de provimento em comissão. 
Carga Horária: 8h diárias/40h semanais. 
 
ASSESSOR DA DIRETORIA LEGISLATIVA 
Descrição Sumária 
- Assessorar o Diretor Legislativo nas atividades relacionadas às prioridades 
administrativas para o bom andamento dos trabalhos legislativos e do setor em geral. 
Descrição Detalhada 
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- Operar no computador, digitando relatórios relacionados aos trabalhos legislativos 
realizados pela Casa; 
- Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 
Especificações: 
Escolaridade: Ensino Superior completo reconhecido pelo MEC, com 
conhecimento básico de informática; 
Experiência: nenhuma; 
Iniciativa/complexidade: executa tarefas de natureza simples e rotineiras; 
Esforço Físico: nenhum; 
Esforço Mental: normal; 
Esforço Visual: normal; 
Responsabilidade/Dados Confidenciais: nenhuma; 
Responsabilidade/Patrimônio: pelos equipamentos, materiais e móveis, constantes 
em sua sala; 
Responsabilidade/Segurança de Terceiros: nenhuma; 
Responsabilidade/Supervisão: nenhuma; 
Ambiente de Trabalho: normal, de escritório. 
Nota: cargo de provimento em comissão. 
Carga Horária: 8h diárias/40h semanais. 
 
DIRETOR DE FINANÇAS 
Descrição Sumária 
- Planejar, coordenar, executar, controlar e definir as prioridades administrativas 
junto aos setores da administração que estiverem sob sua responsabilidade, 
promovendo o bom andamento dos trabalhos e do controle geral de ordem 
financeira. 
Descrição Detalhada 
- Realizar estudos e pesquisas relacionadas às atividades de sua área, com 
metodologia própria, levantando as necessidades e definindo os objetivos; 
- Prestar informações à direção da Casa sobre o desenvolvimento dos serviços e 
resultados atingidos, elaborando relatórios para possibilitar a avaliação. 
Especificações: 
Escolaridade: Ensino Superior completo reconhecido pelo MEC, com 
conhecimento básico de informática; 
Experiência: de seis meses; 
Iniciativa/complexidade: planeja suas atividades; executa tarefas de natureza 
complexa e confidencial que requerem conhecimentos técnicos e especializados, 
iniciativa própria, tomada de decisões; 
Esforço Físico: nenhum; 
Esforço Mental: exige atenção e raciocínio constantes; 
Esforço Visual: normal; 
Responsabilidade/Dados Confidenciais: lida com documentos e informações, cuja 
divulgação causará sérios prejuízos à Administração; 
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Responsabilidade/Patrimônio: manipula recursos elevadíssimos; 
Responsabilidade/Segurança de Terceiros: nenhuma; 
Responsabilidade/Supervisão: supervisiona o trabalho de terceiros; 
Ambiente de Trabalho: normal, de escritório. 
Nota: cargo de provimento em comissão. 
Carga Horária: 8h diárias/40h semanais. 
 
ASSESSOR DA DIRETORIA DE FINANÇAS 
Descrição Sumária 
- Assessorar o Diretor de Finanças nas atividades relacionadas às prioridades 
administrativas para o bom andamento dos trabalhos de ordem financeira e do setor 
em geral. 
Descrição Detalhada 
- Assessorar o Diretor de Finanças nos estudos e pesquisas relacionadas às 
atividades de sua área; 
- Prestar auxílio na emissão de relatórios relacionados à contabilidade, nos cálculos 
das transações efetuadas e na verificação do saldo do caixa; 
- Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 
Especificações: 
Escolaridade: Ensino Superior completo reconhecido pelo MEC, com 
conhecimento básico de informática; 
Experiência: nenhuma; 
Iniciativa/complexidade: realiza trabalho que necessita de conhecimento básico em 
informática e contabilidade; 
Esforço Físico: nenhum; 
Esforço Mental: exige atenção e raciocínio constantes; 
Esforço Visual: normal; 
Responsabilidade/Dados Confidenciais: lida com documentos e informações, cuja 
divulgação causará sérios prejuízos à Administração; 
Responsabilidade/Patrimônio: manipula recursos financeiros; 
Responsabilidade/Segurança de Terceiros: nenhuma; 
Responsabilidade/Supervisão: nenhuma; 
Ambiente de Trabalho: normal, de escritório. 
Nota: cargo de provimento em Comissão. 
Carga Horária: 8h diárias/40h semanais. 
 
