
Contrato de empresas de 
ônibus é prorrogado até 2031
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PF prende empresário 
de Rio Preto por 
importação ilegal 

de vinhos
A Polícia Federal de Rio Preto (PF) prendeu, 

na manhã desta sexta-feira (29), um empresário 
suspeito de participar da organização criminosa 
que importava vinhos ilegalmente. A prisão ocorreu 
durante a deflagração da ‘Operação SILENO’ que 
tem como intuito reprimir a prática do grupo de 
criminosos. Ainda segundo as investigações, alguns 
policiais rodoviários ajudavam no esquema. Pág.A4VINHOS APREENDIDOS DURANTE A OPERAÇÃO
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Empreendimento é marco imobiliário em Rio Preto

Mercado de TI 
já contrata cinco 

vezes mais 
neste ano 

Pág. B1

A TARRAF superou as ex-
pectativas mais otimistas do 
mercado imobiliário ao lançar 
um empreendimento ousado, 
inovador e de uma beleza que 
promete arrebatar até aos mais 
exigentes. O projeto arquite-
tônico de NAU Vivendas, um 
‘navio’ em plena zona sul de 
Rio Preto, é impressionante 
em todos os aspectos. Pág.B1

TARRAF revoluciona mercado 
imobiliário com NAU Vivendas
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Times da 
região perdem 

na rodada 
do Sub 20

Os times da região foram 
derrotados na rodada desta 
sexta-feira (29) no Paulista 
Sub-20. O Tanabi foi superado 
pela Penapolense em casa. O 
resultado deixou a equipe fora 
da zona de classificação. Já o 
Mirassol perdeu a liderança do 
grupo depois de um revés diante 
do Marília. O Mirassol joga na 
quinta-feira (4) diante do Marília 
em casa. Já o Tanabi encara o 
Penapolense fora.   Pág.B2

Vôlei de 
Rio Preto 
estreia na 

Superliga C
A equipe de vôlei feminino 

de Rio Preto faz a sua estreia 
na Superliga C neste sábado 
(30) em Sorocaba. O time que 
foi destaque nos Jogos Aber-
tos nos últimos anos disputa 
a competição pela primeira 
vez. O torneio é considerado o 
primeiro passo para os clubes 
que desejam chegar na elite 
nacional. A Superliga C femi-
nina possui 23 times divididos 
em quatro sedes.  Pág.B2

Feriado coloca 
511 mil veículos 

em estradas 
da região

A Tr iunfo est ima que 
156.300 mil veículos percor-
ram a BR 153 desta sexta-fei-
ra (29) até terça-feira (2). Já a 
Triângulo espera que 355 mil 
veículos percorram as rodovias 
com o maior tráfego ocorrendo 
nesta sexta-feira, entre 16h 
e 23h, no sábado (30) entre 
7h e 13h e na terça-feira (2) 
entre 13h e 23h. Equipes es-
tarão de plantão.   Pág.A2

Prefeito 
Edinho entrega 
revitalização do 
Calçadão hoje

Pág. A2

UBS do Solo volta 
atendimentos de 
rotina na 4ª feira

Pág. A5

HALOWEEN
Data é amanhã e Nádia 
Zan, empresária, ma-
quiadora e influencer 
digital rio-pretense
dá dicas sobre como 
produzir lindas
makes. 
Pág.A4

Marcelo SCHAFFAUSER

Divulgação

D
ivulgação



Fundado em 16 de fevereiro de 2004
A serviço da democracia 

Editora DHOJE Rio Preto Ltda 
Redação, Administração, Publicidade e Oficina

Rua Fritz Jacobs, 1448 - Cep 15025-500
São José do Rio Preto - São Paulo 

Fone:(17)33532447

Cidades da região e Distrito onde circulam o DHOJE:
São José do Rio Preto, Bady Bassitt, Cedral, Guapiaçu, 

Mendonça,  Mirassol, Mirassolândia, Monte Aprazível, Nova 
Granada, Olímpia, Potirendaba, Tanabi, Ubarana, Uchôa  

Diretor-Presidente: Edson Paz
 

Telefones:
Recepção: (17) 3353-2447
Redação: (17) 3363-0113

E-mails

Comercial: comercial@dhojeinterior.com.br
Circulação: circulacao@dhoje.com.br
Editais: diario.oficial@dhoje.com.br

DHoje web
www.dhojeinterior.com.br

A-2 Jornal
São José do Rio Preto, sábado
30 de outubro de 2021 COTIDIANO

Pedagogia de Deus
“Eu te instruirei e te en-

sinarei o caminho que deves 
seguir; e te guiarei com os 
meus olhos.” (Livro dos Sal-
mos, 32:8)

A Educação existe para 
libertar os povos. Mas, com a 
indispensável Espiritualidade 
Ecumênica, os sublima. Eis a 
Pedagogia de Deus, que pre-
para o indivíduo para viver a 
Cidadania Espiritual, Altruística, 
Ecumênica e Planetária, ali-
cerçada no exercício pleno da 
Solidariedade, da Fraternidade 
e da Generosidade.

Ulysses Guimarães (1916-
1992), eminente político bra-
sileiro, traduz a necessidade 
do ensino ao declarar, em seu 
discurso proferido a 3 de feve-
reiro de 1987, após ter sido 

ARTIGO 
eleito presidente da Assembleia 
Nacional Constituinte: “‘Conhe-
cer é ser livre’, dizia um dos 
grandes apóstolos da América, 
José Martí. (...) Não há um só 
exemplo de nação forte sem 
bom sistema de educação”.

Quanto à Pedagogia de 
Deus, ela foi antevista pelo 
saudoso Fundador da Legião 
da Boa Vontade, Alziro Zarur 
(1914-1979) nos anos 1950 e 
propõe a educação e a reedu-
cação do Espírito Eterno do ser 
humano firmadas em “Jesus, o 
Grande Educador dos Povos”, 
na definição do criador da LBV. 
Zarur também atestou: “O Novo 
Mandamento de Jesus — ‘Amai-
-vos como Eu vos amei’ — é a 
Essência de Deus”.

Justamente por isso, afirmo, 
o Mandamento Novo do Cristo 

é a Essência da Pedagogia de 
Deus. Não há nada mais ilus-
trativo que o Amor Fraterno, 
isto é, a vivência do espírito da 
Caridade, pois este sim vence 
qualquer empecilho e barreira, 
por maiores que sejam. Zarur 
ensinava que “Deus criou o ser 
humano de tal forma que ele só 
pode ser feliz praticando o Bem”.

O Cristo, que é ecumênico 
por excelência, veio pessoal-
mente há dois mil anos exem-
plificar isso. E exercitar a Ordem 
Suprema de Jesus implica a 
capacidade de dedicar-se ao 
próximo, mesmo àqueles que 
possam considerar-se nossos 
inimigos. Assim, aprendemos, 
sem insidiosa conivência com o 
erro, a conviver e, amando — a 
Verdade, a Fraternidade e a Jus-
tiça —, a edificar a Paz.

Não foi sem razão que o 
Sublime Pedagogo nos recor-
dou esta esperançosa profecia 
anotada por Isaías: “Está escri-
to nos Profetas: E serão todos 
ensinados por Deus” (54:13). 
“Todo aquele que do Pai tem 
ouvido e aprendido, esse vem 
a mim” (Evangelho, segundo 
João, 6:45).

José de Paiva Netto - Jor-
nalista, radialista e escritor.

paivanetto@lbv.org.br — 
www.boavontade.com

______________________
_____________

Serviço — Jesus e a Ci-
dadania do Espírito (Paiva 
Netto), 400 páginas. À venda 
nas principais livrarias ou pela 
www.amazon.com.br. 

FERIADO
Confira o que 
abre e fecha 

Por conta do feriado prolongado de Finados, nesta terça-feira, 2, 
parte dos serviços municipais terão horários especiais de funciona-
mento. Confira o que abre e fecha desde sábado (30) e os principais 
serviços afetados.

