
Governador interino, Carlão fala em 
rever instalação de novos pedágios

UM DIA APÓS CRÍTICAS DE PREFEITOS
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Carro 
despenca de 
viaduto na 
BR 153

Um veículo despencou de 
viaduto na rodovia Washington 
Luís (SP-310), sobre a BR-
153, na tarde desta quarta-fei-
ra, 27, em Rio Preto, na região 
da avenida Murchid Homsi.
A vítima é uma mulher que so-
freu ferimentos leves. Pág.A4

MP investiga 
escritórios de 
Rio Preto por 
sonegação

O empresário alvo da opera-
ção se associou a contadores 
com escritórios na cidade de 
Rio Preto, que se encarregam de 
abrir as empresas de “fachada” 
em nome de “laranjas”. Foram 
cumpridos seis mandados de 
busca e apreensão.      Pág.A4

Após morte de 
cães em voo,  
ONG faz alerta

Após a repercussão no últi-
mo dia 19 de outubro, da mor-
te de um filhote da raça golden 
retriever, durante uma viagem 
de avião de São Paulo para o 
Rio de Janeiro, o assunto vol-
tou à tona na imprensa e nas 
entidades que ajudam os pets. 
Em um mês, além deste filhote 
que morreu de hipertemia, ou-
tro cão que fazia o trecho entre 
São Paulo e Aracaju, foi a óbito 
por asfixia, mesmo estando 
em uma caixa de transporte 
recomendada.  

                           Pág.A2

O governador em exercício 
Carlão Pignatari (PSDB) tentou 
amenizar as críticas feitas ao 
governador João Doria, do 
mesmo partido, sobre a insta-
lação de 10 novas praças de 
pedágio no Estado, sendo sete 
delas na região de Rio Preto. 
“Projeto pode ser revisto, não 
está fechado”, disse Carlão, 
durante visita ontem a Rio 
Preto onde cumpriu agenda e 
anunciou investimentos para 
a região.   Pág.A3

Carlão Pignatari, governador em exercício, visitou Rio Preto ontem, se reuniu com autoridades, 
falou sobre investimentos e disse que instalação de novos pedágios pode ser revista

Tenistas sem 
vacina poderão 
jogar o Aberto 
da Austrália, 

afirma premiê
Pág. B1

Mutirão da 
limpeza vai até 

amanhã na 
Vila Toninho
A Prefeitura de Rio Preto, por 

meio das Secretarias de Saúde 
e Serviços Gerais, realiza a sexta 
etapa do Mutirão da Limpeza e da 
Saúde entre os dias 27 e 29 de 
outubro. Os bairros contemplados 
são Vila Toninho e Jockey Clube.
Os caminhões vão passar pelos 
bairros entre 8h e 15h30, e es-
tarão identificados com faixas.  
    Pág.A2

Edinho defende 
prorrogação do 
contrato mas 
admite que é 

preciso melhorias
Pág. A3

CRISE
A jogadora de vôlei 
rio-pretense Carol 
Gattaz usou as 
redes sociais para 
criticar postagem 
homofóbica feito 
pelo jogador Mau-
rício.
Pág.B1

AGRO
Secretário 
de agricul-
tura, Itamar 
Borges, está 
em Dubai e 
apresentou 
dados do 
agro paulista 
para atrair 
negócios. 
Pág.A3
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DIA DO SERVIDOR 
– TEMOS O QUE 
COMEMORAR?

 Mais um dia em come-
moração ao dia do Servi-
dor Público chegou, e nos 
perguntamos, comemorar 
o quê? Em praticamente 
dois anos de Pandemia que 
viraram nossas vidas de 
cabeça para baixo, de re-
pente nada mais era igual, 
não existia mais certezas, o 
medo tomou conta de tudo 
e a distância tomou conta 
de todos. No começo acre-
ditávamos que seriam alguns 
dias no máximo ou somente 
alguns poucos meses, e olha 
só, já se foram quase dois anos e ainda não acabou esse 
pesadelo. E o pior foi a dor da perda, se foram amigos, 
parentes, quanta tristeza, quanto sofrimento, quanta dor.

   Neste contexto do caos epidemiológico e sanitário 
de proporções Mundial, de incertezas e inseguranças 
além do negacionismo absurdo por parte de quem 
tinha o dever para com a saúde e vida dos brasileiros, 
chegamos a um cenário de guerra, com mais de 600 
mil mortes e com todas as consequências sociais que 
assolam nosso país. 

   Mas, em meio aos destroços, todo esse caos serviu 
para evidenciar o que já sabíamos: a importância dos 
servidores públicos, que atuam da pesquisa ao cuida-
do em cada unidade de saúde e hospital em todos os 
municípios de nosso país. E mesmo assim, por parte 
dos governos, em especial do Governo Federal, estes 
servidores sofrem com ataques, restrições e suspenção 
de direitos que levam os mesmos a grandes perdas e 
prejuízos concomitantemente ao aumento de trabalho, 
de pressão emocional e inseguranças.

   Há quem diga que servidores nem tiveram perdas, 
enquanto muitos brasileiros perderam seus empregos. 
Sim, é verdade que os servidores não perderam os seus 
empregos, até porque a maioria deles, foram para linha 
de frente no combate ao Coronavírus, entregando - se 
de corpo e alma, em meio a suor, lágrimas e principal-
mente a um sentimento de impotência. Muitos deixa-
ram suas famílias, ficando sem vê-las por semanas ou 
meses; pondo a própria vida em risco para cuidar de 
outras famílias e salvar muitas outras vidas. Neste con-
texto os servidores perderam sim, tanto quanto todos, 
afinal perderam amigos, parentes, perderam saúde e 
até a vida, mas a maioria como sempre, não perdeu a 
coragem, a atenção, a responsabilidade, o empenho, o 
compromisso, o carinho e o amor no atender e cuidar 
da população em momentos tão difíceis.  

  Nesse dia do Servidor Público, em 2021, no princípio 
do fim da pandemia e considerando todas as lutas e 
dificuldades enfrentadas, todo o empenho, inclusive com 
investimento financeiro do próprio bolso para desenvol-
ver o trabalho remoto, o Servidor Público que sempre se 
mostrou como elemento de segurança, de dignidade, de 
confiança e, principalmente, de esperança; mais uma 
vez vestiu-se de coragem e energia e continua lutando, 
todos os dias pelo bem - estar, pela saúde, pela vida e 
pela vacinação de todos os brasileiros.

Parabéns, Servidoras e Servidores Públicos Munici-
pais! Vocês são um orgulho para o Brasil, são o orgulho 
de nossas cidades e para toda população!

Sanny Lima Braga - Presidente SSPM de S.J. do 
Rio Preto e Região.

ARTIGO “Os animais não são bagagens, são seres 
vivos”, indigna-se diretora de ONG de São Paulo

A Andrea Braga é diretora 
da ONG (Organização Não Go-
vernamental) “Amor que não 
se mede”, de São Paulo, e 
criou um perfil no instagram (@
amorquenaosemede_sp) para 
ajudar na adoção de animais 
abandonados e divulgação de 
animais perdidos ou furtados. 

Após a repercussão no últi-
mo dia 19 de outubro, da morte 
de um filhote da raça golden 
retriever, durante uma viagem 
de avião de São Paulo para o 
Rio de Janeiro, o assunto vol-
tou à tona na imprensa e nas 
entidades que ajudam os pets. 
Em um mês, além deste filhote 
que morreu de hipertemia, ou-
tro cão que fazia o trecho entre 
São Paulo e Aracaju, foi a óbito 
por asfixia, mesmo estando em 
uma caixa de transporte reco-
mendada. 

O questionamento vem, prin-
cipalmente, em torno de quais 
condições esses transportes são 
feitos e se há uma fiscalização 
em relação a isso. “Os animais 
não são bagagens, são seres 
vivos. Quantos animais ainda 
vão ter que morrer para que as 
companhias aéreas mudem a 
forma de transportá-los? Eles 
são transportados junto com a 
bagagem, ficam totalmente no 
escuro e sujeitos ao frio extremo 
ou calor extremo, morrendo 
de hipotermia ou hipertemia”, 
questiona Andrea. 

Com exceção dos casos 
em que não há outra solução, 
como, por exemplo, quando o 
dono muda de estado ou país e 
leva seu animalzinho com ele, 
os casos de compra de animais 
oriundos de outros estados 
ou países devem ser sanados. 
“Isso serve de alerta para que 
as pessoas evitem comprar 

Andressa ZAFALON    
redacao@dhoje.com.br

VÔOS 
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animais de outros estados. O 
problema é que existem casos 
em que a pessoa não tem outra 
opção, pois vai mudar de país ou 
estado e não vai deixar de levar 
seu animalzinho. Tem q ter um 
jeito de solucionar isso. Tem que 
ter outra maneira menos cruel”, 
salienta a diretora da ONG.

As companhias aéreas ofere-
cem o serviço de transporte de 
animais em avião, que podem 
ser feitos na cabine ou no baga-
geiro da aeronave, dependendo, 
inclusive, das restrições impostas 
pelas empresas de acordo com o 
porte, raça e a idade do animal. 

A regra geral para o trans-
porte dos pets, é que eles sejam 
acomodados limpos e sem odor 
desagradável em uma caixa de 
transporte chamada “kennel”, 
que pode ser comprada em pet-
shop. “É importante que a caixa 
tenha aberturas para garantir a 
circulação de ar e espaço sufi-
ciente para que o animal consiga 
se mover e girar lá dentro”, alerta 
a ANAC (Agência Nacional de 

Aviação Civil). 
Sobre isso, a empresa Gol 

determina que o peso do animal, 
para transporte no bagageiro, 
deve ser entre 10 e 30kg, com 
idade mínima de 4 meses; já a 
Latam determina peso máximo 
de 45kg e idade mínima de 8 
semanas. Além disso, as com-
panhias cobram uma taxa extra 
para esse tipo de serviço, seja 
pelo transporte na cabine ou no 
bagageiro do avião. 

 É preciso solicitar o serviço 
de transporte de animal de pet 
com antecedência e a reserva 
está sujeita a confirmação da 
empresa, até porque, existe um 
limite de animais transportados 
por voo. Para a Gol, a taxa de 
transporte no bagageiro é de R$ 
850,00 por trecho e no caso de 
voos domésticos. Par aos voos 
internacionais a taxa é de R$ 
1.100,00 pro trecho. A Latam 
cobra entre 500 e R$ 900,00 
nos voos domésticos, dependen-
do do peso do animal. Nos voos 
internacionais, também depende 

do peso e o valor pode chegar a 
U$300 dólares. 

O veterinário Alysson Coimbra 
destaca que “o erro começa 
quando se equipara esse trans-
porte de animais domésticos 
ao transporte de cargas e isso 
precisa mudar. Estamos trans-
portando vidas e uma série de 
cuidados devem ser adotados 
para garantir a integridade física 
e evitar mortes”. 

Alysson ainda observa que 
todo o ambiente de espera no 
embarque e desembarque deve 
ser meticulosamente preparado. 
“Assim como o ambiente de 
espera, a logística operacional 
também deve ser dinâmica, prio-
rizando a introdução e retirada 
da caixa de permanência nesses 
ambientes hostis para eles”. 

No Brasil existe vigente uma 
lei que trata como crime maus-
-tratos, ato de abuso, ferir ou 
mutilar animais, podendo chegar 
de 2 a 5 anos de reclusão, multa 
e até proibição de guarda de 
novos bichos. O advogado Jean 
Dornelas, explica que esta lei se 
aplica, também, às companhias 
aéreas. 

“A lei federal de 2020, ape-
nas aumentou a pena, no entan-
to, o próprio Código de Defesa 
do Consumidor (CDC), no artigo 
6º, inciso 1, fala da proteção à 
vida, à saúde e segurança contra 
riscos provocados por práticas 
de fornecimento de produtos e 
serviços, considerados perigosos 
ou nocivos. Um transporte entra 
sim na lei, se enquadra”, explica 
o advogado. 

Dornelas ainda complementa 
dizendo que, no mesmo artigo 
do CDC, no inciso 6, fala da 
reparação de danos patrimoniais 
e morais. “Não há menor dúvida 
que as empresas aéreas se en-
quadram na lei federal e o cliente 
pode, inclusive, a respectiva 
indenização”, conclui.

LIMPEZA
Mutirão para recolher inservíveis na Vila Toninho vai até amanhã

Divulgação

A Prefeitura de Rio Preto, por 
meio das Secretarias de Saúde 
e Serviços Gerais, realiza a sexta 
etapa do Mutirão da Limpeza e 
da Saúde entre os dias 27 e 29 
de outubro. Os bairros contem-
plados são Vila Toninho e Jockey 
Clube.

Os caminhões vão passar 
pelos bairros entre 8h e 15h30, 
e estarão identificados com fai-
xas. A população deve deixar o 
material inservível na calçada, já 
que os funcionários não entram 
na residência.

Podem ser descartados ma-
teriais que favorecem a proli-
feração de animais vetores e 
nocivos, como o mosquito Aedes 
aegypti e o escorpião Tityus 

serrulatus (escorpião amarelo). 
Não serão recolhidos animais 
mortos, lixo comum, entulhos 
e galhos.

Em caso de dúvidas ou infor-
mações, o munícipe pode ligar 
na Ouvidoria da Secretaria de 
Saúde, no 0800 770 58 70. O 
serviço funciona de segunda a 
sexta-feira, das 7h às 17h.

Balanço - Nos cinco mu-
tirões da saúde e da limpeza 
realizados este ano em Rio Preto 
foram recolhidas 57 toneladas 
de materiais inservíveis.

MATERIAS RECOLHIDOS
- Móveis velhos
- Pneus
- Garrafas
- Madeiras
- Tábuas
- Eletrodomésticos

Da REDAÇÃO 

TRABALHO Balcão tem 826 vagas de emprego

O Balcão de Empregos de 
Rio Preto desta quarta-feira 
(27) está oferecendo 826 
oportunidades de trabalho. 
As principais delas são para 
vendedor externo (58), ope-
rador de caixa (54), auxiliar 
de produção (38), açougueiro 
(30), atendente (23), promo-
tor de vendas (23), repositor 

de frutas, verduras e legumes 
(22), repositor (22), operador 
de empilhadeira (13), entre 
outros.

Há também oportunidades 
de estágio. As vagas são para 
as seguintes áreas: ensino 
médio (8), vendedor (4), admi-
nistração (3), engenharia (2), 
arquitetura (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.

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

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

Da REDAÇÃO

Balcão de 
Empregos 
tem 826 
vagas de 
emprego
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EM DUBAI TRANSPORTE COLETIVO

EM RIO PRETO

Itamar Borges apresenta dados do 
agro paulista para abrir negócios
Participante da comitiva 

do governo do Estado de São 
Paulo que está em Dubai, 
nos Emirados Árabes, o de-
putado estadual licenciado e 
secretário estadual da Agri-
cultura Itamar Borges (MDB), 
apresentou a empresários 
e investidores estrangeiros 
oportunidades de negócio no 
setor agropecuário do Brasil. 
O governador João Doria tam-
bém participa do evento.

A feira internacional Expo 
Dubai começou a ser apre-
sentada pelos integrantes do 
governo paulista no último do-
mingo, 24. Trata-se do maior 
evento de inovação e econo-
mia criativa do mundo, com 
a participação de mais 190 
países. No total, são espera-
dos 25 milhões de visitantes.

“O Brasil tem vocação para 
produzir uma ampla gama de 
produtos para todo o mundo. 
O agronegócio em São Paulo 
faz a diferença não só na pro-
dução, mas também na logís-
tica. É importante destacar a 
sustentabilidade da produção 
do Estado de São Paulo”, afir-
ma o secretário de Agricultura, 
Itamar Borges. 