 
 

41ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 
26 DE OUTUBRO DE 2021 – TERÇA-FEIRA – 14:00 HORAS 

ORDEM DO DIA 
 

VETOS: 
 

01 –  Veto Total nº 29/21, ao autógrafo nº 15.234/21, originado do Projeto de Lei nº  
261/20, de autoria do Ver. Pedro Roberto, que estabelece normas para o correto 
descarte de máscaras de proteção individual e outros Equipamentos de Proteção 
Individual – EPI’s, como medida de redução da transmissão do novo coronavírus. 
(QUÓRUM: MAIORIA ABSOLUTA)    
 
02 - Veto Total nº 33/21, ao autógrafo nº 15.248/21, originado do Projeto de Lei nº 
161/2018, do Ver. Paulo Pauléra, que dispõe sobre liquidação de débitos fiscais 
inscrito na dívida ativa do município por meio de dação em pagamento de imóveis. 
(QUÓRUM: MAIORIA ABSOLUTA)  
 
03 - Veto Total nº 35/21, ao autógrafo nº 15.247/21, originado do Projeto de Lei nº 
67/2021, do Ver. João Paulo Rillo, que dispõe sobre a inclusão de gestantes, 
puérperas e lactantes com ou sem comorbidades no grupo prioritário do Plano 
Municipal de Imunização – COVID-19. (QUÓRUM: MAIORIA ABSOLUTA)  
 
04 - Veto Total nº 42/21, ao autógrafo nº 15.340/21, originado do Projeto de Lei nº 
168/21, do Ver. Bruno Marinho, dispõe sobre a proibição de reajuste nas tarifas nas 
contas de água na cidade de São José do Rio Preto-SP, durante o período de no 
enfretamento a Covid-19 (Coronavírus).  
(QUÓRUM: MAIORIA ABSOLUTA) 
 
PROPOSTA DE EMENDA À LEI ORGÂNICA 
 
05 – 01/2021 – VER. ODÉLIO CHAVES E OUTROS – 2ª DISC./VOT (COM 
EMENDAS E SUBEMENDAS) 
Insere o §5º no art. 111 da Lei Orgânica do Município, para estabelecer prazo para a 
concessão, permissão ou autorização de uso de bens municipais. (QUÓRUM: DOIS 
TERÇOS) 
 
PROJETOS DE LEI 
 

06 – 305/21 – DO EXECUTIVO – 2ª DISC/VOT (COM EMENDAS) 
Autoriza o Município, através do Poder Executivo, a prorrogar a outorga, mediante 
concessão, da execução do serviço público do transporte coletivo urbano, e dá outras 
providências. (QUÓRUM: DOIS TERÇOS) 
 
 
 
 
 
 
 
 
07 – 297/21 – VER. ROBSON RICCI – 1ª DISC./VOT 
Dispõe sobre a possibilidade da substituição da prestação pecuniária originada de 
infração ambiental pelo plantio de mudas. (QUÓRUM: MAIORIA  SIMPLES)   
 
08 – 300/21 – VER. ODÉLIO CHAVES  – 1ª DISC.VOT 
Institui o passe livre no transporte coletivo municipal para gestantes carentes, e dá 
outras providências. (QUÓRUM: MAIORIA SIMPLES)  
 
III – EXPLICAÇÃO PESSOAL  
 
IV – VOTAÇÃO SECRETA  
 

                                                                                                     Ver. PEDRO 
ROBERTO GOMES 

 Presidente da Câmara – 
22/10/2021 

40ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 
26 DE OUTUBRO DE 2021 – TERÇA-FEIRA – 09:00 HORAS 