Farmácia Municipal:
Sábado – 8h às 14h
Domingo – 8h às 14h
Segunda-feira – 8h às 14h
Terça-feira – 8h às 14h

Unidades Básicas de Saúde:
Sábado – fechadas
Domingo – fechadas
Segunda-feira – fechadas
Terça-feira – fechadas

Unidades de Pronto-Atendimento:
24 horas para atendimento de urgência e emergência, sendo:
UPAs Jaguaré, Norte, Tangará e Vila Toninho (atendimentos respi-

ratórios e não respiratórios).

Poupatempo:
Sábado – 9h às 13h
Domingo – fechado
Segunda-feira – fechado
Terça-feira – fechado

Prefeitura Regional Norte:
Sábado – 10h às 15h
Domingo – fechada
Segunda-feira – fechada
Terça-feira – fechada

E-digital (Estacionamento Rotativo):
Sábado – 8h às 12h
Domingo – sem cobrar
Segunda-feira – 8h às 18h
Terça-feira – sem cobrar

Shopping HB
Sábado – fechado
Domingo – fechado
Segunda-feira – 5h às 17h
Terça-feira – fechado

Shopping Azul
Sábado – 8h às 15h
Domingo – fechado
Segunda-feira – 8h às 18h
Terça-feira – fechado

Mercado Municipal:
Sábado – 7h às 13h
Domingo – 7h às 12h
Segunda-feira – 7h às 18h
Terça-feira – 7h às 12h

Feiras Livres:
Sábado – 6h30 às 11h30
Domingo – 6h30 às 12h
Segunda-feira – não são montadas
Terça-feira – 6h30 às 11h30
 
Pontos de apoio
Sábado – 7h às 11h e das 12h às 17h
Domingo – fechados
Segunda-feira – 7h às 11h e das 12h às 17h
Terça-feira – fechados
No sábado e na segunda funcionarão os seguintes pontos de apoio:
Nova Esperança; Solo Sagrado; Jardim Atlântico; Anna Angélica; 

São José do Rio Preto I; Engenheiro Schmitt; Jardim Soraya-Vitória 
Régia; Santo Antônio; Lealdade; São Francisco; Jardim Nazareth; 
Jardim Antunes; Jd. Conceição

 Lazer:
Cidade da Criança
Sábado –9h às 17h
Domingo –9h às 17h
Segunda-feira – fechada
Terça-feira – fechada

Parques Ecológicos Norte e Sul
Sábado – 9h às 17h
Domingo – 9h às 17h
Segunda-feira – fechados
Terça-feira – 9h às 17h

Parque Fred Navarro
Sábado –9h às 17h
Domingo –9h às 17h
Segunda-feira –fechado
Terça-feira – 9h às 17h

Pet Park:
Sábado – 7h às 20h
Domingo – 7h às 10h e das 16h às 20h
Segunda-feira – fechado
Terça-feira – 8h às 17h

Zoológico Municipal
Sábado – 9h às 17h
Domingo – 9h às 17h
Segunda-feira – fechado
Terça-feira – 9h às 17h

Retomam atendimento presencial na quarta-feira, 3/11:
Bibliotecas e museus municipais
Procon
Semae
Secretaria da Fazenda
Secretaria Trânsito, Transporte e Segurança
Secretaria de Obras

Concessionárias esperam 511 mil 
veículos nas estradas da região

Devido ao feriado de Fi-
nados, na próxima terça-fei-
ra (2), a Polícia Rodoviária 
Federal (PRF) e as conces-
sionárias responsáveis pelas 
rodovias que cortam trechos 
de Rio Preto reforçam os 
efetivos a partir desta sex-
ta-feira (29). 

Pensando na maior circu-
lação de veículos nas rodo-
vias, as concessionárias Tri-
ângulo do Sol, responsável 
pelas rodovias Washington 
Luís, Brigadeiro Faria Lima e 
Mario Gentil, e Triunfo Trans-
brasiliana, responsável pela 
rodovia BR 153, também 
concentrarão seus esforços 
na segurança da população.

A Triunfo estima que 
156.300 mil veículos per-
corram a BR 153 desta 
sexta-feira (29) até terça-
-feira (2), e por esta razão 
todo o efetivo da empresa, 
respeitando as medidas de 
segurança, estará em pron-
tidão para atender e auxiliar 
os viajantes.

Já a Triângulo espera que 
355 mil veículos percorram 
as rodovias com o maior 
tráfego ocorrendo nesta 

Da REDAÇÃO    
redacao@dhoje.com.br

FERIADO PROLONGADO
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sexta-feira, entre 16h e 23h, 
no sábado (30) entre 7h e 
13h e na terça-feira (2) entre 
13h e 23h.

Em caso de acidentes ou 
imprevistos a concessionária 
disponibiliza nove viaturas 
de inspeção de tráfego, oito 
guinchos, quatro caminhões-
-pipa e sete ambulâncias 
para atendimento.

As empresas também 
alertam sobre a proibição de 
ingerir bebidas alcoólicas du-
rante a condução de veículo, 

manutenção e verificação do 
automóvel e seguir as regras 
e leis de trânsito.

Para a PRF, a operação 
que foi denominada como 
Finados 2021 terá o policia-
mento reforçado em locais e 
horários de maior incidência 
de acidentes graves e de cri-
minalidade, visto que há um 
aumento relevante do fluxo 
de veículos e ônibus durante 
feriados prolongados, o que 
acaba contribuindo para o 
aumento da violência no 

trânsito.
As ações da corporação 

serão focadas na prevenção 
para a diminuição da gra-
vidade dos acidentes; em 
uma resposta rápida para 
garantir fluidez nas rodovias; 
aumentar a percepção de 
segurança nas estradas; 
combate nas infrações de 
trânsito e enfrentamento à 
criminalidade. 

(Colaborou – Bruna 
MARQUES)

PREFEITO VAI

Revitalização do calçadão será 
oficialmente entregue hoje

A Prefeitura de Rio Preto, 
por meio da Secretaria de 
Desenvolvimento Econômico 
e Negócios de Turismo, realiza 
neste sábado, às 9:30 horas, 
cerimônia de entrega das obras 
de revitalização do Calçadão. O 
evento acontece na Praça Dom 
José Marcondes e contará com 
a presença do prefeito Edinho 
Araújo (MDB).

As obras de revitalização 
do Calçadão iniciaram no fim 
de fevereiro de 2020, após 

assinatura da ordem de serviço 
pelo prefeito Edinho. O projeto 
contemplou 10 quadras entre 
as ruas Prudente de Morais e 
Silva Jardim, Voluntários de 
São Paulo e Coronel Spínola 
de Castro.

Foram realizadas obras de 
manutenção e troca das redes 
de água, esgoto e galerias 
pluviais. Também a instala-
ção de 116 novos postes de 
iluminação para melhorar a 
segurança do local e o visual 
do calçadão. Os 10 quartei-
rões também receberam novos 

pisos intertravados. As vias de 
acesso de veículos foram todas 
recapeadas.

A Constroeste foi a empre-
sa vencedora da licitação. O 
investimento total foi orçado 
em R$ 5,1 milhões, por meio 
do Finisa, da Caixa Econômica 
Federal. O prazo de conclusão 
era de 10 meses, mas devido 
a pandemia e problemas no 
cronograma o serviço só está 
sendo entregue com 100% das 
obras prontas neste momento, 
quase dois anos após o início 
das intervenções.

Raphael FERRARI 
Divulgação
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Edinho assina prorrogação do contrato do transporte coletivo pro mais uma década

Divulgação

Edinho assina prorrogação do contrato do 
transporte coletivo por mais uma década
A Prefeitura de Rio Preto 

oficializou na manhã desta 
sexta-feira, 29, a prorrogação 
por mais dez anos do serviço 
de transporte coletivo urba-
no. A partir do próximo dia 
2 de novembro o consórcio 
Riopretrans, formado pelas 
empresas Circular Santa Luzia 
e Expresso Itamaraty, recebe 
novamente o direito de ex-
plorar o serviço até novembro 
de 2031.

A assinatura do contrato 
de renovação ocorreu no 
gabinete do prefeito Edinho 
Araújo (MDB) e contou com 
as presenças do secretário 
de Trânsito Amaury Hernan-
des, do procurador-geral do 
município, Luís Roberto Thiesi; 
do secretário de Governo, Jair 
Moretti; do chefe de gabinete, 
Zeca Moreira; do superinten-
dente do Semae, Nicanor 
Batista; e dos representantes 
da Itamarati e Santa Luzia.