“A Expo Dubai é um impor-
tante evento para mostrarmos 
a força do estado mais pujante 
do Brasil e este networking 
garante a possibilidade de 
cooperação e negócios, abran-

gendo múltiplos temas de 
interesse nacional como agro-
negócio, cultura, e-commerce, 
inovação, tecnologia e turis-
mo”, afirmou o secretário de 
Agricultura.

 Expo Dubai  -  Entre 
os dias 24 e 31 de outubro, o 
Pavilhão Brasil, que fica no dis-
trito da Sustentabilidade, terá 
o Estado de São Paulo como 
anfitrião da São Paulo Expo 
Week. Durante a semana estão 
sendo promovidas apresenta-
ções artísticas, culturais e es-
portivas mostrando ao mundo 
como tradição e modernidade 

Raphael FERRARI

ESTADUAL

Deputados durante votação na Assembleia

Prefeito Edinho respondeu sobre prorrogação do contra-
to aprovada pela Câmara

Itamar Borges integra comitiva do governo de São Paulo

Vinicius LIMA

Governador em exercício, Carlão Pignatari 
diz que novos pedágios podem ser revistos

O governador em exercício 
Carlão Pignatari (PSDB) ten-
tou amenizar as críticas feitas 
ao governador João Doria, do 
mesmo partido, sobre a ins-
talação de 10 novas praças 
de pedágio no Estado, sendo 
sete delas na região de Rio 
Preto.

Carlão esteve nesta quar-
ta-feira, 27, em Rio Preto, 
onde anunciou uma série de 
investimentos no município 
nas áreas da saúde e educa-
ção, no entanto, o que mais 
teve de responder foi sobre a 
nova concessão das rodovias 
paulistas e críticas de prefei-
tos e autoridades da região.

Carlão ocupa interinamen-
te o cargo de governador até o 
dia 3 de novembro em função 
da viagem de Doria a Dubai, 
nos Emirados Árabes, e pedi-
do de licença por parte do vice 
Rodrigo Garcia (PSDB).

Aproveitando-se do cargo 
Carlão minimizou os impactos 
das praças de pedágio pre-
vistos no novo programa de 

concessões do governo esta-
dual dizendo, em determinado 
momento, que “pedágio não 
é ruim”.

“Projeto pode ser revisto, 
não está fechado. Está sendo 
discutido e estudado em cada 
audiência pública. Esse é o 
momento correto para fazer 
as reclamações e demandas 
das regiões. É o que os prefei-
tos estão fazendo”, disse Car-
lão.Sobre a praça de pedágio 
anunciado em Cedral, o que 
em um espaço de 22 quilô-
metros passaria a existir duas 
cobranças aos motoristas da 
rodovia Washington Luís (SP-
310), o governador em exer-
cício afirmou que a decisão 
pode ser revista. “Não pode 
ter uma cidade ilhada igual 
Uchoa. Isso acaba prejudi-
cando as cidades. Pode ser 
revisto, diálogo em relação ao 
pedágio em Cedral”, afirmou 
o tucano.

Segundo Carlão existem 
dois momentos no processo 
de concessão das rodovias a 
iniciativa privada, a fase de 
renovação e o contrato de 
concessão propriamente dito. 

Raphael FERRARI 
redacao@dhoje.com.br

“Temos 30 dias para receber 
as propostas (das audiências 
públicas) ai que vai se definir 
se vai haver pedágio. Não é 
matéria fechada. Esperamos 
que haja serenidade para ver 
o que fica melhor para nossa 
região”.

Sobre a terceira faixa na 
SP-310 entre Cedral e Miras-
sol, Carlão afirmou que “no 
mínimo a terceira faixa seja 
contemplada no projeto”.

Eleições  - Sobre as 
prévias do PSDB para a es-
colha dos candidatos para 
as eleições do ano que vem 
novamente Carlão Pignatari 
foi prudente nas respostas à 
imprensa. Questionado sobre 
a indicação do vice Rodrigo 
Garcia ao governo do Estado 
no próximo ano e sua baixa 
intenção de votos nas pesqui-
sas realizadas até o momento 
que colocam o ex-governador 
Geraldo Alckmin em primeiro, 
Carlão rebateu.

“Eleição se discute em ano 
par. Rodrigo é nosso candidato 
e não tem nenhuma dúvida 
de que ele ganha a eleição. 

Pesquisa é uma radiografia do 
momento. Geraldo é um ho-
mem que eu respeito. Acredito 
que ele vai estar junto com o 

Rodrigo na eleição”, afirmou.
Alckmin está prestes a dei-

xar o PSDB depois de duas dé-
cadas, sido eleito governador 

em duas ocasiões e disputado 
a presidência da República 
pelo partido em duas eleições. 
(Colaboração Vinicius Lima)

Edinho diz que prorrogação é vantagem, 
mas admite que é preciso melhorias 

Menos de 24 horas após 
ter obtido vitória na aprovação 
do projeto que prorroga por dez 
anos a concessão do serviço 
de transporte coletivo de Rio 
Preto, o prefeito Edinho Araújo 
(MDB) afirmou que foi “a me-
lhor decisão”.

Para o prefeito a escolha de 
prorrogar o serviço e não abrir 
nova licitação com a possibili-
dade de novas empresas dispu-
tarem o mercado foi sacramen-
tada após análises técnicas. 
“Toda minha assessoria técnica 
entende que há vantajosidade 
para o município. Queremos 
cada vez mais que Rio Preto 
tenha transporte público de 
qualidade, preço acessível”, 
afirmou Edinho.

Sobre as críticas de usuários 
que reclamam da qualidade do 
serviço o prefeito reconheceu 
que mesmo com a prorrogação 
o governo precisa ir em busca 
de melhorias. “Serviços pres-
tados podem ser melhorados. 
Estarei vigilante. As audiências 
foram importantes e vamos 
continuar cobrando e fiscalizan-
do esse serviço”, disse.

O projeto foi aprovado na 
terça-feira, 26, por 13 vo-
tos favoráveis, 3 contrários e 
uma abstenção. O que causou 
perplexidade foi justamente a 
abstenção do vereador Robson 
Ricci (Repuclicanos) que em 
todas as audiências públicas, 

e na própria Câmara Municipal, 
era um dos parlamentares mais 
críticos a possibilidade de pror-
rogação. Ele inclusive preside a 
CPI do Transporte e em vários 
depoimentos criticou os argu-
mentos do secretário de Trânsito 
Amaury Hernandes de defender 
a prorrogação do serviço em 
Rio Preto.

Uma reunião na segunda-
-feira, 25, entre Robson Ricci, 
vereadora Karina Caroline e o 
presidente municipal do partido 
Republicanos, Diego Polachini, 
em que ambos vereadores 
estão filiados, com o prefeito 
Edinho Araújo, teria sacramen-
tado a mudança de postura do 
vereador.

Raphael FERRARI

unem-se criando uma cultura 
única, vibrante e aberta aos 
negócios.

As Exposições Mundiais 
são realizadas desde 1851, 
a cada 5 anos. São eventos 
globais dedicados a encontrar 
soluções para os desafios 
fundamentais enfrentados 
pela humanidade. Dubai foi 
selecionada em 2013 para 
sediar a edição de 2020 da 
Expo. Com o tema “conectan-
do as mentes e criando um 
futuro”, a edição atual da feira 
foi dividida em três setores: 
oportunidade, mobilidade e 
sustentabilidade.

O prefeito Edinho admitiu 
que após explicações de sua 
equipe técnica a orientação 
do partido Republicanos em 
relação a votação foi revista. 
“Mostramos a eles inúmeras 
respostas da equipe técnica. 
Caminhou para termos um voto 
da Karina e a abstenção já que o 
entendimento como presidente 
da comissão era que ele (Ricci) 
não estivesse pré-julgando nem 
a favor e nem contra”, admitiu 
Edinho.

Além da abstenção de Ricci, 
votaram contra a prorrogação do 
transporte os vereadores Renato 
Pupo (PSDB), Pedro Roberto 
Gomes (Patriota) e João Paulo 
Rillo (Psol).

mas admite que é preciso melhorias 
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Assembleia aprova destinar recursos
 para Etecs e Fatecs  

A Assembleia Legislativa do 
Estado de São Paulo aprovou, 
por unanimidade, projeto de lei 
de autoria do governador João 
Doria (PSDB), que estende o 
programa Dinheiro Direto na 
Escola Paulista às Etecs e 
Fatecs, e amplia programas 
de formação continuada a 
integrantes do subquadro de 
empregos públicos permanen-
tes docentes do Centro Esta-
dual de Educação Tecnológica 
Paula Souza.

O projeto altera a redação 

de duas leis que já estão em vi-
gor. A autorização do Poder Exe-
cutivo para instituir programas 
de formação continuada con-
templava apenas os integrantes 
do quadro do magistério da 
Secretaria da Educação. Agora, 
serão inclusos os integrantes 
do subquadro de empregos 
públicos permanentes docen-
tes do Centro Paula Souza, 
como professores, auxiliares, 
administrativos, entre outros.

Os programas de forma-
ção continuada são aqueles 
desenvolvidos para o aperfei-
çoamento, teórico e prático, 

e atualização profissional de 
professores, gestores e fun-
cionários das redes públicas 
de ensino. Neles, bolsas de 
estudo e pesquisa são sub-
sidiadas, com o objetivo de 
incentivar a participação desse 
público-alvo.

Já na Lei 17.149/2019, 
que institui o programa Dinhei-
ro Direto na Escola Paulista, 
todos os poderes e deveres 
atribuídos à Secretaria da 
Educação, por conta do bene-
fício ser destinado às escolas 
públicas da educação básica 
da rede estadual, serão esten-

didos ao Centro Estadual de 
Educação Tecnológica Paula 
Souza, uma vez que as Etecs 
e Fatecs serão contempladas 
pelo programa e são vincula-
das a ele.

O Centro Estadual de Edu-
cação Tecnológica Paula Souza 
é uma autarquia do governo 
do Estado de São Paulo vin-
culada à Secretaria de De-
senvolvimento Econômico. A 
instituição está presente em 
369 municípios paulistas e 
administra 223 Etecs e 74 
Fatecs, somando mais de 322 
mil alunos.

Raphael FERRARI
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Operação investiga escritórios de contabilidade em Rio Preto por sonegação no 
comércio de latex

Operação investiga escritórios de contabilidade 
em Rio Preto por sonegação no comércio de látex

Foi deflagrada na manhã da 
quarta-feira (27) a Operação 
GEB-10 - Borracha Mineira 
que visa combater sonegação 
de impostos no setor de co-
mércio de látex de seringuei-
ra, também conhecido como 
cernambi, no valor de R$ 40,6 
milhões. Estão sendo cumpri-
dos seis mandados de busca 
e apreensão em residências, 
estabelecimentos comerciais 
e escritório de contabilidade.

A operação do Ministério 
Público de Minas Gerais, por 
meio da Coordenadoria Regio-
nal das Promotorias de Justiça 
de Defesa da Ordem Econômi-
ca e Tributária do Triângulo e 
Noroeste, é feita em parceria 
com a Receita Estadual de Mi-
nas Gerais, Grupo de Atuação 
Especial de Combate ao Crime 
Organizado (Gaeco) de São 
José do Rio Preto, Gaeco de 
Uberlândia e Gaeco de Ubera-
ba e com o apoio das Polícias 

Militares dos Estados de São 
Paulo e Minas Gerais.

A empresa alvo da ope-
ração, em Fronteira, comer-
cializou, sozinha, a partir de 
setembro de 2016, 52,3% de 
toda a borracha natural que 
saiu do Estado de Minas Gerais, 
correspondente a 65,3 mil to-
neladas, no valor de R$356,05 
milhões, gerando um ICMS no 
importe de R$40,6 milhões, 
valor não recolhido ao Estado 
de Minas Gerais.

Para sonegar o imposto, a 
empresa alvo compra a pro-
dução de borracha natural 
dos produtores rurais mineiros 
e simula comprar o mesmo 
produto de empresas “de fa-
chada”, também conhecidas 
como “noteiras”, localizadas 
principalmente nos Estados do 
ES, GO, BA, PA, MA, e SP.

O empresário alvo se asso-
ciou a contadores com escritó-
rios na cidade de Rio Preto, que 
se encarregam de abrir as em-
presas de “fachada” em nome 
de “laranjas”, que normalmente 
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são pessoas humildes, sem 
capacidade financeira, sendo 
que alguns deles provavelmente 
nem sabem que seus nomes 
estão sendo utilizados para a 
prática de atos ilícitos.

A operação deflagrada visa 
elucidar a prática dos crimes de 
associação criminosa, falsidade 
ideológica, lavagem de capitais 
e crimes contra a ordem econô-
mica e tributária.

Além do cumprimento dos 
mandados de busca e apreen-
são em residências e escritórios 
de contabilidade, os alvos foram 
notificados, juntamente com 
outras duas pessoas apontadas 
como maiores fornecedores 
de créditos podres à empresa 
objeto da investigação, para 
prestar depoimento na sede do 
Ministério Público nas cidades 
de Rio Preto e Frutal.

Participaram da operação 
cinco promotores de Justiça, 17 
auditores da Receita Estadual, 
13 Policiais Militares de Minas 
Gerais, além de 12 Policiais Mi-
litares do Estado de São Paulo.
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TRÁFICO
Casal é preso com maconha 

no trevo de Tanabi

Por volta das 7h30 desta 
quarta-feira (27), policiais 
militares do Tático Ostensivo 
Rodoviário (TOR) prenderam 
um casal que transportava 
no porta-malas de um Monza 
uma grande quantidade de 
maconha.

A abordagem ocorreu no 
trecho de Tanabi da rodovia 

Euclides da Cunha, quando 
os rodoviários suspeitaram 
das atitudes do casal passa-
geiro do carro com placa de 
Catiguá.

A droga, que foi encami-
nhada para a delegacia de 
Tanabi junto com o casal, 
que irá responder por tráfico 
de drogas. 

(Colaborou – Bruna 
MARQUES)
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INSEGURANÇA
Mulher é presa após 
furtar loja de roupas 

e hipermercado

Uma mulher, de 42 anos, 
foi presa em flagrante, na 
tarde da terça-feira (26), após 
ser flagrada furtando peças de 
roupa de uma loja na Avenida 
Brigadeiro Faria Lima. Os po-
liciais militares descobriram 
que a acusada ainda furtou 
mercadorias de um hipermer-
cado que funciona no mesmo 
centro de compras.

A Polícia Militar foi infor-
mada pelo representante 
da loja de que ele estava 
monitorando as câmeras de 
segurança quando observou 
a suspeita pegando algumas 
peças e escondendo dentro 
de uma bolsa.

A ladra foi abordada pelos 
seguranças do estabeleci-
mento quando o funcionário 
viu que após o furto ela saiu 

sem pagar pelos produtos. 
Levada para o interior da loja 
ficou em uma sala até a che-
gada da guarnição.

Em revista na bolsa da 
mulher, os pms encontraram 
mercadorias com etiquetas 
de um hipermercado que foi 
avisado para que encaminhas-
se um representante para o 
Plantão Policial.

Segundo o boletim de 
ocorrência, as roupas furtadas 
da loja custam R$1.173,50, 
já as mercadorias do mercado 
somam R$92,99.

Na delegacia, a prisão por 
furto foi confirmada e a indi-
ciada transferida à carcera-
gem local, onde permaneceu 
à disposição da Justiça. O 
caso foi encaminhado para o 
5º Distrito Policial.

 (Colaborou – Bruna 
MARQUES)
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Jovem bate na irmã, ameaça mãe, 
tentar agredir policiais e acaba preso

Um rapaz, de 26 anos, foi 
preso na madrugada desta 
quarta-feira (26), após ter 
agredido sua irmã de 24 anos 
e ameaçado e injuriado sua 
mãe, de 43 anos, enquanto 
estavam em casa, no Jardim 
Jessica. O rapaz ainda tentou 
agredir a equipe da Polícia 
Militar acionada para o caso.