 
ORDEM DO DIA 

 
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR 

01 – 29/21 – DO EXECUTIVO – 1ª DISC./VOT 
Revoga a Lei nº 13.350/2019 e proíbe, conforme estabelece, o uso de veículos de 
carga por tração animal e a exploração animal para tal finalidade. (QUÓRUM: 
MAIORIA SIMPLES) 
 
 
PROJETOS DE LEI 

02 – 57/21 – VER. BRUNO MOURA – 2ª DISC./VOT 
Dispõe sobre a instituição do Programa de Integridade nas empresas contratadas 
pela administração pública do município e dá outras providencias. (QUÓRUM: 
MAIORIA SIMPLES)  
 
03 – 65/21 – VER. PAULO PAULÉRA – 2ª DISC./VOT  
Inclui no Calendário Oficial do município de São José do Rio Preto – SP, o “Dia 
Municipal do Entregador Delivery”, a ser comemorado, anualmente, no dia 16 de 
outubro. (QUÓRUM: MAIORIA SIMPLES)  
 
04 – 240/21 – VER. JORGE MENEZES -2ª DISC/VOT 
Retifica o artigo 1º da Lei nº 13.801, de 15 de julho de 2021, de denominação de 
via pública. (QUÓRUM: DOIS TERÇOS)  
 
05 - 242/21 – VER. JÚLIO DONIZETE – 2ª DISC./VOT 
Dispõe sobre a obrigatoriedade de o Poder Executivo contratar apólice de seguro 
contra furto de veículos automotores, para ressarcimento de munícipes usuários 
do sistema rotativo de estacionamento "Área Azul", que tiverem seu bem furtado 
ou danificado durante sua utilização. (QUÓRUM: MAIORIA SIMPLES)  
 
06 – 248/21 – VER. PAULO PAULÉRA – 1ª DISC./VOT 
Inclui no Calendário Oficial do município de São José do Rio Preto – SP, o “Dia 
Municipal do Médico Cardiologista”, a ser comemorado, anualmente, no dia 14 
de agosto.(QUÓRUM: MAIORIA SIMPLES) 
 
07 – 301/21 – VER. ODÉLIO CHAVES  – 1ª DISC.VOT 
Institui no calendário oficial do município a semana municipal de evangelização. 
(QUÓRUM: MAIORIA  SIMPLES).   

 
 
III – EXPLICAÇÃO PESSOAL           
 

Ver. PEDRO ROBERTO GOMES  
          Presidente da Câmara - 22/10/2021 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIAÇU
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO (PRESENCIAL) RETIFICADO. A Prefeitura Municipal de Guapiaçu 
torna público aos interessados a retificação do Pregão Presencial nº 085/2021 e objeto do Processo 
nº 0134/2021. TIPO: Menor preço unitário. OBJETO: A presente licitação tem como objeto a aquisição de 
veículos zero km e aquisição de serviços de adaptação em ambulâncias, destinados ao Departamento 
de Saúde municipal, conforme as especificações e quantidades descritas no Termo de Referência em 
anexo ao presente Edital. DATA, HORÁRIO E LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA: 10 de novembro de 2021, às 
09:00 horas, na Prefeitura Municipal de Guapiaçu. EDITAL DISPONÍVEL: a partir de 26/outubro/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: 25/outubro/2021- PREGOEIRO: Leandro Mariano da Silva
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Responsabilidade/Patrimônio: manipula recursos elevadíssimos; 
Responsabilidade/Segurança de Terceiros: nenhuma; 
Responsabilidade/Supervisão: supervisiona o trabalho de terceiros; 
Ambiente de Trabalho: normal, de escritório. 
Nota: cargo de provimento em comissão. 
Carga Horária: 8h diárias/40h semanais. 
 