A autorização para pror-

rogação do serviço foi obtida 
após a realização de quatro 
audiências públicas e muitas 
críticas de usuários do trans-
porte coletivo. A abertura de 
uma nova licitação – com 
possibilidade de novas empre-
sas disputarem o serviço – foi 
tratada nos encontros junto 
aos usuários.

O secretário de Trânsito 
Amaury Hernandes repetiu em 
todos eles que a pandemia fez 
cair pela metade o número 
de usuários e que os custos 
de operação das empresas 
se mantiveram em patama-
res altos. Segundo técnicos 
da pasta, a abertura de uma 
nova concorrência poderia ser 
“deserta”, nome dado quando 
nenhuma empresa participa da 
licitação. Outra possibilidade 
seria a assinatura de um con-
trato emergencial.

O projeto de renovação 
acabou sendo aprovado na 
sessão de terça-feira, 26, por 
13 votos favoráveis, 3 contrá-
rios e uma abstenção. No dia 
seguinte, Edinho declarou à 

Raphael FERRARI 
redacao@dhoje.com.br

imprensa que a prorrogação 
foi “a melhor decisão” tomada 
pelo governo.

Para o prefeito a escolha de 
prorrogar o serviço e não abrir 
nova licitação foi sacramen-
tada após análises técnicas. 
“Toda minha assessoria técni-
ca entende que há vantajosida-
de para o município. Queremos 
cada vez mais que Rio Preto 
tenha transporte público de 
qualidade, preço acessível”, 
afirmou Edinho.

Sobre as críticas de usu-
ários que reclamam da qua-
lidade do serviço o prefeito 
reconheceu que mesmo com 
a prorrogação o governo pre-
cisa ir em busca de melhorias. 
“Serviços prestados podem 
ser melhorados. Estarei vigi-
lante. As audiências foram 
importantes e vamos continuar 
cobrando e fiscalizando esse 
serviço”, disse.

A pasta de Trânsito já adian-
tou que o preço da tarifa ao 
usuário vai sofrer reajuste a 
parti de 1 de janeiro. A minuta 
do novo contrato de concessão 

do serviço prevê aumento de 
até 17% no valor da tarifa no 
transporte coletivo. A tarifa 
irá subir de R$ 3,30 para R$ 
3,50, no pagamento no cartão 
e de R$ 3,70 para R$ 4,10, 
no dinheiro.

Durante a pandemia o go-
verno Edinho repassou R$ 
16,6 milhões às duas empre-
sas de transporte como forma 
de amenizar o desequilíbrio 
financeiro causado pela que-
da de passageiros durante a 

pandemia. Agora a Prefeitura 
irá receber R$ 20 milhões em 
forma de outorga do serviço re-
novado. Serão R$ 13 milhões 
da Circular que detém 68% das 
linhas e R$ 7milhões da Ita-
marati com os 32% restantes.

Assessores apadrinhados em gabinetes 
de vereadores precisam ter curso superior

Já está em vigor lei que 
obriga assessores nomeados 
para ocupar função de chefia 
nos gabinetes dos vereadores 
de Rio Preto tenham obriga-
toriamente o curso superior. 
A Mesa Diretora acaba de 
promulgar a lei de projeto 
aprovado no dia 21 de se-
tembro que promoveu espé-
cie de reforma administrativa 
em cargos comissionados 
- de livre nomeação de ve-
readores - passando a partir 
de agora ser exigência para 
assumir esses cargos possuir 
curso de nível superior.

A regra passa a ser válida 
para cargos de chefes de ga-
binete da presidência e dos 
vereadores e de assessores 
das diretorias da Casa, como 
Administrativa, Legislativa e 
Financeira. Não inclui demais 
assessores de vereadores 
que não ocupam chefias.

A alteração para a nome-
ação dos comissionados é 
exigência do Tribunal de Con-
tas do Estado, que há anos 
faz esses apontamentos na 

análise de contas da Câma-
ra. A partir da publicação da 
lei, os atingidos terão cinco 
dias para apresentar compro-
vante de curso superior ou de 
que está cursando alguma 
faculdade. Os que estão cur-
sando têm até dezembro de 
2022 para concluir o curso 
e, se for o caso, continuar 

na função.
A norma é um pedido do 

Tribunal de Contas do Es-
tado (TCE-SP) que apontou 
para uma série de Câmaras 
Municipais que adotassem o 
procedimento.

Atualmente, são 17 che-
fes de gabinete, um para 
cada vereador rio-pretense.

Raphael FERRARI

Pignatari libera R$ 6,1 mi para 
educação, saúde e vicinal em Olímpia

O governador em exercício 
e presidente da Alesp (Assem-
bleia Legislativa do Estado de 
São Paulo), deputado estadual 
Carlão Pignatari (PSDB), auto-
rizou nesta quinta-feira, 28, a 
formalização de convênios no 
valor de R$ 1,6 milhão com 
o município de Olímpia para 
construção de duas unidades 
de saúde, além de mais R$ 
1,6 milhão para obras em três 
escolas estaduais.

“Com essa crise bravíssi-
ma que passamos na saúde 
pública, no Brasil e no mundo, 
temos que ter agora o pós-Co-
vid. Essas unidades de saúde 
serão para dar um atendimen-
to também a essas pessoas 
que adoeceram durante esse 
período, fazendo fisioterapia e 
outros atendimentos, integran-
do a comunidade na unidade”, 
afirmou Carlão Pignatari.

Por meio do programa Qua-
livida, serão repassados R$ 
835 mil para construção de um 
Centro de Saúde e R$ 765 mil 
para construção de um Centro 
de Múltiplo Uso.

O programa levará aos mu-

nicípios paulistas Centros de 
Saúde e equipamentos de 
Qualidade de Vida a serem for-
malizados por convênios com a 
Secretaria de Desenvolvimento 
Regional (SDR). As Prefeituras 
indicarão os terrenos e serão 
responsáveis pela aquisição de 
móveis e demais equipamentos 
necessários. O Estado financia-
rá os prédios.

Educação - O Gover-
nador em exercício assinou 
ordens de serviços para autori-
zação de obras em três escolas 
estaduais de Olímpia. As inter-
venções devem somar mais de 
R$ 1,6 milhão de investimento.

As escolas beneficiadas 
são Doutor Wilquem Manoel 

Neves, Professora Dalva Vieira 
Itavo e Comendador Francisco 
Bernardes Ferreira. As duas 
primeiras serão ampliadas com 
três novas salas de aula para 
cada com o valor estimado de 
mais de R$ 483 mil por escola. 
Já a outra unidade receberá a 
cobertura de sua quadra polies-
portiva, orçada em R$ 700 mil.

Estradas - Foi autori-
zada ordem de serviço para 
recuperação da Estrada Vicinal 
Álvaro Marreta Cassiano Ayusso 
(OLP-350), ligação da Rodovia 
Assis Chateaubriad (SP-425) 
ao município de Olímpia. O 
investimento será de R$ 2,9 
milhões, em 4,3 kms de me-
lhorias.

Da REPORTAGEM
Divulgação

Em reunião do Parlamento Regional prefeitos de 
Mirassol e Olímpia defendem novos pedágios

O Parlamento Regional, 
composto por 37 presidentes 
de Câmaras de toda região 
de Rio Preto, se reuniu nesta 
sexta-feira, 29, em Mirassol. O 
objetivo do encontro foi deba-
ter, principalmente, o projeto do 
governo do Estado que prevê a 
instalação de sete novas praças 
de pedágio na região.

Outros temas, como mo-
bilidade, saneamento, saúde, 
segurança pública também fo-
ram abordados, principalmente 
pelos prefeitos de Olímpia, 
Fernando Cunha (PL), e Edson 
Hermenegildo (PSDB), que 
participaram do encontro.