De acordo com o boletim 
de ocorrência, os militares fo-
ram chamados primeiro para 
atender uma ocorrência onde 
um jovem estaria ameaçando 
seus familiares, sendo que 
no caminho para o endereço 
surpreenderam o agressor 
conduzindo uma bicicleta e 
demonstrando nervosismo.

Os policiais o abordaram, 
momento em que o acusado 
tentou agredir os militares, 
mas acabou sendo detido e 
com ele foram apreendidas 

duas facas.
Em seguida, foi acionado o 

apoio de outra guarnição que 
permaneceu com o suspeito 
enquanto a primeira equipe 
se dirigiu para a residência 
das vítimas.

No local foram informados 

rosto de sua mãe.
Elas acrescentaram que 

não satisfeito com as ameaças 
o agressor pegou um pedaço 
de ferro e golpeou a cabeça 
de sua irmã para, em seguida, 
ofendê-las com palavras de 
baixo calão.

Temendo pela integridade 
física, as vítimas saíram da 
casa, oportunidade em que o 
rapaz fugiu com uma bicicleta 
e com celular de sua irmã, 
mas acabou sendo abordado 
pela PM.

O agressor foi levado para 
a Central de Flagrantes, onde 
sua prisão foi confirmada, sen-
do recolhido para a carcera-
gem local. O caso foi registrado 
como violência doméstica, 
ameaça, furto, resistência, 
injúria e lesão corporal e en-
caminhado para o 4º Distrito 
Policial de Rio Preto. 

(Colaborou – Bruna 
MARQUES)
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de que o agressor se dirigiu 
até o imóvel e aparentava 
estar irritado, sendo que mais 
tarde passou a gritar e ame-
açar a irmã e a mãe e, em 
seguida, se armou com duas 
facas de cozinha, chegando a 
encostar um dos objetos no 
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Carro despenca de viaduto e 
mulher fica levemente ferida

Um veículo despencou de 
viaduto na rodovia Washington 
Luís (SP-310), sobre a BR-
153, na tarde desta quarta-fei-
ra, 27, em Rio Preto, na região 
da avenida Murchid Homsi.

A vítima é uma mulher e 
ainda não se sabe quais os 

motivos que levaram ao aci-
dente.

Segundo informações preli-
minares ela teria perdido o con-
trole do veículo e despencado 
do viaduto.

Mesmo com a gravidade do 
acidente ela sofreu ferimentos 
leves e foi socorrida pelo Corpo 
de Bombeiros, para atendi-
mento médico.

Ninguém se feriu além da 
condutora. Neste momento a 
Polícia Rodoviária ainda tra-
balha na pista para liberar o 
tráfego.

Da REDAÇÃO

Ladrão rouba sorveteria, leva R$ 200 e computador

Uma sorveteria, localizada 
no bairro Higienópolis, em Rio 
Preto, teve um notebook e 
dinheiro roubados às 21h40 
da terça-feira (26).

Na Central de Flagrantes, 
a adolescente, de 16 anos, 
disse que estava ajudando 
seu pai, de 54 anos, que é 
representante do estabele-
cimento, e em determinado 
momento se aproximou do 
caixa para verificar um pedido 
feito por aplicativo de comida. 
Enquanto isso, sua mãe foi 

conferir os produtos.
Em seguida, um homem 

calvo, de olhos verdes, magro 
e de estatura mediana se 
aproximou da menor e anun-
ciou o assalto. O bandido fugiu 
levando notebook e R$200 
do caixa.

As vítimas informaram para 
os policiais que o estabele-
cimento possui câmeras de 
monitoramento que podem 
auxiliar na identificação do as-
saltante. O boletim de ocorrên-
cia de roubo será investigado 
pelo 5º Distrito Policial. (Co-
laborou – Bruna MARQUES)

Da REDAÇÃO

Divulgação

Arquivo DHOJE

Carro despenca 
de viaduto e mulher 
fica levemente ferida
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Dentre todas as doenças cerebrovasculares, o acidente 
vascular cerebral (AVC), também conhecido como derra-
me, destaca-se pela elevada frequência de internações 
hospitalares e pelo impacto negativo sobre a qualidade 
de vida do paciente. 

 Assim como o infarto do miocárdio e a doença ar-
terial periférica (má circulação), o AVC integra o grupo das 
doenças cardiovasculares ateroscleróticas mais frequentes 
em nossa população, constituindo uma importante causa 
de isquemia cerebral com possível evolução para sequelas 
motoras irreversíveis.

 Dentre os tipos de AVC, o mais comum é o AVC 
isquêmico, caracterizado pela obstrução das artérias in-
tracranianas por coágulos de sangue ou micro fragmentos 
de placa de colesterol. A doença das artérias carótidas 
representa uma importante causa de AVC isquêmico, que 
pode ser prevenida se houver acompanhamento médico 
de rotina e avaliação das artérias carótidas. 

Estima-se que aproximadamente 30% da nossa po-
pulação apresenta depósito de placas de colesterol nas 
artérias carótidas, que são as artérias localizadas na re-
gião cervical e cuja função principal é conduzir o sangue 
do coração em direção ao cérebro. Apesar da gravidade 
do quadro neurológico, a doença das artérias carótidas é 
silenciosa, não manifestando sinais e sintomas clínicos 
de que ocorrerá um AVC. Portanto, sua investigação é 
fundamental e constitui a única forma de prevenir o evento 
neurológico isquêmico. 

Os mesmos fatores de risco para o infarto do miocár-
dio são os fatores que predispõe a doença das carótidas 
e ao AVC. Dentre eles, os mais associados a presença 
de obstruções nas artérias carótidas são o sobrepeso, a 
obesidade, o tabagismo, a hipertensão arterial sistêmica, 
o diabetes mellitus e o estresse.

Toda pessoa acima dos 50 anos deve realizar seu che-
ck-up vascular anual e deve ser submetido ao doppler das 
artérias carótidas. Com a evolução da medicina vascular, 
atualmente as artérias carótidas podem ser investigadas 
com detalhes, no próprio consultório médico, de maneira 
confortável e não invasiva.

 O doppler das artérias carótidas representa o exame 
adequado para avaliar a presença de placas de colesterol 
nas artérias carótidas, permitindo ao cirurgião vascular uma 
análise minuciosa do segmento carotídeo, com diagnóstico 
precoce da doença aterosclerótica e tratamento das lesões 
graves com risco elevado de AVC.

 A prevenção é a melhor forma de evitar a evolu-
ção da doença carotídea e a ocorrência do AVC. A partir 
da avaliação ultrassonográfica, é possível oferecer aos 
pacientes a possibilidade de tratamento medicamentoso 
ou tratamento cirúrgico, de acordo com a gravidade da 
obstrução.

Caso você ou seu familiar seja portador de obstrução 
nas artérias carótidas, procure seu cirurgião vascular. Re-
alize o doppler de artérias carótidas e reduza o risco de, 
no futuro, evoluir com o quadro clínico do AVC. Para mais 
informações a respeito da doença das artérias carótidas e 
de outros temas relevantes na medicina vascular, acesse 
o site www.drsthefanovascular.com.br

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

Doenças das carótidas, 
uma causa de derrame 

que pode ser prevenida!
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Ranking vacinal coloca região 
de Rio Preto acima da meta

O Governo do Estado de 
São Paulo lançou nesta quar-
ta-feira (27) um ranking da 
cobertura vacinal completa 
contra Covid-19 por município. 
Cinco cidades localizadas nas 
regiões de Bauru e Rio Preto 
já ultrapassaram a meta da 
campanha.

O primeiro lugar é ocupado 
por Uru, da região de Bauru, já 
tem mais de 96% de seus adul-
tos completamente imuniza-
dos. Na sequência, aparecem 
respectivamente Adolfo, Tur-
malina, e Dolcinópolis, todas 
da região de Rio Preto e com 
mais de 92% de cobertura. 
Parisi, também desta região, 
tem 91%.

O percentual é calculado 
em função da estimativa popu-
lacional e do total de pessoas 
que já concluíram o esquema 
vacinal indicado nas bulas dos 
fabricantes dos imunizantes e 
pelo PNI (Programa Nacional 
de Imunizações), conforme 
dados reportados pelos pró-
prios municípios na plataforma 
estadual VaciVida.

Outras 26 cidades já têm 
mais de 80% de cobertura. 
Confira lista completa em: 
https://vacinaja.sp.gov.br/vaci-
nometro, acessando o ícone 

“Esquema Vacinal Completo”.
“Parabenizamos esses mu-

nicípios por atingirem a meta da 
campanha entre adultos e se-
guimos contando com a mobili-
zação de todas as 645 cidades 
para proteger a população da 
Covid-19”, diz a coordenadora 
geral do PEI (Plano Estadual de 
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Imunização), Regiane de Paula.
Os dados de vacinação são 

obtidos a partir dos registros fei-
tos pelas cidades no VaciVida, 
sistema que deve ser atualizado 
preferencialmente no mesmo 
dia da aplicação da segunda 
dose, uma vez que a falta de 
cadastro em tempo oportuno 

pelos municípios no sistema im-
pacta na visualização adequada 
dos dados pelo PEI.

Conforme a Resolução SS 
59, que normatiza a atualiza-
ção dos dados da campanha 
na plataforma, os municípios 
devem reportar tais dados em 
até 72 horas.

OLÍMPIA

A Secretaria de Saúde de 
Rio Preto confirmou nesta quar-
ta-feira (27) mais 12 casos de 
Covid-19 no município, sendo 
nove diagnosticados por exame 
PCR e três por TR antígeno. No 
total são 97.982 casos, com 
uma média móvel de 24 casos 
leves e um caso grave por dia.

Rio Preto também registrou 
mais dois óbitos pela doença, 
ambos notificados na terça-feira 
(26). Desde o início da pande-
mia são 2.810 mortes, com 
uma taxa de letalidade de 2,8%. 
Considerando apenas os dados 
de 2021 são 63.219 casos e 
1.888 óbitos.

Nas últimas 24 horas, 21 
pessoas foram consideradas 
recuperadas da Covid-19, to-
talizando 95.089 curados, o 
equivalente a 97% dos casos. A 
cidade soma 335.608 notifica-
ções de pacientes com sintomas 
gripais e 303.430 testes realiza-
dos. O coeficiente de incidência 
é de 21.072 casos a cada 100 
mil habitantes.

Atualmente Rio Preto registra 
195 pacientes internados com 
síndrome respiratória aguda 
grave (SRAG), com 86 na UTI e 
109 na enfermaria, sendo 93 
residentes de Rio Preto e 102 
de outros municípios da região. 
Dentre os casos já confirmados 
com Covid-19, são 65 interna-
ções, com 36 na UTI e 29 na 
enfermaria. A taxa de ocupação 
de leitos de UTI é de 26,5% na 
região.

Relatório aponta 
mais 12 casos e 

duas mortes
Vinicius LIMA 

Comitê fala em estudo para exigir 
comprovante de vacinação 

O governo do prefeito Edi-
nho Araújo (MDB) continua o 
impasse sobre a obrigatorieda-
de da apresentação do passa-
porte sanitário – comprovante 
de vacinação – para acessar 
prédios públicos de Rio Preto.

O assunto foi novamen-
te questionado pelo DHoje 
Interior após a gerente da 
vigilância epidemiológica da 
Secretaria de Saúde, Andréia 
Negri, afirmar que o Comitê de 
Enfrentamento ao Coronavírus 
estuda exigir o passaporte. 
Negri concedeu entrevista à 
Rádio CBN Grande Lagos de 
Rio Preto. “Existem muitas 

variáveis nesta equação, mas a 
gente sabe que tem dado certo 
em muitos países e até mesmo 
no Brasil. Está discutindo no 
comitê para que a gente con-
siga garantir essa proteção”, 
declarou à emissora.

Por meio de nota, a asses-
soria da pasta da Saúde disse 
que “A adesão do município ao 
passaporte sanitário ainda é as-
sunto que será analisado pelo 
Comitê de enfrentamento ao 
coronavírus, o que não impede, 
legalmente, que empresas pri-
vadas adotem o procedimento”, 
conclui.

Desde que cidades brasi-
leiras e instituições pelo país 
começaram a exigir o passa-

porte como forma para aces-
sar espaços de convivência o 
prefeito Edinho Araújo tem se 
esquivado do tema. Enquanto 
isso a Câmara Municipal vai 
publicar no início de novembro 
ato normativo obrigando os visi-
tantes a apresentar carteira de 
vacinação contra a Covid-19, 
assim como o uso de máscara 
para adentrar no legislativo. A 
decisão foi divulgada com ex-
clusividade pelo DHoje.

Atualmente quase 300 mu-
nicípios pelo país já exigem o 
comprovante, entre eles São 
Paulo e Rio de Janeiro. A Justiça 
de São Paulo também mantém 
a mesma decisão em seus pré-
dios e tribunais.

Raphael FERRARI 

Andréia Negri in-
tegra o Comitê de 
Enfrentamento ao 
Coronavírus de 
Rio Preto

Divulgação

Prefeitura faz busca ativa em empresas para incentivar 2ª dose

A Prefeitura de Olímpia, por 
meio da secretaria de Saúde, 
está realizando busca ativa para 
identificar moradores que estão 
com a 2ª dose em atraso ou 
ainda que já estejam aptos a 
receber a dose de reforço.

Para isso, a Vigilância Epi-
demiológica adotou a estra-
tégia de contatar as grandes 
empresas do município, que 
contam com alto número de 
trabalhadores, a fim de facilitar 
o acesso e buscar diminuir 
o número de faltosos de 2ª 
dose do município, ampliando 
a parcela da população com 
esquema vacinal completo. A 
medida é válida também pelo 
fato de que muitas pessoas 

não se atentaram à antecipação 
do intervalo de segunda dose 
da Pfizer.

Durante a ação, a equipe de 
Saúde está ainda imunizando 
moradores acima de 65 anos 
que já tenham concluído seis 
meses de intervalo da segunda 
dose e podem receber a dose 
de reforço.

A iniciativa tem ocorrido por 
meio de agendamento com as 
empresas, que comunicam os 
funcionários para levarem o car-
tão de vacinação para a devida 
conferência da equipe de imuni-
zação. Nesta semana, a Saúde 
está percorrendo empresas 
como a Kimberlit, Thermas dos 
Laranjais e empreendimentos 
do entorno, Condumax/Incesa, 
entre outras.

Segundo a Saúde, a Plata-
forma VaciVida do Governo do 
Estado, aponta cerca de 4 mil 
olimpienses que já estão no 
prazo de tomar a segunda dose 
e ainda não se imunizaram, con-
siderando a antecipação da 2ª 
dose. Nesses primeiros dias de 
busca ativa, a equipe regularizou 
o esquema vacinal de mais de 
100 pessoas.

“A vacinação é a nossa prin-
cipal proteção contra a Covid e 
sabemos da importância de tr o 
esquema vacinal completo para 
evitar novos casos graves da 
doença. Todo o país conta com 
grande número de faltosos e, em 
Olímpia, estamos fazendo a nos-
sa parte adotando esta medida 
para conscientizar a população 
e ampliar a proteção em toda a 

cidade”, destacou a secretária 
de Saúde, Maria Cláudia Lemos 
de Toledo.

Até esta quinta-feira (28), a 
vacinação de 2ª dose e reforço 
está disponível para os públi-
cos contemplados no Salão da 
Fenossa, das 8h às 16h, e na 
Avenida dos Olimpienses, das 
8h às 20 horas.

Da REDAÇÃO 
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FÉ E PAZ. A Missa Cam-
pal de Finados, na terça 
feira, dia 2 de novembro, 
no Cemitério Jardim da Paz 
será realizada de forma 
presencial a partir das 8h30, 
obedecendo os protocolos 
sanitários contra o corona-
vírus. 

O ATO RELIGIOSO será 
presidido por Dom Moacir 
Silva, e concelebrada pelo 
padre Alexandre Ferreira 
dos Santos, da paróquia 
São Francisco de Assis. A 
música será coordenada 
por Alexandre Neves. A 
gente se encontra lá. 