ASSESSOR DA DIRETORIA DE FINANÇAS 
Descrição Sumária 
- Assessorar o Diretor de Finanças nas atividades relacionadas às prioridades 
administrativas para o bom andamento dos trabalhos de ordem financeira e do setor 
em geral. 
Descrição Detalhada 
- Assessorar o Diretor de Finanças nos estudos e pesquisas relacionadas às 
atividades de sua área; 
- Prestar auxílio na emissão de relatórios relacionados à contabilidade, nos cálculos 
das transações efetuadas e na verificação do saldo do caixa; 
- Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 
Especificações: 
Escolaridade: Ensino Superior completo reconhecido pelo MEC, com 
conhecimento básico de informática; 
Experiência: nenhuma; 
Iniciativa/complexidade: realiza trabalho que necessita de conhecimento básico em 
informática e contabilidade; 
Esforço Físico: nenhum; 
Esforço Mental: exige atenção e raciocínio constantes; 
Esforço Visual: normal; 
Responsabilidade/Dados Confidenciais: lida com documentos e informações, cuja 
divulgação causará sérios prejuízos à Administração; 
Responsabilidade/Patrimônio: manipula recursos financeiros; 
Responsabilidade/Segurança de Terceiros: nenhuma; 
Responsabilidade/Supervisão: nenhuma; 
Ambiente de Trabalho: normal, de escritório. 
Nota: cargo de provimento em Comissão. 
Carga Horária: 8h diárias/40h semanais. 
 
 
 



B-4Jornal
São José do Rio Preto, terça-feira
26 de outubro de 2021

Prefeitura Municipal de
MONTE APRAZÍVEL

Editais de
NOTIFICAÇÃO

Editais de
CONVOCAÇÃO

Editais de
PROCLAMAS

GOVERNO DE MONTE APRAZÍVEL-SP
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL: 62/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 90/2021
REGISTRO DE PREÇOS: 47/2021
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios destinados aos 
diversos setores da administração, tais como administração, 
social, casa lar e saúde.
Data da realização da Sessão Pública: 12/11/2021
Horário: 09h30min.
Local da Abertura dos envelopes: Prefeitura de Monte Aprazível 
- Setor Municipal de Licitação, localizado na Praça São João, 
117, Centro.
O edital na integra deverá ser acessado através do site www.
monteaprazivel.sp.gov.br
Fundamentação legal: Leis Federais: 10.520/02 e 8.666/93.
Monte Aprazível, 22 de outubro de 2021.
Marcio Luiz Miguel – Prefeito Municipal
Diego Santos Rossini – Pregoeiro Ofi cial

GOVERNO DE MONTE APRAZÍVEL-SP
AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA: 01/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 91/2021
OBJETO: Contratação de empresa especializada para reforma 
e ampliação do Centro de Fisioterapia do município de Monte 
Aprazível – SP.
Data da realização da Sessão Pública: 30/11/2021
Horário: 09h30min.
Local da Abertura dos envelopes: Prefeitura de Monte Aprazível 
- Setor Municipal de Licitação, localizado na Praça São João, 
117, Centro.
O edital na integra deverá ser acessado através do site www.
monteaprazivel.sp.gov.br
Fundamentação legal: Lei Federal: 8.666/93.
Monte Aprazível, 25 de outubro de 2021.
Marcio Luiz Miguel – Prefeito Municipal
Diego Santos Rossini – Presidente da COMUL