Diferentemente da maioria 
dos parlamentares, que con-
denam a instalação de novos 
pedágios, os dois prefeitos se 
posicionaram a favor da pro-

posta. Cunha disse que é im-
possível para o Estado garantir 
a manutenção e novos investi-
mentos em infraestrutura, como 
a construção da terceira faixa 
entre Cedral e Mirassol.

“Acho um equívoco comba-
ter a privatização. Não há outro 
meio de termos recursos. Esta-
mos em Mirassol, essa terceira 
faixa já tinha que ter. O Estado 
não vai fazer.  Temos que priva-
tizar. Para ter a duplicação para 
Olímpia. E não tem jeito, vai ter 
de pagar via pedágio. Podemos 
discutir valor, localização do 
pedágio. Mas não dá para ser 
contra”, disse Cunha.

Mesma linha adotada pelo 
prefeito de Mirassol. “Nenhuma 
concessão de rodovia existe 
sem pedágio. Não podemos 
concordar exageros. Se for 
mesmo aumentar, que se faça 
uma média e abaixe o preço de 

outros. Grande parte das rodo-
vias de nossa região já estão 
feitas, precisa de manutenção, 
com exceção da terceira faixa 
entre Rio Preto e Mirassol”, 
disse Hermenegildo.

Já o presidente da Câmara 
de São José do Rio Preto e do 
Parlamento Regional, vereador 
Pedro Roberto (Patriota), disse 
que o Estado precisa rever o 
projeto de instalação dos pedá-
gios. “Vejo com muita preocupa-
ção. Vamos ouvir os presidentes 
da região, mas podemos tirar 
uma moção de preocupação. 
O parlamento pode se colocar 
contra, assim como chamar 
uma audiência pública, para 
ouvir mais pessoas, mais lide-
ranças. Vamos fazer esse enca-
minhamento pelo parlamento”, 
disse Pedro, que cobrou estudos 
mais detalhados e com valores 
definidos. “Quem sabe abaixa o 

preço e de repente fica a mesma 
coisa?”

O vereador Renato Pupo 
(PSDB) ainda leu requerimento 
do vereador Jean Charles (MDB), 
que manifestou preocupação e 
pediu reavaliação do plano de 
concessão das rodovias da 
região, com a previsão de insta-
lação de novos pedágios. Esse 
requerimento foi aprovado pela 
Câmara de Rio Preto.

Outros vereadores integran-
tes do Parlamento Regional 
também se posicionaram contra 
a instalação de pedágios, como 
o presidente da Câmara de Mi-
rassol, Caco Navarrete (PSD), 
entre outros.

“Para Mirassol o que mais 
afetaria é o sentido São Paulo. 
Chegada de cargas, encarece 
o frete. Podemos pedir uma 
revisão. Importante iniciativa pri-
vada, mas tem bastante pedágio 
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já. Vamos conversar melhor com 
o governo e ver se podemos 
chegar num consenso”, disse 
Caco.

Sônia Beolchi, presidente 
da Câmara de Ibirá, se disse 
preocupada. “Me preocupa 
muito. Sei da necessidade de 
ampliação, mas e o bolso do 
consumidor, de quem precisa, 

do trabalhador? Vai afetar. Es-
tamos no meio de uma crise. 
As pessoas não têm dinheiro, 
não têm possibilidade, e mais 
praças de pedágio? O que vai 
trazer para a população? Com 
salários congelados e todos os 
aumentos que o governo federal 
deu e continua dando, como fica 
a população?”
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Cristiano de Pádua, delegado, no detalhe, com vinhos apreendidos

PF prende empresário rio-pretense 
por importação ilegal de vinhos

A Polícia Federal de Rio 
Preto (PF) prendeu, na ma-
nhã desta sexta-feira (29), 
um empresário suspeito de 
participar da organização 
criminosa que descaminhava 
vinhos importados ilegalmen-
te. A prisão ocorreu durante 
a deflagração da ‘Operação 
SILENO’ que tem como intuito 
reprimir a prática do grupo de 
criminosos.

Segundo as informações 
da PF, as investigações foram 
iniciadas há um ano e aponta-
ram que dois empresários rio-
-pretenses estavam realizando 
a importação de vinhos, em 
sua maioria argentinos, ilegal-
mente com o auxílio de dois 
policiais militares rodoviários.

Hoje, 32 policiais e um 
auditor da Receita Federal 
cumpriram oito mandados de 
busca e apreensão, sendo que 
um dos mandados foi reali-
zado em um restaurante que 
possuía cerca de 350 garrafas 
de vinho sem notas fiscais. 

Um empresário foi preso em 
flagrante e, ainda segundo a 
PF, já possui histórico de prisão.

“É importante destacar que 
este crime de descaminho e 
associação criminosa, além de 
iludir o recolhimento de impos-
tos, traz prejuízos consideráveis 
para os comerciantes que 
vendem esses vinhos no valor 
correto, com recolhimento de 
impostos”, explicou o delega-
do da Polícia Federal Cristiano 
Pádua, que é responsável pela 
investigação.

O delegado ainda acres-
centou que os comerciantes 
são prejudicados devido o fato 
que estes vinhos ilegais são 
vendidos pela metade do preço 
de mercado.

Desde o inicio das investiga-
ções foram apreendidas cinco 
mil garrafas de vinhos corres-
pondentes ao valor de R$500 
mil, sendo possível verificar 
que ao serem abordados pela 
Receita Federal, Polícia Rodo-
viária Federal (PRF) ou Polícia 
Militar Rodoviária (PMR), os cri-
minosos apresentavam notas 
fiscais frias para tentar manter 
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Segundo investigações, os importadores tinham proteção de parte de policiais rodoviários inseridos no 
esquema para garantir a passagem das cargas
a aparência de regularidade no 
transporte das bebidas.

A Polícia Federal também 
identificou a participação de 
policiais militares rodoviários 
no esquema criminoso, sob a 
coordenação dos empresários.

“A própria Polícia Militar 
Rodoviária nos ajudou a identi-
ficar os policiais suspeitos que, 
inclusive, serão comunicados 
para a corregedoria, alguns já 
estão respondendo pelo crime 
de transporte e revenda dos 
vinhos”, explicou Cristiano.

Ainda está sendo apurado 
quantos militares participam 
na associação criminosa, sen-
do que dois dos policiais fo-
ram identificados e alvos dos 
mandados.

De acordo com o Código 
Penal, é previsto que o crime 
de descaminho tem pena de 
um a quatro anos de reclusão 
e o de associação criminosa, 
de um a três anos. As investi-
gações terão continuidade a 
partir do material coletado nos 
mandados, podendo identificar 
e localizar mais participantes 
dos crimes.
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AMBIENTAL
Trio é multado por 
pesca irregular em 

Guapiaçu

Trio é multado pela Am-
biental por pesca irregular em 
Guapiaçu Durante o desenvol-
vimento das Operações ‘Paz e 
Proteção’ e ‘Pré-Piracema’, as 
quais visam coibir a pesca pre-
datória nos rios e mananciais 
da região, policiais ambientais 
multaram três pecadores às 
16h30 desta quinta-feira 
(28), em Guapiaçu.

Os policiais faziam patru-
lhamento às margens do Rio 
Turvo, mais precisamente na 
‘Corredeira do 27’, quando 
viram os suspeitos utilizando 
uma tarrafa no meio da refe-
rida corredeira.

Após monitoramento, a 
equipe fez a abordagem dos 
homens, os quais estavam 
comum a tarrafa malha 80mm 
e duas redes de espera de 
nylon com 30 (trinta) metros 
de comprimento cada uma.

Indagados sobre a utiliza-
ção dos apetrechos de pesca 

e se eram pescadores profis-
sionais, informaram que eram 
amadores e que os peixes 
pegos com os apetrechos pro-
fissionais eram para consumo 
próprio.

Até o momento da fiscali-
zação, haviam sido captura-
dos oito quilos de pescados 
das espécies curimbatá, pia-
para, tabarana e lambari.

Assim de acordo com a 
Instrução Normativa Ibama 
é proibida a utilização de 
apetrechos profissionais para 
pesca armado, sendo que 
diante dos fatos, os pesca-
dores foram autuados por 
pescarem mediante a uti-
lização de apetrechos não 
permitidos, com a sanção de 
multa simples, no valor de R$ 
1.160 cada um.