ECLÉTICO. Bom Com-
portamento vai ser uma das 
mais importantes regras 
esportivas exigidas para 
jogadores, técnicos e fun-
cionários da Secretaria de 
Esporte. E não duvidem! 
A questão de ordem é pri-
maria e tem a assinatura 
do titular da pasta Fábio 
Marcondes.  

LONGA ESPERA. O Bra-
sil foi um dos países que se 
mantiveram sem aulas por 
mais tempo, a pretexto da 
pandemia: quase 600 dias.

FERRO DERRETIVO. 
Paulo Guedes, o homem 
que havia prometido apre-
sentar ao Brasil o “capitalis-
mo de verdade”, aos poucos 
vai apagando o facho .

Detalhes
não tão pequenos...

Bernardino de Campos, 3145
Telefone: 3232-4822

Riopreto Shopping Center 
Telefone: 3227-3211

Kiberamarp

Tel. (17) 3233-4888

O amor e o tempo
O Sesi Rio Preto recebe a exposição O amor e o tempo - Romero 
de Andrade Lima e o teatro em São Paulo no Espaço Galeria. Sob 
curadoria de Mônica Nassif, a mostra traz obras do artista com 
referências à cultura popular nordestina, feitas para espetáculos 
teatrais realizados em São Paulo. A visitação é gratuita e pode 
ser feita de terça a sábado, das 9h às 20h, até o dia 11 de 
dezembro. É necessário fazer agendamento prévio pelo sistema 
Meu Sesi no site da unidade (riopreto.sesisp.org.br).

DiáriodoBob
Ele é o cara! Quem ainda não decidiu assistir a palestra do 

economista Ricardo Amorim, no dia 17 de novembro, a convite 
do CIESP, no Plaza Avenida Shopping vá e, preferencialmente, 
sente nas primeiras fileiras. A avaliação deste colunista é uma 
afirmativa com conhecimento de causa. A viagem que ele faz 
sobre a economia brasileira e mundial é uma aula pra Guedes 
nenhum botar defeito. Não é por acaso que, Amorim é o mais 
influente economista do mundo pela Speaker´s Corner e, tam-
bém premiado pela revista Forbes. Avante mulher. A empresária 
Aldina D´Amico, cuja atividade econômica principal é a fabrica-
ção de aparelhos e equipamentos para distribuição e controle 
de energia elétrica, vem sendo anunciada como a nova diretora 
do CIESP de Rio Preto. É capaz e faz parte da entidade já ha 
muito tempo. Convenção com atenção. De cada cinco filiados 
ao PSDB no Brasil, um está em São Paulo, segundo o site do 
TSE (Tribunal Superior Eleitoral). A concentração de tucanos faz 
que os dois principais concorrentes nas prévias do partido para a 
eleição da presidência da República dediquem muitos esforços 
e tempo ao estado. Tucanos bicudos de estados rivais, João 
Dória governador de São Paulo e Eduardo Leite, governador do 
Rio Grande do Sul, afinaram seus bicos e arredondaram suas 
asas pra ver quem fica mais tempo no pódio. Aliado de Dória, 
o presidente do PSDB, Marco Vinholi, que ocupa a cadeira de 
Secretario Estadual de Desenvolvimento Regional — em contato 
direto com os municípios— espera votação expressiva. Bomba 
de combustíveis. Na briga pelo menor preço dos combustíveis, o 
que se vê por aí é o caos em postos de gasolina, diesel e etanol. 
Muitos já abandonaram o barco, estão desocupando a área, ou 
deixando suas bombas vazias. Entre os lacrados, o que mais 
me chamou a atenção foi o histórico posto de abastecimento 
anexo ao ALARME que, salvo engano, seu proprietário Roberto 
Uehara, é o presidente da regional de Rio Preto do Sindicato 
do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo (Sincopetro). A 
grande exceção do momento é um Posto que se transformou 
em salvador da pátria, nas esquinas da Rubião Júnior com a 
Voluntários de São Paulo.Seu movimento é baseado num 
desconto de 20 centavos por litro, mas o inconveniente é o 
trânsito excessivo, tumultuado e perigoso pra quem já está com 
o tanque cheio. Pensando no amanhã. Do jeito que a crise 
está colocando em risco as gastanças pré e pós eleição,  não 
duvidem que poderá ser aprovado na calada da noite o Auxílio 
Reeleição. Ponto e basta!

“Eternos” na telona
O Cine Mutiplex do Riopreto Shopping já começou a venda dos 
ingressos para a pré-estreia do filme mais aguardado da Marvel, 
o “Eternos”. Com nomes como Angeline Jolie, Salma Hayek e Kit 
Harington no elenco, o cinema traz versões no áudio original em 
inglês e dublado em português. Os interessados podem efetuar a 
compra pelo site do Cine Araújo (https://cinearaujo.com.br/cidade.
asp) ou diretamente na bilheteria, as sessões acontecem no dia 3 
de novembro, quinta-feira, às 19h, 21h30 e 22h. 

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.

Anote aí e não 
duvide
Se mais adiante as pesquisas 
demonstrarem um inevitável 
fracasso eleitoral, Bolsonaro 
retira sua candidatura como 
forma de inviabilizar Lula. E dirá 
claramente que deixa a disputa 
para impedir que o PT ganhe a 
eleição. 

henriforne@gmail.com

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.

Trombada
A Movida, uma das três maiores 
locadoras de veículos do Brasil, 
estuda entrar na justiça na 
tentativa de brecar a fusão 
entre Unidas e Localiza caso o 
CADE aprove a operação. Líder 
e vice-líder, as duas empresas 
concentram mais de 60% de 
market share. A briga promete 
ser longa. 

Amigo da onça 
ACM Neto teria feito uma oferta 
de amigo da onça a Geraldo 
Alckmin caso ele se filie ao 
União Brasil: Alckmin disputaria 
o Senado. O remanejamento 
abriria espaço para o partido 
apoiar a candidatura de Rodrigo 
Garcia, vice-governador de São 
Paulo. Ou até a reeleição do 
próprio Doria. Alckmin pensou 
que era brincadeira – e não era. 
O Neto é um papel carbono, 
afinal pra ser candidato ao 
senado o Geraldo não precisa 
deixar o PSDB. Os tucanos só 
estão esperando concordância 
do ex-governador.

VENDA E MANUTENÇO DE ROÇADEIRAS, 
SOPRADORES, MOTOSSERRAS, MOTOPODAS E 
PULVERIZADORES, ALÉM DA VENDA DE EPIS

(EQUIPAMENTO DE PROTEÇO INDIVIDUAL,/
SINALIZAÇO E FERRAMENTAS

            Seguimentos industriais  -  construção civil  -   florestas e jardins 
Avenida Governador Adhemar Pereira de Barros, 1370/ Mançor Daud (fone 3238-3359)

Bodega Km 06
A sempre elegante empresária, 
E l i s ange l a  Rocha ,  e s t á 
recebendo sua clientela no 
seu novo espaço Bodega Km 
06 – Empório & Hortifruti, onde 
você encontra uma variedade 
de produtos, doces, massas 
artesanais, pão de queijo, 
temperos naturais, vinhos, 
queijos, frutas, legumes, etc... 
No mesmo local, um bonito 
Espaço Café com muitas 
delícias! Lanches de pernil, 
costela e frango com catupiry. 
Além de peças de mesa posta, 
para decoração, taças, pratos, 
jogos americanos, porcelanas, 
ent re out ras acessór ios. 
Bodega Km 06, na vicinal 
para Eng. Schmitt. Horários de 
funcionamento: de segunda a 
sexta-feira, das 08h às 19h, 
sábado, das 08h às 18h, e 
domingo, das 08h às 13 horas. 
Um lugar super aconchegante. 
Vale à pena conhecer!  

Entrando em campo
Os mais chegados do ex-juiz Sérgio Moro já estão convencidos: 
em novembro, ele vai se filiar ao Podemos e assumirá sua 
candidatura à Presidência da República. O lançamento de seu 
livro Contra o sistema de corrupção chega às livrarias junto com 
uma série de palestras do pré-candidato em Curitiba, Rio de 
Janeiro, Recife e São Paulo.

C/ Luizinho BUENO 

GolpedeMestre  
AS VEZES EU OLHO PARA ALGUMAS PESSOAS E PENSO:”NÃO É POSSIVEL 
QUE ESSE ERA O ESPERPATOZÓIDE MAIS ESPERTO. Sorria, beba muita água e 
seja feliz!

SPOTlight

ESPECIAL MÊS DAS CRIANÇAS 

Em sua festa de 1 ano o principezinho Benício Franchetto 
Papile ao lado do Mickey

O serelepe José Nico Pellegrini de Oliveira adora adora 
brincar e se divertir em meio a natureza 

Boa pinta, Hugo Cavalari, em noite 
comemorativa e luxuosa
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TELONA
 “A Família Addams 2: Pé 
na Estrada” estreia nos 
cinemas de Rio Preto

Os cinemas de Rio Pre-
to terão como prin-
cipal atração nesta 

semana a chegada do filme 
infantil “A Família Addams 2: 
Pé na Estrada”. A animação 
mostra Morticia e Gomez co-
locando toda a família em um 
trailer assustador para fazer 
uma viagem de férias percor-
rendo pelos Estados Unidos.

Há também novidades para 
os fãs de terror com a chegada 
de “Espíritos Obscuros”. O lon-
ga mostra uma jovem profes-
sora que descobre que o pai e 
o seu irmão mais novo de seu 
aluno escondem um segredo 
sobre-humano mortal. Decidi-
da a cuidar do menino, ela terá 
que lutar pela sobrevivência 
contra diversos horrores.

Já em relação aos filmes 
nacionais, “Mariguella” estará 
disponível no Iguatemi. O filme 
dirigido por Wagner Moura 
conta a história de Carlos 
Mariguella, um guerrilheiro 
considerado o inimigo número 
1 da Ditadura Militar. O filme 
“Eternos” da Marvel, que es-
treia na próxima quarta-feira 
(3) também já tem programa-
ção definida.

VEJA PROGRAMAÇÃO DE 
28/10 até 03/11

Iguatemi:
A Família Addams 2: 

Pé na Estrada (Duração: 
1h33min.)

2D Dublado: 13h,14h15, 
15h15, 16h03, 18h30 e 
18h40

Espíritos Obscuros (Dura-
ção: 1h40min.)

2D Legendado:  15h, 
17h10, 19h25 e 21h45 (este 
último exceto quarta-feira)

Mariguella  (Duração: 
2h39min.)

2D Dublado: 20h45 (so-
mente de segunda a quarta)

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

(todos os dias): 14h30.  Exceto 
quarta-feira: 17h45 e 21h

2D Legendado: 14h (to-
dos os dias); 17h15 e 20h30 
(todos os dias, exceto quarta) 
e 21h45 (somente na quar-
ta-feira)

Ron Bugado (Duração: 
1h46min.)

2D Dublado: 13h30 e 
16h15

Halloween Kills – O Terror 
Continua (Duração: 1h45min)

2D Legendado: 20h45 (de 
quinta a domingo)

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

3D Legendado: 18h15 e 
20h30 (todos os dias, exceto 
quarta-feira)

2D Dublado: 13h45
2D Legendado: 16h e 

21h30
007 - Sem Tempo Para 

Morrer – (Duração: 2h43min)
2D Legendado: 17h30 

(todos os dias, exceto quar-
ta-feira)

E t e r n o s  ( D u r a ç ã o : 
2h37min.)

Macroexe 3D Legendado: 
19h e 22h15 (pré-estreia, 
somente quarta-feira)

3D Legendado: 19h15 e 
20h (pré-estreia, somente 
quarta-feira)

2D Legendado: 19h30 
(pré-estreia, somente quar-
ta-feira)

Plaza Avenida Shopping
A Família Addams 2: 

Pé na Estrada (Duração: 
1h33min.)

2D Dub lado:  14h15, 
14h45, 16h30, 17h, 18h45, 
19h (exceto quarta-feira) e 
21h15 (exceto quarta-feira).

Espíritos Obscuros (Dura-
ção: 1h40min.)

2D Dublado: 15h, 17h15, 
19h30 (exceto quarta-feira) e 
21h45 (exceto quarta-feira)

Duna (Duração: 2h35min.)
3D Dublado: 15h15 e 

21h30 (exceto quarta-feira)

2D Dublado: 18h15 (exce-
to quarta-feira)

Ron Bugado (Duração: 
1h46min.)

2D Dublado: 15h45 e 18h 
(exceto quarta-feira)

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

2D Dublado: 20h55
Venom: Tempo de Carni-

ficina – (Duração: 1h37min)
3D Dublado: 14h30, 

16h45, 19h (exceto quarta-
-feira) e 21h (exceto quar-
ta-feira)

2D Dublado: 15h30, 
17h45, 20h (exceto quarta-
-feira) e 22h15.

007 - Sem Tempo Para 
Morrer – (Duração: 2h43min)

2D Dublado: 20h15 (exce-
to quarta-feira)

E t e r n o s  ( D u r a ç ã o : 
2h37min.)

3D Dublado: 19h, 19h15, 
20h e 22h10 (todos os horá-
rios somente na quarta-feira)

2D Dublado: 19h30, 
20h30 e 21h (todos os horá-
rios somente na quarta-feira)

Riopreto Shopping
A Família Addams 2: 

Pé na Estrada (Duração: 
1h33min.)

VIP Dublado: 14h (sábado, 
domingo e terça) e 16h

2D Dublado: 13h (sábado, 
domingo e terça), 14h30, 
15h, 17h, 19h e 19h45.

Espíritos Obscuros (Du-
ração: 1h40min.)

VIP Legendado: 22h
VIP Dublado: 16h50
2D Dublado: 15h15, 

17h25, 19h35 e 21h45.
Duna (Duração: 2h35min.)
VIP Legendado: 19h
2D Dublado: 16h45 e 21h
Ron Bugado (Duração: 

1h46min.)
VIP Dublado: 14h40
2D Dublado: 13h15 (sába-

do, domingo e terça)
Halloween Kil ls – O 

Terror Continua (Duração: 
1h45min)

2D Dublado: 21h45
Venom: Tempo de Carni-

ficina – (Duração: 1h37min)
VIP Dublado: 21h15
2D Dublado: 15h30, 

17h35, 19h40 e 21h45.
007 - Sem Tempo Para 

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

(Duração: 1h26min.)
2D Dublado: 13h15 (sába-

do, domingo e terça)

Shopping Cidade Norte
A Família Addams 2: 

Pé na Estrada (Duração: 
1h33min.)

Dublado: 14h, 16h20 e 
18h30

Duna (Duração: 2h35min.)
Dublado: 17h45
Ron Bugado (Duração: 

1h46min.)
Dublado: 15h
Venom: Tempo de Carni-

ficina – (Duração: 1h37min)
Dublado:
Segunda, terça, quin-

ta, sexta, sábado e feriado: 
14h45, 17h, 19h15 e 21h30

Quarta-feira: 14h, 16h15 
e 18h20

Domingo: 14h, 16h15, 
18h20 e 20h30

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

Dublado: 21h
E t e r n o s  ( D u r a ç ã o : 

2h37min.)
Dublado: 20h30 (somente 

quarta-feira)

Vinicius LIMA

VÔLEI

Carol Gattaz faz desabafo sobre 
homofobia após ‘caso Maurício’

A jogadora de vôlei 
rio-pretense Carl 
Gattaz utilizou as 
redes sociais para 

fazer alguns pronunciamentos 
sobre a homofobia. As men-
sagens da capitã do Minas 
aconteceram logo depois que 
o jogador Maurício, também 
do time mineiro, foi suspenso 
depois se fazer uma postagem 
polêmica no Instagram.