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. RENAN MORAES DE ASSIS e LARISSA HAYDE 
DE AMARAL MOYSES, sendo ELE fi lho de JOSÉ DE AS-
SIS e de ROSELI MORAES DE ASSIS e ELA fi lha de LUIZ 
ANTONIO MOYSES e de IRACEMA DE AMARAL;
2. ÁTILA IVAN DA SILVA e JANIELE DE SOUZA OLI-
VEIRA, sendo ELE fi lho de MARIA APARECIDA DA SILVA 
e ELA fi lha de CLEUDIMAR DE OLIVEIRA e de JOCELI DE 
SOUZA MELO OLIVEIRA;
3. RAFAEL PEREIRA MIRANDA e JAQUELINE 
BARIA, sendo ELE fi lho de MARCIO JOSÉ MIRANDA e 
de ROGÉRIA SIMONE PEREIRA MIRANDA e ELA fi lha de 
VALDECIR BARIA e de ROSÂNGELA PERPÉTUA DA SILVA 
BARIA;
4. MARCOS ROBERTO CORREIA e SIRLENE 
PERPÉTUA LOPES DE SOUZA, sendo ELE fi lho de JOÃO 
CORREIA e de APARECIDA ROSA CORREIA e ELA fi lha de 
ALCIDES LOPES DE SOUZA e de CLARINDA PULIDO DE 
SOUZA;
5. ANDRÉ MEDINA DA SILVA e PRISCILA DE OLI-
VEIRA SANTOS, sendo ELE fi lho de VILMAR FERREIRA 
DA SILVA e de MARIA MEDINA DA SILVA e ELA fi lha de 
EDIL JOSÉ DOS SANTOS e de SONHIA MARIA DE OLI-
VEIRA SANTOS;
6. NATHAN FERREIRA REIS e JULIANA BEATRIZ 
MARTINS BARRANCO, sendo ELE fi lho de GIANCARLO 
FERREIRA e de SILENE OLIMPIA DOS REIS FERREIRA e 
ELA fi lha de RADAMES JORGE MARTINS BARRANCO e 
de CRISTIANE DE OLIVEIRA;
7. ADRIANO PEÇANHA DE OLIVEIRA e VIVIA-
NE BATISTA DA SILVA, sendo ELE fi lho de SEBASTIÃO 
PEÇANHA DE OLIVEIRA e de MARIA GORETE RIBEIRO 
DE OLIVEIRA e ELA fi lha de JOÃO LOPES DA SILVA e de 
TANIA MAURA BATISTA DA SILVA;
; brasileiros, residentes neste 3º subdistrito. Se alguém sou-
ber de algum impedimento, oponha-o em Cartório (R. São 
Paulo, 2200 – Tel: 3202-9090). 23/10/2021.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA COMPARECIMENTO
Drº Alexandre de Souza Matta, inscrito na OAB/SP143.171, 
com escritório à Rua Conselheiro Saraiva, 317, Vila Ercília, 
bairro desta cidade de São José do Rio Preto/SP – CEP: 
15013-090, brasileiro, casado, residente nesta cidade, vem, 
por intermédio deste Edital para promover a convocação do 
trabalhador Braz Bilhega Zaia, CPF 025.910.058-77 para 
comparecer o mais breve possível no escritório com endereço 
acima informado em seu horário de funcionamento, ou seja,  de 
segunda à sexta feira, das 08h00min. às 11h30min. no período 
matutino e das 13h00min às 17h30min no período vesperti-
no, para tratar de assunto referente a Ação Trabalhista de Nº 
0011396-51.2018.5.15.0017 em trâmite perante a Justiça do 
Trabalho desta comarca de São José do Rio Preto – SP.
São José do Rio Preto – SP, 18 de Outubro de 2021
DRº Alexandre de Souza Matta

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA COMPARECIMENTO
Drº Danilo da Silva Paranhos, inscrito na OAB/SP299.594, com 
escritório à Rua Comendador Antonio Teixeira Correa Leite, 
613, Jardim Redentor - bairro desta cidade de São José do 
Rio Preto/SP – CEP: 15085-340, brasileiro, casado, residente 
nesta cidade, vem, por intermédio deste Edital para promover a 
convocação do trabalhador Elias Schimidt, CPF 282.471.508-
16 para comparecer o mais breve possível no escritório com 
endereço acima informado em seu horário de funcionamento, 
ou seja,  de segunda à sexta feira, das 08h00min. às 11h00min. 
no período matutino e das 13h00min às 18h00min no período 
vespertino, para tratar de assunto referente a Ação Individual de 
Nº 0010257-68.2015.5.15.0082 em trâmite perante a Justiça do 
Trabalho desta comarca de São José do Rio Preto – SP.
São José do Rio Preto – SP, 18 de Outubro de 2021
DRº Danilo da Silva Paranhos

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