Os equipamentos utiliza-
dos na prática da infração fo-
ram apreendidos e o pescado 
passará por análise do órgão 
competente para verificar a 
viabilidade de sua doação.

Da REDAÇÃO
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DEIC prende suspeito de participar de 
esquema de desmanche de veículos

Um homem de 52 anos foi 
preso pela equipe de Furtos e 
Roubos de Veículos, da Dele-
gacia de Investigações Gerais 
(DIG) e Divisão Especializada 
em Investigações Criminais 
(DEIC) de Rio Preto, suspeito 
de participar de esquema de 
desmanche de veículos.

Nas últimas semanas os 
policiais investigaram a atu-
ação de uma quadrilha espe-
cializada em furtar camionetes 
em outros estados e trazê-los 
a Rio Preto para desmanche 
e venda das peças e acessó-
rios. Através de diligências, 
foi descoberta uma loja es-
pecializada na Rua Coutinho 
Cavalcante que poderia ser o 
centro dos delitos.

Assim os investigadores re-
alizaram o acompanhamento 
do proprietário do estabele-
cimento comercial, partindo 
da saída do local. Os policiais 
observaram o suspeito buscar 
o detido no Parque Industrial 
e, em seguida, retornar para a 
loja para que o carona retiras-

se uma camionete que estava 
estacionada em frente.

Os policiais seguiram o 
suspeito, que fugiu ao notar a 
presença dos policiais, sendo 
detido quilômetros depois. 
Durante a abordagem o ho-
mem confessou que aquela 
camionete era produto de 
roubo na cidade de Uberaba, 
em Minas Gerais, e que havia 
sido contratado para buscá-la.

suspeitavam ser daquele em-
presário e encontraram outras 
peças da mesma picape, bem 
como ferramentas costumeira-
mente utilizadas em desman-
che de autos.

Já na sede da DEIC a equi-
pe constatou que o roubo 
aconteceu na terça-feira (26) 
quando dois homens armados 
renderam o proprietário que 
estava estacionado em uma 
rua e levaram seu veículo.

Também foram levadas 
para a delegacia e apreendidas 
várias partes da outra camio-
nete e insumos utilizados no 
corte e desmonte dos veícu-
los. O suspeito abordado foi 
conduzido para a DEIC, onde 
ficou preso e responderá pe-
los crimes de participação de 
organização criminosa, recep-
tação qualificada e adulteração 
de veículo.

Outros coautores identifi-
cados podem responder pelos 
mesmos delitos ou outros que 
possam ser descobertos no 
curso do inquérito policial, de 
acordo com sua função na 
organização.
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A equipe da DIG também 
compareceu em um segun-
do comércio pertencente a 
outro suspeito, que não foi 
encontrado. No local, desco-
briram peças de uma picape 
desmontada que os policiais 
acreditam ter sido furtada em 
Uberaba.

Em seguida, os investiga-
dores foram até um barracão, 
às margens da BR-153, que 
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DEIC prende suspeito de participar de esquema de des-
manche de veículos
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Jovem com moto furtada é preso e agride policial

Um jovem de 19 anos foi 
preso na manhã da última 
quinta-feira (28) após ter le-

De acordo com o boletim 
de ocorrência, o militar fazia 
patrulhamento de rotina pelo 
bairro, quando na Rua Italina 
Fabreti Oger desconfiou das 
atitudes do rapaz em um local 
já conhecido como ponto de 
tráfico de drogas.

O acusado foi abordado e 
devido a sua relutância o pm 
acionou apoio de outra viatura 
e realizou a revista pessoal, 
onde nada de ilícito foi encon-
trado.

Ao pesquisar a moto, o 
policial constatou que havia 
registro de furto em setembro 
de 2021. O pm deu voz de pri-
são ao jovem, que o empurrou 
e tentou fugir, sendo detido 
por outros dois militares que 
chegaram para ajudar o colega.

Diante da resistência, o 
militar teve o dedo de sua mão 
direita machucado e o joelho 

direito lesionado.
Na Central de Flagrantes, o 

indiciado informou que adquiriu 
a motocicleta acreditando ser 
produto de leilão e que não 
sabia sobre o furto. Ele ainda 
acrescentou que tentou fugir 
porque ficou assustado quando 
o policial informou que seria 
preso.

Foi realizada uma pesquisa 
criminal que revelou que o 
suspeito já possui passagem 
pela polícia por delito patri-
monial e que já foi preso por 
ocorrências de furto. Após ter 
a prisão confirmada, o autuado 
foi transferido para a carcera-
gem da DEIC.

O caso foi registrado como 
receptação, localização de 
veículo, resistência e lesão 
corporal e será investigado pelo 
4º Distrito Policial. (Colaborou 
– Bruna MARQUES)

Da REDAÇÃO sionado um policial militar, 
de 29 anos, que o flagrou às 
8h20,no Jardim Santo Antônio, 
na Região Norte de Rio Preto, 
conduzindo uma moto furtada.

Arquivo DHOJE
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Exercício físico e 
alimentação na prevenção 

do  câncer de mama

saude@dhoje.com.brSAÚDE FISIO
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Atividade física e alimentação equilibram o corpo e trás 
saúde para as células, evitando inúmeras doenças metabólicas 
associadas ao sedentarismo e má alimentação: 

- Obesidade 
- Diabetes 
- Doenças cardíacas 
- Pressão alta e também o câncer de mama. 
Portanto, é recomendado que toda pessoa seja instruída 

sobre alimentação adequada e atividade física para manutenção 
da saúde e prevenção de doenças. 

O Instituto Nacional do Câncer (INCA) estima que, pelo me-
nos, 66 mil mulheres tenham diagnóstico de câncer de mama, 
por ano, de 2020 até 2022. Por isso, além conhecer os fatores 
de risco e os sinais do câncer de mama, é fundamental saber 
como evitar a doença. 

Um estudo publicado na revista cienfícia The Lancet, em 
2014, mostrou que os quilos a mais estavam associados a, 
pelo menos, dez dos cânceres analisados – entre eles, o de 
mama. Tudo isso  porque a obesidade é responsável pela pro-
dução excessiva de hormônios, como a insulina e o estrogênio, 
que, em níveis abundantes, podem estimular o crescimento 
desordenado de células. 

De acordo com o American Institute for Cancer Research, o 
sobrepeso desencadeia a inflamação crônica celular e o teci-
do adiposo, reagindo livremente no corpo, tem potencial para 
promover alterações cancerosas em células saudáveis, Manter 
o peso ideal com exercícios físicos e ótima alimentação é a 
melhor forma  de prevenir o câncer de mama. 

O INCA ainda reforça que as frutas, legumes, verduras, ce-
reais integrais, feijões e outras leguminosas, sementes e nozes 
protegem contra o câncer, fortalecendo as defesas do corpo e 
ajudando o intestino a funcionar bem.

Qual o exercício ideal?
Ao mesmo tempo em que os exercícios físicos ajudam na 

prevenção do câncer de mama, esse bom hábito ainda pode 
proteger você de muitos outros males crônicos, como coleste-
rol, diabetes, hipertensão e obesidade. Não se preocupe! Você 
não precisa se tornar uma atleta ou completar maratonas para 
ganhar essa proteção.  A Organização Mundial da Saúde reco-
menda a prática de atividade física leve ou moderada por, pelo 
menos, 150 minutos semanais (20 minutos por dia).

Por que os exercícios físicos ajudam na prevenção do 
câncer de mama?

Além de promover a saúde e o bem-estar, os dados eviden-
ciam mais uma vantagem da prática de atividade física: melhora 
o metabolismo de alguns hormônios relacionados com o câncer 
de mama, o que pode evitar e até melhorar o quadro de uma 
paciente com a doença.

Quais alimentos ajudam a prevenir o câncer de mama?
- Brócolis, 
- couve, 
- Cenoura
- Romã 
- Frutas Vermelhas. 
- Uva. 
- Peixes marinhos.
- repolho

Um estudo feito com 5 mil mulheres suecas apontou que o 
consumo de uma ou duas porções diárias de couve, brócolis, 
repolho está associado a um risco 40% menor de câncer de 
mama.