Na noite desta terça-feira 
(26), Gattaz fez uma publi-
cação com a seguinte men-
sagem: “Homofobia é crime. 
Racismo é crime. Respeito é 
obrigatório. Está na lei, garan-
tido pela constituição. Já tole-
ramos desrespeito, gracinhas 
e preconceitos disfarçados de 
opinião por muito tempo. Che-
ga!”, escreve a atleta.

Na tarde desta quarta-feira 
(27), Carol voltou a falar sobre 
homofobia no Instagram, dessa 
vez por meio de um vídeo. “Fico 
muito triste de ter que vir aqui 
e explicar o óbvio. Homofobia 
é crime. Racismo é crime. Xe-
nofobia é crime. E nós como 

sociedade não podemos mais 
naturalizar comportamentos 
como esse. É muito importante 
que a gente se posicione de 
forma combativa. Seria muito 
simples eu, uma mulher cis, 
bissexual, independente, classe 
média, bem sucedida, chegar 
aqui e me esconder, sem fazer 
nada sobre isso”, comentou.

“Enquanto as pessoas mas-
caram o preconceito como 
forma de opinião, pessoas são 
mortas na rua. Liberdade de 
expressão é uma coisa, mas se 
a sua opinião oprime, mata ou-
tro, limita o outro de existir, você 
não é livre para expressá-la. 
Acima de tudo queremos pregar 
respeito ao próximo”, continuou 
Carol Gattaz no vídeo, em que 
finalizou pedindo respeito.

A polêmica teve início no Dia 
das Crianças, quando Maurício 
Souza fez uma publicação a 
respeito de uma divulgação da 
editora de quadrinhos DC Comi-
cs, que estabeleceu o filho do 
Superman como homossexual 
em sua nova revista. “A é só de-
senho, não é nada demais. Vai 
nessa que vai ver onde vamos 
parar”, escreveu o jogador.

Vinicius LIMA  
redacao@dhoje.com.br

homofobia após ‘caso Maurício’

Minas demite jogador 

Depois de comunicar 
que daria uma sus-
pensão para o joga-

dor de vôlei Maurício Souza, o 
Minas Tênis Clube anunciou no 
final da tarde desta quarta-feira 
(27) que o atleta foi demitido.

“O Minas Tênis Clube infor-
ma que o atleta Maurício Souza 
não é mais jogador do clube”, 
foi o comunicado que a equipe 

fez no perfil oficial no Twitter.
A polêmica teve início no 

Dia das Crianças, quando Mau-
rício Souza fez uma publicação 
a respeito de uma divulgação 
da editora de quadrinhos DC 
Comics, que estabeleceu o fi-
lho do Superman como homos-
sexual em sua nova revista. 
“A é só desenho, não é nada 
demais. Vai nessa que vai ver 
onde vamos parar”, escreveu 
o jogador.

A publicação não repercutiu 
bem nas redes sociais e dois 
patrocinadores do time, a Fiat 
e a Gerdau, pressionaram por 
uma punição ao jogador pelo 
conteúdo homofóbico. O atleta 
foi multado e fez um pedido de 
desculpas no Twitter. “Pessoal, 
após conversar com meus 
familiares, colegas e diretoria 
do clube, pensei muito sobre 
as últimas publicações que eu 
fiz no meu perfil. Estou vindo a 

público pedir desculpas a todos 
a quem desrespeitei ou ofendi, 
esta não foi minha intenção”.

As desculpas, no entanto, 
não agradaram aos patrocina-
dores, já que a postagem inicial 
havia sido feita no Instagram 
onde ele tinha 250 mil segui-
dores, enquanto o pedido de 
desculpas foi feito no Twitter, 
onde conta com apenas 50 
seguidores. Com isso, o Minas 
optou por desligar o jogador.

Vinicius LIMA

Não vacinados poderão disputar 
Aberto da Austrália, diz premiê
O primeiro-ministro 

da Austrália, Scott 
Morrison, afirmou 

nesta terça-feira (26) que 
jogadores de tênis não va-
cinados serão permitidos a 
entrar no país para disputar 
o Aberto da Austrália em ja-
neiro de 2022 se cumprirem 
uma quarentena obrigató-
ria de duas semanas para 
evitar o novo coronavírus 
(covid-19).

Os comentários de Morri-
son contradizem declarações 
de seu ministro da Imigração, 
Alex Hawke, que disse na se-
mana passada que tenistas 
e outros atletas precisariam 

estar com as duas doses da 
vacina para entrarem no país.

A declaração do primeiro-
-ministro é uma boa notícia 
para a Associação de Tênis 
da Austrália, que quer o nú-
mero um do mundo, Novak 
Djokovic (além de outros 
jogadores importantes cujas 
situações vacinais não estão 
claras), competindo no Grand 
Slam australiano.

“Todas as mesmas regras 
precisam se aplicar a todos”, 
disse Morrison ao canal Se-
ven News. “Seja você um 
vencedor de Grand Slam, 
um primeiro-ministro ou um 
viajante a negócios, estu-
dante, ou quem quer seja. 
Mesmas regras. Os estados 

Agência BRASIL

TÊNIS

estabelecerão as regras de 
quarentena como estão”.

O estado de Victoria, onde 
fica o estádio Melbourne Park 
que sedia o Australian Open, 
certamente exercerá as re-
gulações de quarentena da 
maneira mais rígida possível.

O premiê de Victoria, Da-
niel Andrews, faz oposição 
veemente a deixar pessoas 
não vacinadas entrarem no 
país, mas disse que o Estado 
“administrará o risco” caso o 
governo federal decida auto-
rizar a entrada delas.

D
ivulgação

Divulgação

Divulgação

BRASILEIRÃO

Internacional rescinde contrato com o atacante Paolo Guerrero

O Internacional anun-
ciou nesta terça-feira 
(26) que rescindiu, de 

forma antecipada, o contrato 
com o atacante peruano Paolo 
Guerrero. O vínculo iria até o 
final do ano.

“O Sport Club Internacional 
e o atleta Paolo Guerrero, após 
interesse mútuo, ajustaram o 
término antecipado do contrato 
de trabalho. Grande ídolo do fu-
tebol peruano e com reconheci-

da carreira mundial, o atacante 
vestiu a camisa colorada em 72 
jogos e marcou 32 gols. O clube 
agradece e deseja sucesso na 
sequência da carreira”, diz a 
nota do Colorado.

A decisão foi tomada após 
o Internacional informar ao 
atacante de 37 anos de que 
não pretendia renovar o con-
trato entre as partes. Assim, o 
jogador poderá se concentrar 
na recuperação de seu joelho 
direito, fonte de dores após a 
realização de uma cirurgia.

Agência BRASILRicardo DUARTE



Prefeitura Municipal de
BADY BASSITT

Câmara Municipal de
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

B-2Jornal
São José do Rio Preto, quinta-feira
28 de outubro de 2021

DEPARTAMENTO DE PESSOAL 

EXTRATOS DE PORTARIAS 

 

PORTARIA Nº 6796, DE 26 DE OUTUBRO DE 2021. 

REDENOMINA o cargo ocupado pela servidora DEBORA BARBOZA 
DONINI, de Assessor de Gabinete da Presidência para Assessor Chefe de 
Gabinete da Presidência, a partir de 26 de outubro de 2021. 

PORTARIA Nº 6797, DE 26 DE OUTUBRO DE 2021. 

REDENOMINA os cargos ocupados pelos servidores ANDERSON LUIS 
CARDOSO DOS SANTOS e outros, de Assessor de Gabinete de Vereador 
para Assessor Chefe de Gabinete de Vereador, a partir de 26 de outubro 
de 2021. 

PORTARIA Nº 6798, DE 26 DE OUTUBRO DE 2021. 

REDENOMINA os cargos ocupados pelos servidores EDSON ALVES DOS 
SANTOS e RONALDO APARECIDO ROQUE DE MORAES, de Assessor da 
Presidência para Assistente Legislativo da Presidência, a partir de 26 de 
outubro de 2021. 

PORTARIA Nº 6799, DE 26 DE OUTUBRO DE 2021. 

REDENOMINA os cargos ocupados pelos servidores AGNALDO JOSÉ 
ALMELA e outros, de Assessor Político para Assistente Legislativo de 
Gabinete, a partir de 26 de outubro de 2021. 

 
VER. PEDRO ROBERTO GOMES 
PESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
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DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.329/2021 
De 27 de outubro de 2021 

 
Outorga o Título de Cidadão Honorário 
Rio-pretense ao Desembargador Geraldo 
Francisco Pinheiro Franco. 

 
Ver. PEDRO ROBERTO GOMES, Presidente da Câmara Municipal de 

São José do Rio Preto, Estado de São Paulo: 
FAÇO SABER que a Câmara Municipal aprovou e eu promulgo o 

seguinte Decreto Legislativo:  
 

Art. 1º Fica outorgado o Título de Cidadão Honorário Rio-pretense ao 
Desembargador Geraldo Francisco Pinheiro Franco, em reconhecimento aos 
relevantes serviços prestados à comunidade local.  

 
Art. 2º A honraria outorgada por este Decreto Legislativo será entregue 

em Sessão Solene conforme dispõe o Regimento Interno desta Câmara 
Municipal, em data a ser definida em comum acordo entre o Vereador autor da 
propositura, o homenageado e a Presidência da Câmara.  

 
Art. 3º As despesas decorrentes da execução do presente Decreto 

Legislativo correrão por conta de verba própria do orçamento da Câmara 
Municipal, suplementada se necessário. 

 
Art. 4º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.  

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

 
Vereador PEDRO ROBERTO GOMES 

Presidente da Câmara  
 
Projeto de Decreto Legislativo nº 011/2021 
Aprovado em 26/10/2021, na 41ª Sessão Ordinária (votação secreta). 
Decreto Legislativo registrado na Diretoria Legislativa da Câmara  
e publicado no jornal oficial do Legislativo. 
 
Jorge Gimenez Berruezo 
         Diretor Geral        Autoria da 
propositura:  

Vereador Coronel Jean Charles O. D. Serbeto 
rfg/ 
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DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.330/2021 
De 27 de outubro de 2021 

 
Outorga o Título de Cidadão Honorário 
Rio-pretense ao Senhor Rivaldo 
Machado Borges Júnior. 

 
Ver. PEDRO ROBERTO GOMES, Presidente da Câmara Municipal de 

São José do Rio Preto, Estado de São Paulo: 
FAÇO SABER que a Câmara Municipal aprovou e eu promulgo o 

seguinte Decreto Legislativo:  
 

Art. 1º Fica outorgado o Título de Cidadão Honorário Rio-pretense ao 
Senhor Rivaldo Machado Borges Júnior, pelos relevantes serviços prestados à 
comunidade rio-pretense.  

 
Art. 2º A honraria outorgada por este Decreto Legislativo será entregue 

em Sessão Solene na Câmara Municipal, em data escolhida em comum acordo 
entre o homenageado, o autor da propositura e a Presidência da Câmara.  

 
Art. 3º As despesas decorrentes da execução do presente Decreto 

Legislativo correrão por conta de verba própria do orçamento da Câmara 
Municipal, suplementada se necessário. 

 
Art. 4º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.  

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

 
Vereador PEDRO ROBERTO GOMES 

Presidente da Câmara  
 
Projeto de Decreto Legislativo nº 012/2021 
Aprovado em 26/10/2021, na 41ª Sessão Ordinária (votação secreta). 
Decreto Legislativo registrado na Diretoria Legislativa da Câmara  
e publicado no jornal oficial do Legislativo. 
 
Jorge Gimenez Berruezo 
         Diretor Geral        Autoria da 
propositura:  

Vereador Paulo Pauléra 
rfg/ 
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DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.331/2021 
De 27 de outubro de 2021 

 
Outorga o Título de Cidadão Honorário 
Rio-pretense ao Bispo Davi Carlos da Silva. 

 
Ver. PEDRO ROBERTO GOMES, Presidente da Câmara Municipal de 

São José do Rio Preto, Estado de São Paulo: 
FAÇO SABER que a Câmara Municipal aprovou e eu promulgo o 

seguinte Decreto Legislativo:  
 

Art. 1º Fica a Câmara Municipal autorizada a outorgar o Título de 
Cidadão Honorário Rio-pretense ao Bispo Davi Carlos da Silva, em 
reconhecimento aos relevantes serviços prestados à comunidade local.  

 
Art. 2º A outorga da honraria será levada a efeito em Sessão Solene, 

conforme dispõe o Regimento Interno desta Câmara Municipal, em data 
designada em comum acordo entre a Presidência, o autor da propositura e o 
homenageado.  

 
Art. 3º As despesas decorrentes da execução do presente Decreto 

Legislativo correrão por conta de verba própria do orçamento da Câmara 
Municipal, suplementada se necessário. 

 
Art. 4º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.  

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

 
Vereador PEDRO ROBERTO GOMES 

Presidente da Câmara  
 
Projeto de Decreto Legislativo nº 013/2021 
Aprovado em 26/10/2021, na 41ª Sessão Ordinária (votação secreta). 
Decreto Legislativo registrado na Diretoria Legislativa da Câmara  
e publicado no jornal oficial do Legislativo. 
 
Jorge Gimenez Berruezo 
         Diretor Geral        Autoria da 
propositura:  

Vereador Odélio Chaves 
rfg/ 
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DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.332/2021 
De 27 de outubro de 2021 

 
Outorga o Título de Empresa Cidadã à 
Casa de Carnes da Mamãe. 

 
Ver. PEDRO ROBERTO GOMES, Presidente da Câmara Municipal de 

São José do Rio Preto, Estado de São Paulo: 
FAÇO SABER que a Câmara Municipal aprovou e eu promulgo o 

seguinte Decreto Legislativo:  
 

Art. 1º Fica a Câmara Municipal autorizada a outorgar o Título de 
Empresa Cidadã à Empresa Casa de Carnes da Mamãe.  

 
Art. 2º A honraria outorgada por este Decreto Legislativo será entregue 

em Sessão Solene, conforme dispõe o Regimento Interno da Câmara Municipal, 
em data ser designada em comum acordo entre o Presidente da Casa, o 
homenageado e o Vereador autor da propositura.  

 
Art. 3º As despesas decorrentes da execução do presente Decreto 

Legislativo correrão por conta da verba própria do orçamento da Câmara, 
suplementado se necessário. 

 
Art. 4º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.  

    
   Câmara Municipal de São José do Rio Preto,  

27 de outubro de 2021. 
 

Vereador PEDRO ROBERTO GOMES 
Presidente da Câmara  

 
Projeto de Decreto Legislativo nº 014/2021 
Aprovado em 26/10/2021, na 41ª Sessão Ordinária (votação secreta). 
Decreto Legislativo registrado na Diretoria Legislativa da Câmara  
e publicado no jornal oficial do Legislativo. 
 
Jorge Gimenez Berruezo 
         Diretor Geral        Autoria da 
propositura:  

Vereador Bruno Marinho 
rfg/ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BADY BASSITT 
 
CONVITE Nº. 005/2021 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 009/2021 - 
TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
Tendo em vista a decisão da Comissão Julgadora de Licitações, 
HOMOLOGO, o procedimento e ADJUDICO o objeto da presente 
Licitação referente à AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, em 
prol da empresa OXITEM COMERCIO DE GASES E 
EQUIPAMENTOS LTDA, pelo valor global de R$ 144.600,00 (cento e 
quarenta e quatro mil e seiscentos reais), nos termos e condições da 
proposta apresentada, lavrando-se se for o caso, competente contrato 
com as cláusulas de estilo. Prefeitura Municipal de Bady Bassitt - SP, 
28 de julho de 2021. LUIZ ANTONIO TOBARDINI - PREFEITO 
MUNICIPAL 
 
CONVITE Nº. 005/2021 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 009/2021 – 
EXTRATO DE CONTRATO 
OBJETO: AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL. CONTRATADO: 
OXITEM COMERCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA. VALOR: 
R$ 144.600,00 (cento e quarenta e quatro mil e seiscentos reais). 
ASSINATURA: 28 de julho de 2021. LUIZ ANTONIO TOBARDINI - 
PREFEITO MUNICIPAL 
 
 
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 013/2021 - PROCESSO LICITATÓRIO 
Nº 035/2021 – TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 
HOMOLOGO o procedimento referente à CONTRATAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO, TRITURAÇÃO E DESTINAÇÃO 
FINAL DE RESÍDUOS VEGETAIS E PODA DE ÁRVORES NO 
PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE BADY BASSIT - SP, em 
prol da empresa RAMADAM & FIGUEREDO CONSTRUÇÃO 
COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA, pelos valores registrados abaixo 
relacionados. Prefeitura Municipal de Bady Bassitt - SP, 16 de julho 
de 2021. LUIZ ANTONIO TOBARDINI - PREFEITO MUNICIPAL 

Item  Subitem Quant Unid Serviço Valor 
Unitário 

Valor Total 

01 1.1 750 M³ Resíduos 
vegetais 
recolhidos e 
triturados 

R$ 
450,00 

R$ 
337.500,00 

02 2.1 50 unid Poda e remoção 
de árvores 
maiores que 08 
metros 

R$ 
350,00 

R$ 
17.500,00 

2.2 100 unid Poda e remoção 
de árvores 
menores que 08 
metros 

R$ 
350,00 

R$ 
35.000,00 

 
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 013/2021 - PROCESSO LICITATÓRIO 
Nº 035/2021 – EXTRATO DE CONTRATO 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO, 
TRITURAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS VEGETAIS E 
PODA DE ÁRVORES NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE 
BADY BASSIT – SP. CONTRATADO: RAMADAM & FIGUEREDO 
CONSTRUÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA, pelos valores abaixo 
relacionados. ASSINATURA: 16 de julho de 2021. LUIZ ANTONIO 
TOBARDINI - PREFEITO MUNICIPAL 
Item  Subitem Quant Unid Serviço Valor 

Unitário 
Valor Total 

01 1.1 750 M³ Resíduos 
vegetais 
recolhidos e 
triturados 

R$ 
450,00 

R$ 
337.500,00 

02 2.1 50 unid Poda e remoção 
de árvores 
maiores que 08 
metros 

R$ 
350,00 

R$ 
17.500,00 

2.2 100 unid Poda e remoção 
de árvores 
menores que 08 
metros 

R$ 
350,00 

R$ 
35.000,00 

 
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 015/2021- PROCESSO LICITATÓRIO Nº 
042/2021 - TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 
HOMOLOGO o procedimento referente à AQUISIÇÃO FUTURA E 
PARCELADA DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM, PARA ATENDER 
AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE BADY BASSITT/SP, em 
prol das empresas LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS 
FARMACEUTICOS LTDA, pelo valor global de R$ 86.989,00 (oitenta 
e seis mil, novecentos e oitenta e nove reais), CIRÚRGICA SAÚDE 
EIRELI – ME, pelo valor global de R$ 617.253,32 (seiscentos e 
dezessete mil, duzentos e cinquenta e três reais e trinta e dois 
centavos), MAXXI MEDICAMENTOS, MATERIAIS E 
EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS 
EIRELI, pelo valor global de R$ 881.775,50 (oitocentos e oitenta e um 
mil, setecentos e setenta e cinco reais e cinquenta centavos), 
DIMEBRÁS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, pelo valor global de 
R$ 24.140,00 (vinte e quatro mil, cento e quarenta reais), MMH MED 
COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA – ME, pelo 
valor global de R$ 60.800,00 (sessenta mil e oitocentos reais) e MED 
CENTER COMERCIAL LTDA, pelo valor global de R$ 11.916,00 
(onze mil, novecentos e dezesseis reais), nos termos e condições da 
proposta apresentada, lavrando-se se for o caso, competente contrato 
com as cláusulas de estilo. Prefeitura Municipal de Bady Bassitt - SP, 
03 de agosto de 2021. LUIZ ANTONIO TOBARDINI - PREFEITO 
MUNICIPAL 
 
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 018/2021 - PROCESSO LICITATÓRIO 
Nº 047/2021 - TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 
HOMOLOGO o procedimento referente à CONTRATAÇÃO FUTURA 
E PARCELADA DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E 

CONSERVAÇÃO DE MATA BURROS E PONTES E LIMPEZA DE 
VALAS E BOCAS DE LOBOS NO MUNICÍPIO DE BADY BASSITT - 
SP, em prol da empresa RAMADAM & FIGUEREDO CONSTRUÇÃO 
COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA, pelos seguintes valores registrados. 
Prefeitura Municipal de Bady Bassitt - SP, 16 de agosto de 2021. LUIZ 
ANTONIO TOBARDINI - PREFEITO MUNICIPAL 
 

SERVIÇOS QUANT UNIDADE 
VALOR 
UNITÁRIO 

VALOR 
TOTAL 

SERVIÇOS DE 
MANUTENÇÃO EM MATA 
BURROS COM 
FORNECIMENTO DE 
MATERIAL  600 UNIDADES 

R$ 322,00 R$ 
193.200,00 

SERVIÇOS DE 
MANUTENÇÃO EM 
PONTES 150 UNIDADES 

R$ 860,00 R$ 
129.000,00 

LIMPEZA DE VALAS PARA 
ESCOAMENTO COM 
MAQUINAS  200 KM 

R$ 620,00 R$ 
124.000,00 

SERVIÇO DE LIMPEZA EM 
BOCA DE LOBO 2.700 UNIDADES 

R$ 70,00 R$ 
189.000,00 

 
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 018/2021 - PROCESSO LICITATÓRIO 
Nº 047/2021 – EXTRATO DE CONTRATO 
OBJETO: CONTRATAÇÃO FUTURA E PARCELADA DE SERVIÇOS 
DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MATA BURROS E 
PONTES E LIMPEZA DE VALAS E BOCAS DE LOBOS NO 
MUNICÍPIO DE BADY BASSITT – SP. CONTRATADA: RAMADAM & 
FIGUEREDO CONSTRUÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA, pelos 
valores relacionados. Prefeitura Municipal de Bady Bassitt - SP, 16 de 
agosto de 2021. LUIZ ANTONIO TOBARDINI - PREFEITO 
MUNICIPAL 
SERVIÇOS QUANT UNIDADE VALOR VALOR 
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UNITÁRIO TOTAL 
SERVIÇOS DE 
MANUTENÇÃO EM MATA 
BURROS COM 
FORNECIMENTO DE 
MATERIAL  600 UNIDADES 

R$ 322,00 R$ 
193.200,00 

SERVIÇOS DE 
MANUTENÇÃO EM 
PONTES 150 UNIDADES 

R$ 860,00 R$ 
129.000,00 

LIMPEZA DE VALAS PARA 
ESCOAMENTO COM 
MAQUINAS  200 KM 

R$ 620,00 R$ 
124.000,00 

SERVIÇO DE LIMPEZA EM 
BOCA DE LOBO 2.700 UNIDADES 

R$ 70,00 R$ 
189.000,00 

 
CONVITE Nº. 013/2021- PROCESSO LICITATÓRIO Nº 049/2021 - 
TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
Tendo em vista a decisão da Comissão Julgadora de Licitações, 
HOMOLOGO, o procedimento e ADJUDICO o objeto da presente 
Licitação referente à CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE PISO E PINTURA 
DA CRECHE ODETE FLORIANO IMADA, LOCALIZADA NA RUA 
ANTONIO AFONSO DIAS, 2050, JARDIM DAS PALMEIRAS, 1805, 
EM BADY BASSITT - SP, em prol da empresa BMS CONSTRUÇÕES 
E COMÉRCIO RIO PRETO EIRELI, pelo valor global de R$ 
161.178,91 (cento e sessenta e um mil, cento e setenta e oito reais e 
noventa e um centavos), nos termos e condições da proposta 
apresentada, lavrando-se se for o caso, competente contrato com as 
cláusulas de estilo. Prefeitura Municipal de Bady Bassitt - SP, 23 de 
agosto de 2021. LUIZ ANTONIO TOBARDINI - PREFEITO 
MUNICIPAL 
 
CONVITE Nº. 013/2021- PROCESSO LICITATÓRIO Nº 049/2021 – 
EXTRATO DE CONTRATO 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE 
SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE PISO E PINTURA DA CRECHE 
ODETE FLORIANO IMADA, LOCALIZADA NA RUA ANTONIO 
AFONSO DIAS, 2050, JARDIM DAS PALMEIRAS, 1805, EM BADY 
BASSITT – SP. CONTRATDA: BMS CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO 
RIO PRETO EIRELI. VALOR: R$ 161.178,91 (cento e sessenta e um 
mil, cento e setenta e oito reais e noventa e um centavos). 
ASSINATURA: 23 de agosto de 2021. LUIZ ANTONIO TOBARDINI - 
PREFEITO MUNICIPAL 
 
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 019/2021 - PROCESSO LICITATÓRIO 
Nº 048/2021 - TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 
HOMOLOGO o procedimento referente à AQUISIÇÃO DE UM 
VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO em prol da empresa CMPAC AUTOS 
LTDA, pelo valor global de R$ 139.900,00 (cento e trinta e nove mil e 
novecentos reais), nos termos e condições da proposta apresentada, 
lavrando-se se for o caso, competente contrato com as cláusulas de 
estilo. Prefeitura Municipal de Bady Bassitt - SP, 27 de agosto de 
2021. LUIZ ANTONIO TOBARDINI - PREFEITO MUNICIPAL 
 
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 019/2021 - PROCESSO LICITATÓRIO 
Nº 048/2021 – EXTRATO DE CONTRATO 
OBJETO: AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. 
CONTRATADO: CMPAC AUTOS LTDA. VALOR: R$ 139.900,00 
(cento e trinta e nove mil e novecentos reais). ASSINATURA: 27 de 
agosto de 2021. LUIZ ANTONIO TOBARDINI - PREFEITO 
MUNICIPAL 
 
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 020/2021 - PROCESSO LICITATÓRIO 
Nº 051/2021 - TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 
 HOMOLOGO o procedimento referente à AQUISIÇÃO DE CESTAS 
BÁSICAS PARA OS SERVIDORES APOSENTADOS E 
PENSIONISTAS DO MUNICÍPIO DE BADY BASSITT, NOS TERMOS 
DA LEI MUNICIPAL 2455/19, em prol da empresa NUTRICIONALE 

COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, pelo valor de R$ 131,50 (cento e 
trinta e um reais e cinquenta centavos) por cesta básica. Prefeitura 
Municipal de Bady Bassitt - SP, 15 de setembro de 2021. LUIZ 
ANTONIO TOBARDINI - PREFEITO MUNICIPAL 
 
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 020/2021 - PROCESSO LICITATÓRIO 
Nº 051/2021 – EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
OBJETO: AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA OS 
SERVIDORES APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO MUNICÍPIO 
DE BADY BASSITT, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2455/19. 
EMPRESA: NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, 
pelo valor de R$ 131,50 (cento e trinta e um reais e cinquenta 
centavos) por cesta básica. VIGÊNCIA: 12 MESES. ASSINATURA: 15 
de setembro de 2021. LUIZ ANTONIO TOBARDINI - PREFEITO 
MUNICIPAL 
 
PROCESSO 058/2021 - DISPENSA 017/2021 - RATIDICAÇÃO 
Ratifico a locação do imóvel situado na Avenida Marginal José 
Marques de Mendonça, 1051/1061, Centro, em Bady Bassitt - SP pelo 
período de 12 (doze) meses, de propriedade do Sr. ANTONIO DE 
SOUZA, para sediar atividades do Ganha Tempo, pelo valor de R$ 
6.800,00 (seis mil e oitocentos reais) mensais, nos termos do art. 24, 
X da Lei Federal nº 8.666/93. Bady Bassitt-SP, 15 de outubro de 
2021. LUIZ ANTONIO TOBARDINI - Prefeito Municipal 
 
Processo 058/2021 - Dispensa 017/2021– EXTRATO DE CONTRATO 
OBJETO: Locação do imóvel situado na Avenida Marginal José 
Marques de Mendonça, 1051/1061, Centro, em Bady Bassitt - SP pelo 
período de 12 (doze) meses, para sediar atividades do Ganha Tempo. 
CONTRATADO: ANTONIO DE SOUZA. VALOR: R$ 6.800,00 (seis 
mil e oitocentos reais) mensais. ASSINATURA: 15 de outubro de 
2021. LUIZ ANTONIO TOBARDINI - Prefeito Municipal 
 

CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2019 - PROCESSO Nº 
051/2019 – CONTRATO 044/2019 
CONTRATADO: CENTRO MÉDICO DE ESPECIALIDADE ESPAÇO 
ROSA S/S LTDA. OBJETO: Prestação de serviços médicos eventuais. 
VALOR: R$ 131,16 (cento e trinta e um reais e dezesseis centavos) 
por hora efetivamente trabalhada. O referido contrato foi prorrogado 
por mais 12 (doze) meses. ASSINATURA: 01 de outubro de 2021. 
LUIZ ANTONIO TOBARDINI - PREFEITO MUNICIPAL 
 

 

EDITAL DE RETIFICAÇÃO - Pregão Presencial nº 016/2021
O Prefeito Municipal de Bady Bassitt – SP, no uso de suas 
atribuições legais e considerando as dúvidas apresentadas 
quanto ao Edital do Pregão Presencial nº 016/2021, TOR-
NA PÚBLICO: Fica retifi cado o edital do Pregão Presencial 
016/2021 para constar a aceitação de até 04 (quatro) casas 
decimais após a vírgula para composição dos valores unitá-
rio e globais. Ficam inalteradas as demais cláusulas do edital 
e seus anexos. Uma vez que a alteração afetou a formulação 
das propostas, a data da sessão de recebimento e abertura 
dos envelopes fi ca designada para o próximo dia 17 de no-
vembro de 2021 às 09h00min., conforme disposto no Art. 21, 
§ 4º da Lei Federal 8.666/93, na sede da Biblioteca Munici-
pal. Quaisquer outras informações poderão ser obtidas pelo 
telefone (17) 3818-5100. Bady Bassitt - SP, 26 de outubro de 
2021. LUIZ ANTONIO TOBARDINI - Prefeito Municipal

Pregão Presencial nº 024/2021 - Registro de Preços
Órgão Licitante: Município de Bady Bassitt. Modalidade: 
Pregão Presencial nº 024/2021, do tipo “menor preço por 
item”. Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO 
DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E PAPELARIA. Sessão: 
09h00 do dia 16/11/2021, na sede da Biblioteca Municipal, 
na Rua Camilo de Moraes, 58. Edital completo e maiores 
informações poderão ser obtidas através do site www.
badybassitt.sp.gov.br ou pelo e-mail licitacoes@badybassitt.
sp.gov.br. Bady Bassitt, 26 de outubro de 2021. LUIZ ANTO-
NIO TOBARDINI - Prefeito Municipal

OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS DO 
DISTRITO DE ENGº SCHMIDT, SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP

Renata Comunale Aleixo
Oficial

Rua São Sebastião, nº 526, Engº Schmidt, São José do Rio Preto-SP
Telefone: (17) 3808-1088 - Email: cartorioes@hotmail.com

__________________________________________________________________________________
EDITAL DE PROCLAMAS

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

BRUCE FERNANDO CAMARGO DE JESUS e JHENIFER NATHIARA PEREIRA RODRIGUES. 
Ele, brasileiro, natural de Valinhos, Estado de São Paulo, nascido aos seis (06) de outubro de um mil novecentos e 
noventa e nove (1999), com vinte  e dois (22) anos de idade, auxiliar de produção, filho de FERNANDO DE 
JESUS e de dona LUCIMEIRE CAMARGO. Ela, brasileira, natural de Santa Bárbara d'Oeste, Estado de São 
Paulo, nascida aos  vinte (20) de junho de um mil novecentos e noventa e quatro (1994), com vinte  e sete (27) 
anos de idade, do lar, solteira, filha de de dona MARILENE PEREIRA RODRIGUES MENDONÇA.