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

@silviabatistafisiodancer  @low_carboficiall       
@espacoanaJoaosaude
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UBS Solo Sagrado reabre para 
atendimentos de rotina na quarta

A Unidade Básica de Saúde 
do Solo Sagrado vai reabrir na 
próxima quarta-feira (3) para 
os atendimentos de rotina. 
Desde março de 2020, estava 
funcionando como unidade 
respiratória e na última sema-
na permaneceu fechada para 
readequação da estrutura.

Com a retomada dos aten-
dimentos não respiratórios, a 
unidade funcionará de segun-
da a sexta-feira, das 7h às 
20h. Os munícipes poderão 
agendar consultas com clínico 
geral, pediatra, ginecologista e 
dentista a partir de quarta-feira 
na recepção da unidade.

O horário de funciona-
mento da farmácia será de 
segunda a sexta-feira, das 7h 
às 19h, enquanto a sala de 
vacina funcionará de segunda 
a sexta-feira, das 7h30 às 
16h30 para rotina e das 8h 
às 14h para covid.

Outra mudança que come-
ça a valer a partir de quarta 
é a retomada da vacinação 
contra covid na unidade. Até o 
momento, a vacinação estava 
sendo feita no Pinheirinho.

A UBS Solo Sagrado funcio-
nou como unidade respiratória 
de 23 de março de 2020 até 
24 de outubro de 2021. Nes-
te período, realizou 98.699 
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atendimentos para pacientes 
com síndromes gripais, entre 
adultos e crianças. Com as 
demais unidades básicas fun-
cionando como respiratórias 
durante a pandemia, foram re-
alizados 77.862 atendimentos 
em 2020 e 118.184 em 2021, 
totalizando 196.046 atendi-
mentos por síndrome gripal nas 

unidades respiratórias de Rio 
Preto, em 2020 e 2021.

Com o fechamento de todas 
as unidades respiratórias, quem 
precisar de atendimento para 
síndromes gripais deve procurar 
qualquer UBS ou UPA.

Após a reabertura da UBS 
Solo Sagrado, a UBS Central 
será a próxima a reabrir para 

atendimentos de rotina. A re-
tomada da unidade está agen-
dada para o dia 8/11.

O horário de funcionamento 
de todas as unidades de Rio 
Preto pode ser conferido em: 
https://www.riopreto.sp.gov.br/
veja-como-esta-o-funciona-
mento-das-ubs-e-upas-em-
-rio-preto/

COVID NOVEMBRO AZUL

A Prefeitura de Rio Preto, 
por meio da Secretaria de 
Saúde, promove a Campanha 
Novembro Azul, que tem por 
objetivo conscientizar sobre a 
importância da prevenção e 
diagnóstico precoce do câncer 
de próstata.

De acordo com o Instituto 
Nacional do Câncer (Inca), o 
câncer de próstata é o mais 
frequente em homens no Bra-
sil após o câncer de pele. A 
campanha, que incentiva os 
homens a cuidar da saúde 
e procurar o serviço médico 
preventivamente, começou em 
2011.

Em Rio Preto, todas as 
unidades básicas de saúde 
vão realizar atividades internas 
e também com os pacientes. 
Entre as atividades previs-
tas estão: rodas de conversa, 
atendimento noturno voltado 
para homens, orientações de 
profissionais de saúde, testes 
rápidos do Programa Fique Sa-
bendo (HIV, sífilis e hepatites), 
entre outras.

Rio Preto 
promove 

Campanha
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Relatório informa mais 14 
casos e uma morte

A Secretaria de Saúde de 
Rio Preto confirmou nesta 
sexta-feira (29) mais 14 
casos de Covid-19 no municí-
pio, sendo 11 diagnosticados 
por exame PCR e três por 
TR anticorpo. No total são 
98.028 casos, com uma mé-
dia móvel de 24 casos leves 
e dois casos graves.

O município também con-
firmou mais um óbito pela 
doença, tendo sido notificado 
na quinta-feira (28). Desde o 
início da pandemia são 2.811 
mortes, com uma taxa de 
letalidade de 2,8%. Consi-
derando apenas os dados de 
2021 são 63.265 casos e 
1.889 óbitos.

Nas últimas 24 horas, 19 
pessoas foram consideradas 
recuperadas da Covid-19, 
totalizando 95.134 cura-
dos, o equivalente a 97% 
dos casos. A cidade soma 

336.958 notificações de pa-
cientes com sintomas gripais 
e 304.780 testes realizados. 
O coeficiente de incidência é 
de 21.082 casos a cada 100 
mil habitantes.

Atualmente Rio Preto regis-
tra 210 pacientes internados 
com síndrome respiratória 
aguda grave (SRAG), com 82 
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na UTI e 128 na enfermaria, 
sendo 105 residentes de 
Rio Preto e 105 de outros 
municípios da região. Dentre 
os casos já confirmados com 
Covid-19 são 65 internações, 
com 34 na UTI e 31 na enfer-
maria. A taxa de ocupação de 
leitos de UTI em Rio Preto é 
de 24% e de 25,9% na região.
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Mutirões atualizam retiradas de CNHs e RG
Neste sábado (30), o Pou-

patempo promove a quinta 
etapa do Mutirão do RG, even-
to que oferece cerca de 8 mil 
vagas para atendimentos da 
primeira ou segunda via do 
documento de identidade.

Já no dia 1 de novembro, 
véspera de feriado de Finados, 
o programa realiza uma nova 
ação, que inclui 13 mil vagas 
disponíveis para renovação da 
Carteira Nacional de Habili-
tação, além das solicitações 
para emissão da carteira de 
identidade (com mais de 21 
mil atendimentos previstos).

Importante lembrar que, 
embora o prazo para renova-
ção da CNH siga suspenso 
por regulamentação federal, 
a recomendação é que os 
condutores realizem o serviço 
o quanto para evitar correria 
na retomada dos novos prazos.

Pelos canais digitais do 
Poupatempo e do Detran.SP, 
é possível solicitar de forma 
online a renovação simplifi-
cada, sem a necessidade de 

ir presencialmente aos postos 
de atendimento. O único des-
locamento obrigatório é para 
o exame médico na clínica 
credenciada ao órgão estadual 
de trânsito.

Os eventos acontecem nos 
postos do Poupatempo de 
todo o Estado. O atendimento 
no sábado (30) será das 13h 
às 17h; já no dia 01/11, as 
unidades funcionarão nos seus 
respectivos horários habituais 
para dias úteis. Para participar, 
é necessário agendar data e 
horário nos canais digitais do 
programa – portal www.poupa-
tempo.sp.gov.br, aplicativo Pou-
patempo Digital, ou nos totens 
de autoatendimento.

Para RG, o cidadão deve 
comparecer com original e có-
pia simples de um da Certidão 
de Nascimento ou Casamento, 
e RG anterior, caso o tenha. Me-
nores de 16 anos devem estar 
acompanhados por um dos pais 
ou responsável legal, portando 
um documento de identificação 
com foto.

Caso não seja possível, 
basta o responsável assinar 

uma autorização, que pode ser 
acessada pelo link http://bit.ly/
2txpHQY, para ser apresentada 
no ato do atendimento, junto 
com um documento de identi-
ficação do responsável, com a 
mesma assinatura. A primeira 
via do documento é gratuita, já 
a segunda via tem uma taxa de 
emissão de R$ 43,64.

Para CNH, o interessado 
deve levar a Carteira Nacional 

de Habilitação original (versão 
impressa ou CNH digital). O 
serviço possui taxa para emis-
são do documento e envio pelos 
Correios no valor de R$ 107, 
que pode ser paga no Poupa-
tempo com cartão de débito 
ou dinheiro. O exame médico 
realizado no Poupatempo tem o 
custo de R$ 96 e também tem 
as duas formas de pagamento 
disponíveis.

Da REDAÇÃO Divulgação
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PORQUE  É SÁBADO. 
Fim de semana prolonga-
do que começa hoje com 
Odilon Vagner, atendendo 
pedidos de música da boa, 
na cobertura estendida en-
tre o espaço da boate e do 
grande salão (em reforma). 
Amanhã, no aperitivo do 
meio dia, o pianista André, 
tecla afi nado uma seleção 
pra pensar no feriado de 
terça feira. 