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

São José do Rio Preto - SP, vinte e seis (26) de outubro de dois mil e vinte e um (2021).
Renata Comunale Aleixo
Oficial

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. CARLOS ALBERTO DE SOUZA JUNIOR e MARIA 
ELAINE DE SOUZA, sendo ELE fi lho de CARLOS ALBER-
TO DE SOUZA e de SANDRA REGINA GARCIA GRECO 
DE SOUZA e ELA fi lha de JOSÉ PEDRO DE SOUZA e de 
MARIA CLEONICE DE SOUZA;

2. HELIO DE ANDRADE DO NASCIMENTO e MARIA 
DA CRUZ SOUSA E SILVA, sendo ELE fi lho de DERNITO 
ROCHA DO NASCIMENTO e de ANA LUCIA ROSA DE AN-
DRADE e ELA fi lha de FRANCISCO DE SOUSA SILVA e de 
ANTONIA TAVEIRA DA SILVA;

3. ARIEL MENEZES ZAVANELI e ANA CAROLINA 
FERREIRA ROCHA, sendo ELE fi lho de NELSON ZAVANE-
LI e de TANEA REGINA OLIVEIRA MENEZES ZAVANELI e 
ELA fi lha de MARCOS APARECIDO ROCHA e de GESILAI-
NE REGINA FERREIRA;

4. LUCAS SABINO CARDOSO e LARA RODRIGUES 
PAGLIUSO, sendo ELE fi lho de ISMAEL APARECIDO CAR-
DOSO e de ORLI APARECIDA SABINO CARDOSO e ELA 
fi lha de FABIO LUIS DE SOUZA PAGLIUSO e de LUCIANA 
RODRIGUES DE MATOS;

5. ANANIAS AMBROZIO GONÇALVES e JURIDES 
DA SILVA MARINHO PEREIRA, sendo ELE fi lho de AL-

CIDES AMBROZIO GONÇALVES e de JOSEFA MARIA 
GONÇALVES e ELA fi lha de JERONIMO DOMINGUES 
MARINHO e de ISOLINA DA SILVA MARINHO;

6. APARECIDO DA SILVA e MARIA LUCIA RODRI-
GUES, sendo ELE fi lho de ANTONIO FRANCISCO DA SILVA 
e de NEZILIA DA CONCEIÇÃO SANTOS e ELA fi lha de 
MARIANO PEREIRA RODRIGUES e de MARIA PEREIRA 
LEITE RODRIGUES;

7. MARCOS CARVALHO RODRIGUES DA SILVA e 
LIGIA CIANTELLI PEREIRA BARRETTO, sendo ELE fi lho 
de JOSÉ ROBERTO RODRIGUES DA SILVA e de LOUR-
DES CARVALHO DA SILVA e ELA fi lha de MARCOS ME-
NEZES PEREIRA BARRETTO e de ADRIANNE AMORIM 
CIANTELLI PEREIRA BARRETTO; brasileiros, residentes 
neste 3º subdistrito. Se alguém souber de algum impedimen-
to, oponha-o em Cartório (R. São Paulo, 2200 – Tel: 3202-
9090). 27/10/2021.

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

RIO PRETO
Rua Tiradentes nº 3355, Centro. 

Tel: (17)3214-5330

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

FELIPE MANOEL CALDEIRA JARDIM e BRUNA XAVIER 
ALVES DOS SANTOS. Ele, de nacionalidade brasileira, 
vendedor, solteiro, nascido em São José do Rio Preto, SP, 
no dia 26 de maio de 1998, fi lho de MANOEL CALDEIRA 
JARDIM e de IZABEL SILVA JARDIM. Ela, de nacionalidade 
brasileira, vendedora, solteira, nascida em São José do Rio 
Preto, SP, no dia 28 de junho de 1999, fi lha de SEBASTIÃO 
CARLOS ALVES DOS SANTOS e de MARLENE XAVIER 
ALVES DOS SANTOS. 

LUÍS GUILHERME BRUNO DA SILVEIRA BIZELLI e 
FABRICIA BORGONOVI. Ele, de nacionalidade brasileira, 
administrador, solteiro, nascido em São José do Rio Preto, 
SP, no dia 04 de setembro de 1982, fi lho de JOSÉ BIZELLI 
NETO e de MARIA FERNANDA BRUNO DA SILVEIRA BI-
ZELLI. Ela, de nacionalidade brasileira, empresária, soltei-
ra, nascida em São Bernardo do Campo, SP, no dia 28 de 
janeiro de 1983, fi lha de LUIZ CARLOS BORGONOVI e de 
MARIA DA GRAÇA GARCES BORGONOVI. 

ELVIS DIONES CANO SAIN e VANESSA FERNANDES 
AMADO. Ele, de nacionalidade brasileira, autônomo, sol-
teiro, nascido em São José do Rio Preto, SP, no dia 30 de 
setembro de 1986, fi lho de DONISETTI SAIN e de FÁTIMA 
CONCEIÇÃO CANO MERLIN SAIN. Ela, de nacionalidade 
brasileira, autônoma, solteira, nascida em Olímpia, SP, no 
dia 14 de julho de 1993, fi lha de REGINALDO FERNANDES 
AMADO e de EDILENE MARIA DA SILVA. 

FRANCISCO PAULINO MARINHO SANTOS e LEANDRA 
VANESSA FARIAS. Ele, de nacionalidade brasileira, cozi-
nheiro, solteiro, nascido em São José do Rio Preto, SP, no 
dia 21 de outubro de 1980, fi lho de JOSÉ PAULINO MARI-
NHO e de CLARICE DE OLIVEIRA SANTOS. Ela, de nacio-
nalidade brasileira, balconista, solteira, nascida em Castro, 
PR, no dia 21 de outubro de 1989, fi lha de DORIVAL JOSÉ 
FARIAS e de ANA RITA APARECIDA GONÇALVES. 

ROQUE APARECIDO BAISSO e MARISA APARECIDA PE-
REIRA. Ele, de nacionalidade brasileira, marmorista, divor-
ciado, nascido em PALMARES PAULISTA, SP, no dia 15 de 
agosto de 1964, fi lho de AMERICO BAISSO e de IDALINA 
CARLOS DA SILVA BAISSO. Ela, de nacionalidade brasilei-
ra, cuidadora, divorciada, nascida em Araçatuba, SP, no dia 
17 de fevereiro de 1977, fi lha de BENEDITO SEBASTIÃO 
PEREIRA e de AURORA DE FARIA PEREIRA. 

MAURÍCIO MIGUEL AZIZ e CASSIA MARIA CUESTA 
LOPES. Ele, de nacionalidade brasileira, empresário, divor-
ciado, nascido em Araraquara, SP, no dia 18 de janeiro de 
1964, fi lho de WALDEMAR AZIZ e de LORICE MANSSUR 
AZIZ. Ela, de nacionalidade brasileira, bancária, solteira, 
nascida em Nova Granada, SP, no dia 28 de maio de 1977, 
fi lha de ODNEY RUIZ LOPES e de PALMYRA THEREZA 
CUESTA LOPES. 

Assim, lavra-se o presente edital de proclamas para que seja 
afi xado neste 1º Registro Civil em lugar de costume e publi-
cado pela imprensa local.  
Se alguém souber de impedimento, oponha-o na forma da 
lei.
São José do Rio Preto, 26 de outubro de 2021.
David Yamaji Valença, Ofi cial.

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

RIO PRETO
Rua Tiradentes nº 3355, Centro. 

Tel: (17)3214-5330

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

DÉNYER MATEUS CÂMARA LARA e BÁRBARA JULIANO 
ISRAEL DE SOUZA. Ele, de nacionalidade brasileira, vende-
dor, solteiro, nascido em São José do Rio Preto, SP, no dia 
27 de fevereiro de 1991, fi lho de WALDIR DONIZETE LARA 
e de SILVIA NIDELCI TAVARES DA CÂMARA LARA. Ela, de 
nacionalidade brasileira, auxiliar fi nanceiro, solteira, nascida 
em São José do Rio Preto, SP, no dia 21 de maio de 1994, 
fi lha de JOSÉ ADALBERTO ISRAEL DE SOUZA e de SUELY 
APARECIDA JULIANO ISRAEL DE SOUZA. 

SIDNEY AUGUSTO NUNES e PRISCILA GUEDES COR-
REA. Ele, de nacionalidade brasileira, eletricista, divorciado, 
nascido em Campinas, SP, no dia 09 de fevereiro de 1978, 
fi lho de SABINO NUNES e de EREMITA MARIA GUEDES 
NUNES. Ela, de nacionalidade brasileira, vendedora, di-
vorciada, nascida em Mirassol, SP, no dia 16 de janeiro 
de 1984, fi lha de TUPYNAMBA CORREA e de DEUZEDIR 
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GUEDES DE ARAUJO CORREA. 

DONIZETE APARECIDO DA SILVA e CLAUDIA REGINA 
VIEIRA FERNANDES. Ele, de nacionalidade brasileira, es-
trutor de trânsito, divorciado, nascido em Colina, SP, no dia 
30 de janeiro de 1969, fi lho de JOVENCIO NOLBERTO DA 
SILVA e de ANUNCIAÇÃO APARECIDA PEREIRA DA SILVA. 
Ela, de nacionalidade brasileira, diretora geral, divorciada, 
nascida em Frutal, MG, no dia 20 de dezembro de 1973, 
fi lha de CLAUDOMIRO VIEIRA FERNANDES e de ISOLINA 
MARIA DE VASCONCELOS. 

REGINALDO COSME DE SOUZA DE SIQUEIRA e ELIANE 
NUNES DE SOUZA. Ele, de nacionalidade brasileira, pintor 
de autos, solteiro, nascido em Votuporanga, SP, no dia 04 
de junho de 1980, fi lho de JOÃO ALVES DE SIQUEIRA e de 
LUCILIA LUZIA DE SOUZA SIQUEIRA. Ela, de nacionalida-
de brasileira, monitora, solteira, nascida em Três Lagoas, 
MS, no dia 07 de novembro de 1979, fi lha de GERALDO 
MACHADO DE SOUZA e de LUZIA NUNES DE SOUZA. 

Assim, lavra-se o presente edital de proclamas para que 
seja afi xado neste 1º Registro Civil em lugar de costume e 
publicado pela imprensa local.  
Se alguém souber de impedimento, oponha-o na forma da 
lei.
São José do Rio Preto, 27 de outubro de 2021.
David Yamaji Valença, Ofi cial.

Balcão de Empregos 
826 vagas nesta quarta

 
O Balcão de Empregos de Rio Preto desta quarta-feira 
(27) está oferecendo 826 oportunidades de trabalho. As 
principais delas são para vendedor externo (58), opera-
dor de caixa (54), auxiliar de produção (38), açougueiro 

(30), atendente (23), promotor de vendas (23), repositor de 
frutas, verduras e legumes (22), repositor (22), operador de 
empilhadeira (13), entre outros. Os interessados em algu-

ma das vagas podem se cadastrar no Balcão de Empregos 
através do site da Prefeitura www.riopreto.sp.gov.br/balcao-
empregos e se candidatar as vagas oferecidas enviando os 

currículos.
Filtros:  Relatório diário do dia 27/10/2021. Apenas vagas ativas (novas e reativadas).

Relatório de VagasBalcão de Empregos

CARGO QTDE. VAGAS SEXO TIPO
AÇOUGUEIRO PERMANENTEINDIFERENTE22
AÇOUGUEIRO PERMANENTEINDIFERENTE7
AÇOUGUEIRO PERMANENTEINDIFERENTE1
AGENTE DE CRÉDITO PERMANENTEINDIFERENTE10
AGENTE DE LIMPEZA PERMANENTEFEMININO1
AJUDANTE DE ELETRICISTA PERMANENTEINDIFERENTE1
AJUDANTE DE FUNDICAO PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA PERMANENTEMASCULINO3
AJUDANTE DE MARCENEIRO/ MEIO OFICIAL PERMANENTEMASCULINO1
AJUDANTE DE MOLDELAGEM PERMANENTEMASCULINO1
AJUDANTE GERAL PERMANENTEMASCULINO1
AJUDANTE GERAL PERMANENTEMASCULINO1
AJUDANTE GERAL PONTE ROLANTE E EMPILHADEIRA- MORA EM MIRASSOL PERMANENTEINDIFERENTE1
ALMOXARIFE PERMANENTEMASCULINO1
ALMOXARIFE JÚNIOR PERMANENTEMASCULINO1
ALMOXARIFE SR PERMANENTEINDIFERENTE1
ANALISTA DE ÁUDIO VISUAL PERMANENTEINDIFERENTE1
ANALISTA DE PCP PERMANENTEMASCULINO1
ANALISTA DE SUPORTE PERMANENTEINDIFERENTE1
ANALISTA TELECOM (BACKOFFICE) PERMANENTEINDIFERENTE1
APLICADOR DE ADESIVOS PERMANENTEMASCULINO1
ARMADOR PERMANENTEMASCULINO1
ARRUMADOR DE PALETE TEMPORÁRIAMASCULINO3
ARRUMADOR DE PALLETS PERMANENTEINDIFERENTE3
ASSIST. FINANCEIRO PERMANENTEFEMININO1
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO PERMANENTEINDIFERENTE1
ASSISTENTE COMERCIAL EXTERNO PERMANENTEINDIFERENTE2
ASSISTENTE DE IMPLANTAÇAO PERMANENTEINDIFERENTE1
ASSISTENTE DE MARKETING PERMANENTEINDIFERENTE1
ASSISTENTE FINANCEIRO PERMANENTEFEMININO1
ASSISTENTE FISCAL PERMANENTEINDIFERENTE1
ATENDENTE PERMANENTEINDIFERENTE2
ATENDENTE PERMANENTEFEMININO1
ATENDENTE PERMANENTEINDIFERENTE18
ATENDENTE PERMANENTEFEMININO1
ATENDENTE PERMANENTEINDIFERENTE1
ATENDENTE / VENDEDOR (A) PERMANENTEINDIFERENTE1
ATENDENTE DE COMERCIO PERMANENTEINDIFERENTE2
ATENDENTE DE DELIVERY PERMANENTEINDIFERENTE2
ATENDENTE DE LOJA PERMANENTEINDIFERENTE1
ATENDENTE DE PADARIA PERMANENTEFEMININO1
ATENDENTE FAST FOOD PERMANENTEINDIFERENTE3
ATENDENTE (GARÇOM) PERMANENTEINDIFERENTE1
ATENDENTE PRAÇA ALIMENTAÇÃO IGUATEMI PERMANENTEINDIFERENTE1
AUX. DE COZINHA PERMANENTEINDIFERENTE3
AUX. DE GARÇOM PERMANENTEINDIFERENTE5
AUX DE SUSHIMAN PERMANENTEINDIFERENTE2
AUX DE SUSHIMAN PERMANENTEINDIFERENTE2
AUX DEPTO PESSOAL PERMANENTEMASCULINO1
AUX. EXPEDIÇÃO PERMANENTEMASCULINO5
AUXILAR DE TRANSPORTE PERMANENTEINDIFERENTE2
AUXILIAR ADMINISTRATIVO PERMANENTEINDIFERENTE1
AUXILIAR ADMINISTRATIVO PERMANENTEMASCULINO1
AUXILIAR ADMINISTRATIVO PERMANENTEINDIFERENTE1
AUXILIAR ADMINISTRATIVO - SETOR DE IMPORTAÇÕES PERMANENTEINDIFERENTE1
AUXILIAR ALMOXARIFE PERMANENTEMASCULINO1
AUXILIAR CONTABIL/ADMINISTRATIVO PERMANENTEFEMININO1
AUXILIAR DE AÇOUGUE PERMANENTEMASCULINO4
AUXILIAR DE AÇOUGUE PERMANENTEINDIFERENTE11
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO PERMANENTEMASCULINO2