FORNO E FOGÃO. A 
apresentadora Ana Ma-
ria Braga, que teve uma 
seu inicio de carreira aqui 
em Rio Preto, sofreu um 
acidente doméstico esta 
semana, mas deve voltar a 
apresentação do Mais Você 
na semana que vem. Embo-
ra com contrato até 2025, 
tudo indica que a Globo 
deve trocá-la por Rita Lobo, 
apresentadora do Cozinha 
prática, do GNT ou Sandra 
Annenberg, preferida da 
Globo. 

COM DELICIOSO bolo 
assinado por Nilce Fortes, 
além de docinhos, salga-
dinhos e outros quitutes, 
a aniversariante, estilista 
Petrô Stival, recepcionou em 
seu atelier, na Redentora, 
as amigas, Thaís Mazer, 
Maria Amélia Fioroto, Lígia 
Saicali, Gianna Lanzoni, de 
São Paulo, os irmãos, Hele-
na Pereira e Hélio Pereira, 
de Olímpia, entre outros 
socialites. 

REGINA LUCATO, após 
um mês, curtindo uma turnê 
internacional, a empresária 
rio-pretense, aterrissou no 
luxuoso Copacabana Pala-
ce, na cidade maravilhosa 
Rio de Janeiro, para dias de 
relax total, sol e mar.

Detalhes
não tão pequenos...

Em novembro...
O Cinépolis do Iguatemi Rio Preto será o próximo palco do cantor 
Nasar, criador dos projetos “Raizeiros” e “Um Tenor no Sertão”. 
“Dois Mundos” é um show de vanguarda onde o telespectador 
poderá assistir à apresentação ao vivo e ao mesmo tempo a 
transmissão na tela do cinema, as duas coisas ao mesmo tempo. 
A estreia será no dia 24 de novembro na Sala Macro XE.

DiáriodoBob
Na mesma praça. Foi Carlos Imperial quem compôs e 

Ronnie Von cantou seu primeiro sucesso nos tempos da Jovem 
Guarda. A Praça Dom José Marcondes já existia, mas, não 
foi e nem será a mesma, de hoje em diante. A revitalização 
conclusa a pedido da Associação Comercial e Empresarial e 
acatada pelo prefeito Edinho Araújo, mostra a partir de hoje 
sua nova cara, com apoio da Secretaria de Desenvolvimento 
Econômico (Jorginho de Souza) vice-presidente da ACIRP. Mas, 
não é só. Serão destaques também, no ato, a revitalização do 
Marco Zero e do Monumento do Peregrino. Estaremos lá, 
mas, ao olhar para a nossa Catedral, sentimental que sou com 
a nossa história, não vai dar pra não lembrar do símbolo mais 
autentico da fé do rio-pretense, da velha Matriz, derrubada 
ha 45 anos atrás. Lamento lembrar, mas, o ato de hoje, me faz 
voltar no tempo e louvar a revitalização da “mesma praça, do 
mesmo banco, das mesmas flores e do mesmo jardim. Tudo é 
igual, mas estou triste porque não tenho você perto de mim”. 
Olhar pra frente. Os visionários dormem e acordam pensando 
em seus negócios. O mês de outubro vai chegar com novidade 
no setor de eventos. O antigo prédio do buffet Manoel Carlos, 
localizado na estrada vicinal do distrito de Engenheiro Schmitt, 
começa a ganhar cara nova - será totalmente reformado e vol-
tará com nome e conceitos novos. Quem avisa é o empresário 
de Rio Preto, Ed Carlos, já conhecido no ramo de eventos e 
proprietário do Ed Buffet, que, a partir de agora, será o novo 
gestor do espaço. Anota aí: No meu governo (quem sabe um 
dia) acelerar moto de 500 cilindradas com escapamento aberto 
e avançar sinal vermelho, será considerado crime hediondo 
inafiançável sujeito a pena de prisão perpétua, especialmente 
se ocorrido, depois das 6h da tarde e durante a madrugada. 
Tem gente que não pode ser considerada como gente, mas 
animal irracional! Papo reto! Entrevistei ontem no Show do 
Roberto, meu programa de rádio (Interativa 104,3), o EXPERT” 
em pesquisa política Gilberto Musto, que esta lançando seu novo 
livro “Mapa do Voto”. O estrategista sabe tudo e tem facilidade 
em se expressar. O que é bem melhor para os candidatos que 
pensam que sabem.  Luta livre. CPI em Brasília é igual aquelas 
lutas de tele-catch, o MMA das antigas. É tudo combinado, 
aquela sangueira toda é “kete chupe”, os golpes, a porrada é 
tudo ensaiado. Quando acaba a sessão, de madrugada, saem 
todos para jantar juntos, encher a cara de “BIRITA”.  Tudo por 
nossa conta. Está escrito. A tese não é do colunista, mas do 
acadêmico Peter Cappelli, autor de recursos e professor de 
Administração e diretor do Centro de Recursos Humanos da 
Wharton School da Universidade da Pensilvânia:- Quem optar 
pelo Home Office vai sair perdendo. Ponto e basta!

Virada de lote
Para quem quer aproveitar a festa 100% open bar em todos os 
ambientes, é bom correr. Os ingressos podem ser adquiridos 
até o dia 18 de novembro pelo valor do lote atual. No dia 19 de 
novembro, está marcada a virada de lote com novos preços. São 
três opções de compra: pista (600,00), camarote (1.100,00) e 
camarote premium by Café de La Musique (1.650,00). É possível 
efetuar o pagamento em até 5 vezes sem juros no cartão. 

Acredite se quiser
Cheguei a conclusão de que 
a Petrobrás é a empresa mais 
forte do mundo. Agüenta 
anos de corrupção desde a 
sua fundação, leva nas costas 
toda a responsabilidade de 
compromissos que políticos 
assumem com a população e 
ainda tem lucro. Como se isto 
não bastasse, o atual Presidente 
ainda dá declaração de que a 
“Petrobrás tem lucro absurdo” 
fazendo com que o mercado de 
CAPITAIS derrubem o valor de 
mercado da mesma.
Barra de sabão
O Lions Clube Internacional 
promove neste sábado, o 
sistema de Drive-Thru, na Av. 
José Munia, próximo ao Plaza 
Shopping, defronte a sede do 
Lions, para recolher óleo de 
cozinha usado. Para cada litro 
de óleo, se você não sabe, será 
dado em troca uma barra de 
sabão em pedra. A campanha 
faz parte da preservação do meio 
ambiente e visa evitar que o óleo 
usado de cozinha vá parar nos 
rios. Livre saber: um litro de óleo 
usado de cozinha se for parar 
nos rios pode poluir até 25.000 
litros de água, matando peixes e 
vegetais nas águas. 

Fique por Dentro
Há quatro meses do carnaval 
2022 (26 de fevereiro a 1º 
de março), a famosa festa 
votuporanguense já registra 
movimentação na procura por 
abadás. O Oba Festival chega 
em sua 15ª edição no próximo 
ano e prevê um evento histórico 
com mais de 15 atrações, 
entre elas Gusttavo Lima, que 
foi declarado embaixador do 
evento.

C/ Luizinho BUENO 

GolpedeMestre  
PARA CONHECERMOS OS AMIGOS É NECESSÁRIO PASSAR PELO SUCESSO 
E PELA DESGRAÇA. NO SUCESSO, VERIFICAMOS A QUANTIDADE E, NA 
DESGRAÇA, A QUALIDADE. Sorria, beba muita água e seja feliz!

SPOTlight

Foi em clima de halloween que a psicóloga Roberta 
Siqueira, aniversariante de ontem, comemorou sua 

idade nova. A festa foi em sua residência, no Damha I  

A história real 
da maior transformação
da educação de São Paulo 

em meio à pandemia.