Vagas Ativas

USUÁRIO: RNSANTOS - DATA EMISSÃO: 27/10/2021 08:26

CARGO QTDE. VAGAS SEXO TIPO
AUXILIAR DE COBRANÇA PERMANENTEFEMININO1
AUXILIAR DE COZINHA PERMANENTEINDIFERENTE2
AUXILIAR DE COZINHA PERMANENTEINDIFERENTE1
AUXILIAR DE COZINHA PERMANENTEINDIFERENTE2
AUXILIAR DE COZINHA PERMANENTEINDIFERENTE1
AUXILIAR DE COZINHA (CHAPEIRO) PERMANENTEINDIFERENTE2
AUXILIAR DE ENTREGAS PERMANENTEINDIFERENTE4
AUXILIAR DE ESCRITORIO / COBRANÇA COM EXPERIENCIA. PERMANENTEINDIFERENTE1
AUXILIAR DE ESTOQUE PERMANENTEMASCULINO1
AUXILIAR DE ESTOQUE PERMANENTEMASCULINO3
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO PERMANENTEMASCULINO5
AUXILIAR DE LAVANDERIA PERMANENTEMASCULINO1
AUXILIAR DE LIMPEZA PERMANENTEMASCULINO1
AUXILIAR DE LIMPEZA PERMANENTEFEMININO6
AUXILIAR DE LIMPEZA PERMANENTEINDIFERENTE2
AUXILIAR DE LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO PERMANENTEMASCULINO1
AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO PERMANENTEMASCULINO2
AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PERMANENTEMASCULINO1
AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PERMANENTEMASCULINO1
AUXILIAR DE MANUTENÇÃO (TEMPORÁRIA) TEMPORÁRIAINDIFERENTE1
AUXILIAR DE MECÂNICO PERMANENTEMASCULINO1
AUXILIAR DE MECANICO DE CAMINHÃO. PERMANENTEMASCULINO1
AUXILIAR DE MONTAGEM OBRAS - VIAGEM PERMANENTEMASCULINO3
AUXILIAR DE PINTURA - VIAGEM PERMANENTEMASCULINO2
AUXILIAR DE PRODUCAO PERMANENTEINDIFERENTE2
AUXILIAR DE PRODUÇÃO PERMANENTEINDIFERENTE7
AUXILIAR DE PRODUÇÃO PERMANENTEINDIFERENTE1
AUXILIAR DE PRODUÇÃO PERMANENTEMASCULINO6
AUXILIAR DE PRODUÇÃO TEMPORÁRIAMASCULINO15
AUXILIAR DE PRODUÇÃO PERMANENTEMASCULINO2
AUXILIAR DE PRODUÇÃO - INDUSTRIA ALIMENTÍCIA PERMANENTEMASCULINO2
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (REMOLDADORA DE PNEUS) PERMANENTEMASCULINO5
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PERMANENTEINDIFERENTE1
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PERMANENTEMASCULINO5
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PERMANENTEMASCULINO1
AUXILIAR DE TOPOGRAFIA COM CONHECIMENTO EM AUTOCAD PERMANENTEMASCULINO1
AUXILIAR DE TRANSPORTE TEMPORÁRIAMASCULINO8
AUXILIAR PRODUÇÃO PERMANENTEMASCULINO3
AUXILIAR SERVIÇO GERAIS (CAMAREIRA) PERMANENTEMASCULINO2
AUXILIAR TÉCNICO DE PRODUÇÃO PERMANENTEINDIFERENTE1
AUXILIAR TÉCNICO DE PROJETOS PERMANENTEINDIFERENTE1
AUXILIAR TECNICO SEGURANÇA DO TRABALHO PERMANENTEMASCULINO1
BABÁ PERMANENTEINDIFERENTE2
BALCONISTA PERMANENTEINDIFERENTE3
BARMAN PERMANENTEMASCULINO1
BORRACHEIRO PARA LINHA PESADA PERMANENTEMASCULINO2
BPO - ANALISTA FISCAL/CONTÁBIL PERMANENTEINDIFERENTE1
CABISTA E LANÇADOR DE CABOS ÓPTICOS PERMANENTEMASCULINO2
CAIXA PERMANENTEINDIFERENTE1
CAMINHONEIRO TERCEIRIZADO PERMANENTEINDIFERENTE2
CARPINTEIRO - CIDADE JACI TEMPORÁRIAMASCULINO3
CARRETEIRO PERMANENTEMASCULINO3
CHAPEIRO PERMANENTEMASCULINO1
COLADOR DE OUTDOOR PERMANENTEMASCULINO2
CONFERENTE PERMANENTEINDIFERENTE3
CONFERENTE DE MERCADORIA PERMANENTEINDIFERENTE3
CONSULTOR DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS PJ PERMANENTEINDIFERENTE2
CONSULTOR DE VENDAS PERMANENTEINDIFERENTE1
CONSULTOR DE VENDAS PERMANENTEINDIFERENTE1
CONSULTOR DE VENDAS EXTERNO PERMANENTEINDIFERENTE10
CONSULTOR DE VENDAS EXTERNO E INTERNO PERMANENTEMASCULINO2
CONSULTOR(A) DE VENDAS PERMANENTEINDIFERENTE2
COORDENADOR COMERCIAL PERMANENTEINDIFERENTE1
CORRETOR DE IMÓVEIS PERMANENTEINDIFERENTE1
CORRETOR DE IMÓVEIS PERMANENTEINDIFERENTE4
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CORRETOR IMOBILIÁRIO PERMANENTEINDIFERENTE4
CORTADOR (INDUSTRIA DE UNIFORMES PROFISSIONAIS E ESCOLARES PERMANENTEINDIFERENTE1
COZINHEIRA PERMANENTEINDIFERENTE1
COZINHEIRA PERMANENTEINDIFERENTE1
COZINHEIRA PERMANENTEFEMININO1
COZINHEIRO (A) PERMANENTEINDIFERENTE1
CUIDADOR DE IDOSOS PERMANENTEINDIFERENTE3
CUIDADORA DE IDOSOS PERMANENTEFEMININO1
CUIDADORA DE IDOSOS (IBIRÁ) PERMANENTEFEMININO3
CUIDADORA INFANTIL PERMANENTEFEMININO3
DESENHISTA CADISTA MORA EM MIRASSOL PERMANENTEMASCULINO1
DESENVOLVEDOR WEB - JÚNIOR PERMANENTEINDIFERENTE1
ELETRECISTA DE MANUTENÇÃO PARA METALURGICA PERMANENTEMASCULINO1
ELETRICISTA PERMANENTEINDIFERENTE1
ELETRICISTA PERMANENTEMASCULINO1
ELETRICISTA PERMANENTEMASCULINO3
ELETRICISTA INDUSTRIAL PERMANENTEMASCULINO1
ELETRICISTA INDUSTRIAL PERMANENTEMASCULINO1
ELETRICISTA INDUSTRIAL/MONTADOR DE PAINÉIS PERMANENTEMASCULINO1
ELETRICISTA JUNIOR PERMANENTEMASCULINO1
ENCANADOR RESIDENCIAL E PREDIAL / CONSTRUÇÃO CIVIL PERMANENTEMASCULINO3
ENCARREGADO LIMPEZA PERMANENTEINDIFERENTE1
ENTREGADOR TEMPORÁRIAINDIFERENTE5
ENTREGADOR EXTERNO PERMANENTEINDIFERENTE1
ESTAGIÁRIO ENGENHARIA PERMANENTEINDIFERENTE2
ESTÁGIO PERMANENTEINDIFERENTE1
ESTÁGIO PERMANENTEINDIFERENTE1
ESTÁGIO - ATENDIMENTO TEMPORÁRIAINDIFERENTE1
ESTÁGIO - DEPARTAMENTO FINANCEIRO PERMANENTEFEMININO1
ESTÁGIO - QUÍMICA TEMPORÁRIAINDIFERENTE1
ESTÁGIO - SOCIAL MEDIA TEMPORÁRIAINDIFERENTE1
ESTÁGIO ADMINISTRAÇÃO TEMPORÁRIAINDIFERENTE1
ESTÁGIO ADMINISTRATIVO PERMANENTEINDIFERENTE1
ESTÁGIO ADMINISTRATIVO PERMANENTEINDIFERENTE1
ESTAGIO EM ADMINISTRAÇÃO COMERCIAL PERMANENTEFEMININO1
ESTAGIO EM ARQUITETURA PERMANENTEINDIFERENTE1
ESTÁGIO EM DIREITO TEMPORÁRIAFEMININO1
ESTAGIO ENSINO MEDIO PERMANENTEINDIFERENTE7
ESTÁGIO ENSINO MÉDIO PERMANENTEFEMININO1
ESTÁGIO MARKETING PERMANENTEINDIFERENTE1
ESTÁGIO SETOR DE SEGURANÇA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE PERMANENTEINDIFERENTE1
ESTÁGIO TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO TEMPORÁRIAINDIFERENTE1
ESTÁGIO VENDEDOR(A) PERMANENTEINDIFERENTE4
ESTÁGIO WEB DESIGNER PERMANENTEINDIFERENTE1
ESTOQUISTA PERMANENTEMASCULINO1
ESTOQUISTA PERMANENTEMASCULINO1
ESTOQUISTA PERMANENTEINDIFERENTE1
ESTOQUISTA PERMANENTEMASCULINO5
EXPEDIÇÃO E SERVIÇOS GERAIS PERMANENTEMASCULINO1
FARMACEUTICA PERMANENTEFEMININO1
FATURISTA PERMANENTEMASCULINO1
FEITOR DE MECÂNICA PESADA PERMANENTEMASCULINO2
FUNILEIRO PERMANENTEINDIFERENTE1
GARÇOM PERMANENTEINDIFERENTE4
GERENTE (FRANQUIA ALIMENTAÇÃO) PERMANENTEINDIFERENTE1
GESTÃO DE REDES SOCIAIS PERMANENTEINDIFERENTE1
GESTOR DE PCP PERMANENTEMASCULINO1
GREIDISTA PERMANENTEMASCULINO1
(INDUSTRIA) - PROGRAMADOR/ OPERADOR DE CENTRO USINAGEM PERMANENTEMASCULINO1
INSTALADOR PERMANENTEINDIFERENTE1
INSTALADOR DE ALAMBRADO PROFISSIONAL PERMANENTEMASCULINO1
INSTALADOR DE CORTINAS E PERSIANAS PERMANENTEMASCULINO1
INTÉRPRETE DE LIBRAS PERMANENTEINDIFERENTE5
IRLA - TECNICO INSTALADOR DE REDES - INTERNET PERMANENTEMASCULINO1
JARDINEIRO PERMANENTEMASCULINO1
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JARDINEIRO PERMANENTEMASCULINO1
JARDINEIRO PERMANENTEMASCULINO1
JARDINEIRO (TEMPORÁRIA) TEMPORÁRIAINDIFERENTE1
JATEADOR DE GRANALHA PERMANENTEMASCULINO1
JATEADOR DE GRANALHA PERMANENTEMASCULINO1
JOVEM APRENDIZ TEMPORÁRIAINDIFERENTE1
JOVEM APRENDIZ - FAST FOOD PERMANENTEINDIFERENTE1
LÍDER DE ESTOQUE PERMANENTEMASCULINO1
LÍDER DE LOJA PERMANENTEINDIFERENTE1
LÍDER DE PREVENÇÃO E PERDAS PERMANENTEINDIFERENTE1
LIMPADOR (A) PERMANENTEMASCULINO2
LIMPADOR DE VIDROS PERMANENTEMASCULINO5
LIMPADOR DE VIDROS PERMANENTEMASCULINO1
MANOBRISTA PERMANENTEINDIFERENTE3
MECANICO PERMANENTEINDIFERENTE1
MECÂNICO A DIESEL PERMANENTEMASCULINO2
MECANICO DE MANUTENÇÃO PERMANENTEMASCULINO1
MECÂNICO DE MANUTENÇÃO /REFRIGERAÇÃO PERMANENTEMASCULINO1
MECÂNICO DE MÁQUINAS PESADAS PERMANENTEMASCULINO3
MECANICO INDUSTRIAL PERMANENTEINDIFERENTE1
MEIO OFICIAL DE MARCENARIA PERMANENTEMASCULINO1
MEIO OFICIAL DE MARCENARIA PERMANENTEMASCULINO1
MEIO OFICIAL DE MARCENARIA PERMANENTEMASCULINO1
MONITOR DE AREA KIDS TEMPORÁRIAFEMININO2
MONTADOR EXTERNO PERMANENTEMASCULINO2
MOTOBOY PERMANENTEINDIFERENTE1
MOTORISTA PERMANENTEMASCULINO1
MOTORISTA - ESTOQUISTA PERMANENTEINDIFERENTE1
MOTORISTA AJUDANTE MORA EM MIRASSOL - PONTE ROLANTE E
EMPILHADEIRA

PERMANENTEINDIFERENTE1

MOTORISTA CARRETEIRO PERMANENTEINDIFERENTE1
MOTORISTA CNH D PERMANENTEMASCULINO3
MOTORISTA DE CAMINHAO, MOP PERMANENTEMASCULINO1
MOTORISTA DE CARRETA PERMANENTEINDIFERENTE1
MOTORISTA DE ÔNIBUS PERMANENTEMASCULINO2
MOTORISTA DE PIPA PERMANENTEMASCULINO2
MOTORISTA ENTREGADOR TEMPORÁRIAMASCULINO1
MOTORISTA ENTREGADOR- CAMINHÃO MUNK PERMANENTEMASCULINO1
MOTORISTA GUINCHO PERMANENTEINDIFERENTE1
OPERADOR CORTE E DOBRA CHAPA GROSSA PERMANENTEINDIFERENTE1
OPERADOR DE  CAIXA PERMANENTEFEMININO4
OPERADOR DE BOB CAT TEMPORÁRIAMASCULINO1
OPERADOR DE BOBCAT /OPERADOR DE FRESA PERMANENTEMASCULINO1
OPERADOR DE CAIXA PERMANENTEINDIFERENTE50
OPERADOR DE CENTRO DE  USINAGEM PERMANENTEMASCULINO2
OPERADOR DE CENTRO DE USINAGEM E TORNO CNC PERMANENTEMASCULINO1
OPERADOR DE DOBRA DE CHAPA PERMANENTEMASCULINO2
OPERADOR DE EMPILHADEIRA TEMPORÁRIAINDIFERENTE2
OPERADOR DE EMPILHADEIRA PERMANENTEINDIFERENTE7
OPERADOR DE EMPILHADEIRA PERMANENTEMASCULINO1
OPERADOR DE EMPILHADEIRA PERMANENTEMASCULINO1
OPERADOR DE EMPILHADEIRA PERMANENTEINDIFERENTE2
OPERADOR DE ESPARGIDOR PERMANENTEMASCULINO1
OPERADOR DE ESTACIONAMENTO PERMANENTEMASCULINO1
OPERADOR DE ESTACIONAMENTO PERMANENTEINDIFERENTE2
OPERADOR DE MAQUINAS - MOTONIVELADORA/PATROL PERMANENTEMASCULINO1
OPERADOR DE MÁQUINAS DE DOBRA E CORTE PERMANENTEINDIFERENTE1
OPERADOR DE MOTO SERRA PERMANENTEMASCULINO2
OPERADOR DE MOTONIVELADORA DE BASE PERMANENTEMASCULINO1
OPERADOR DE PLASMA PERMANENTEMASCULINO1
OPERADOR DE PRENSA EXCENTRICA E DOBRADOR DE CHAPA PERMANENTEMASCULINO1
OPERADOR DE RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO JUNIOR PERMANENTEINDIFERENTE1
OPERADOR DE TELEMARKETING PERMANENTEINDIFERENTE1
OPERADOR DE TORNO PARA USINAGEM PERMANENTEMASCULINO1
OPERADOR DE TRATOR ESTEIRA PERMANENTEMASCULINO1
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