PROFa  ELENA B. MONTEIRO

GOVERNO DE SÃO PAULO
APRESENTA

EM 2020, A PANDEMIA FECHOU AS ESCOLAS. MAS O TRABALHO NÃO PAROU. O GOVERNO DE SÃO PAULO REFORMOU 99% DELAS. AGORA, A EDUCAÇÃO ESTÁ 
DE VOLTA PARA RECUPERAR O APRENDIZADO DOS ALUNOS. SÃO 2.029 ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL, COM MERENDA MAIS SAUDÁVEL, CURRÍCULO MAIS 

MODERNO E AJUDA ECONÔMICA PARA OS JOVENS VOLTAREM ÀS AULAS. 

www.educacao.sp.gov.br

REFORMADAS
99% DAS ESCOLAS 2.029 ESCOLAS

EM TEMPO INTEGRAL
BOLSA DO POVO
EDUCAÇÃO
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Tarraf revoluciona mercado com NAU Vivendas; 
conceito inovador e surpreendente de morar bem 
Incorporadora rio-pretense vai construir um 

‘navio’ na zona sul de Rio Preto

A TARRAF superou as 
expectativas mais 
otimistas do mer-
cado imobiliário ao 

lançar um empreendimento 
ousado, inovador e de uma be-
leza que promete arrebatar até 
aos mais exigentes. O projeto 
arquitetônico de NAU Vivendas, 
um ‘navio’ em plena zona sul 
de Rio Preto, é impressionante 
em todos os aspectos. 

Conhecida por “construir 
espaços que inspiram”, a em-
presa rio-pretense surpreende 
mais uma vez e, segundo o 
presidente da TARRAF, Olavo 
Tarraf, o NAU Vivendas nasce 
alinhado às necessidades 
reais das pessoas no mundo 
de hoje, em que a busca por 
qualidade de vida e bem-estar 
tem um peso cada vez maior 
na decisão das famílias.

“Viver em um lugar onde 
você consegue ter tudo por 
perto não é luxo. É uma neces-
sidade que todos nós temos. 
Então, em vez de embarcar 
numa viagem de lazer, por 
que não embarcar em uma 
vida melhor, todos os dias? 

Colocando a rotina em modo 
diversão, como numa viagem de 
cruzeiro. Foi assim que come-
çamos a desenvolver o conceito 
do NAU”, explica o empresário.

Com um valor geral de ven-
das (VGV) de R$ 110 milhões, 
o NAU Vivendas será forma-
do por três torres de até 13 
pavimentos - que levarão os 
nomes de Sol, Mar e Lua - e 
378 apartamentos de dois e 
três dormitórios, com até 68,35 
m² (três dormitórios com suíte). 

Serão quase 40 mil m² de 
área construída na Avenida 
Benedito Rodrigues Lisboa no 
bairro Jardim Vivendas, área 
nobre da cidade. A extensa lista 
de itens de lazer, característica 
da marca TARRAF, inclui lavan-
deria, bike space com ponto 
de recarga, dois espaços para 
coworking, dois salões de festa, 
duas brinquedotecas, espaço 
teen, piscinas com mirante, 
entre outros.

“O tempo é algo muito im-
portante na vida das pessoas, 
e o que NAU propõe, quando a 
pessoa sai do seu apartamento 
e encontra tanto bem-estar, 
tanta beleza, tantas atividades 
de lazer (serão mais de 20 con-
vites de lazer diferenciados no 
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empreendimento), que ela vai 
se sentir como se estivesse de 
férias. Com o NAU, queremos 
convidar as pessoas a embarcar 
em uma vida mais completa”, 
diz Tarraf.

Pensado para atender casais 
jovens, com ou sem filhos, que 
buscam opções seguras de 
conforto e dar o próximo passo 
na direção de morar melhor o 
NAU tem projeto arquitetônico 
assinado pelo escritório Kögnis-
berger Vannucchi (o mesmo que 
assina o Montelena e outros 
empreendimentos diferenciados 
da marca), com o paisagismo 
de Marcelo Faisal e a decoração 
de Marina Priolli.

A previsão de entrega é de 
30 meses após o lançamento. 
A estimativa é de gerar 800 
empregos (diretos e indiretos) 
durante a construção.

Instalada no terceiro pavi-
mento, a academia oferecerá 
vista panorâmica para a avenida 
e será um dos diferenciais de 
lazer do NAU Vivendas. “O NAU 
leva as experiências de lazer e 
diversão com a família e os ami-
gos de uma viagem de férias, 
mas sem precisar sair de casa, 
tendo tudo num único espaço”, 
reforça Olavo Tarraf.

Outro diferencial do novo 
residencial da TARRAF é justa-
mente sua localização, muito 
próxima a comércios e servi-
ços, como Shopping Iguatemi, 
Riopreto Shopping, Georgina 
Business e HB Saúde, e acesso 
rápido às principais avenidas 
de Rio Preto, por meio do Anel 
Viário. 

SOBRE A TARRAF

A Nossa Missão é 
construir lugares 
e proporcionar às 

pessoas o Espaço ideal para 
que vivam suas melhores 
experiências, escrevam suas 
histórias e sejam felizes. 

Estudamos a essência 
do ser humano. Esse co-
nhecimento é traduzido em 
projetos inovadores que 
buscam oferecer espaços 
de convivência que trans-
formam a vida das pessoas.

Essa busca pelo entendi-

mento humano e pela ino-
vação nos espaços de morar 
nos proporcionou em 2019 
o Prêmio Master, o maior 
prêmio imobiliário do Brasil, 
com o Duo JK. No mesmo 
ano, ganhamos também o 
Prêmio Lide na categoria 
Inovação. Nos sentimos 
honrados e motivados a 
continuar estudando a es-
sência do comportamento 
humano como agente de 
transformação dos espaços 
urbanos.

Nossos Valores:
Pensar grande e agir 

rápido
Ouvir e aprender sempre 

com o que se ouve;
Acreditar que é possível!
Nossas Realizações:
+ de 32 mil unidades 

urbanas
+ de 100 mil pessoas 

vivendo em ambientes pen-
sados pela TARRAF

+ de 1,7 milhão de m² 
de construção de espaços 
inovadores

Mais informações em: 
https://tarraf.com.br/empreendimentos/nau-vivendas

Olavo Tarraf 
(pai) e Olavo 
Tarraf Filho

Informe publicitário 

GOVERNO DO ESTADO 

DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE GOVERNO

AVISO 
Consulta Pública 03/2021

A Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo 
– ARTESP comunica que realizará Consulta Pública para colher sugestões e contribuições para 
o Projeto de concessão para a prestação dos serviços públicos de operação, manutenção e 
realização dos investimentos necessários para a exploração do sistema rodoviário do Lote 
denominado Noroeste.
As minutas do edital, contrato e anexos, bem como o regulamento e a forma de participação na 
Consulta Pública encontram-se disponíveis no site da ARTESP (http://www.artesp.sp.gov.br,
no menu TRANSPARÊNCIA > AUDIÊNCIAS E CONSULTAS PÚBLICAS).
As contribuições devem ser encaminhadas para o endereço eletrônico 
novasconcessoes@artesp.sp.gov.br, no período entre 30 de outubro e 06 de dezembro de 2021.

Mercado de TI já contrata cinco vezes mais
ECONOMIA

Rio Preto registrou um 
aumento de contra-
tações nas ativida-

des voltadas para serviços de 
tecnologia da informação (TI). 
Segundo os dados do Caged 
(Cadastro Geral de Empregados 
e Desempregados), o município 
contabilizou de janeiro a setem-
bro deste ano 681 admissões 
no setor e 382 desligamentos, 
com um saldo de 299 vagas 
criadas.

Em 2020, o setor encerrou 
o ano com 475 contratações e 
428 demissões, com saldo de 
47 empregos gerados.

Segundo o vice-presiden-
te da Apeti (Associação dos 
Profissionais e Empresas de 

Tecnologia da Informação) de 
Rio Preto, Gerson Pedrinho, a 
pandemia contribuiu para que 
o setor tivesse uma expansão. 
“A pandemia trouxe um cres-
cimento da necessidade de 
automação e informatização 
das empresas. Por conta disso, 
o setor de TI acabou não sendo 
tão impactado negativamente 
pela pandemia”, explicou.

Segundo Gerson, em sua 
empresa APP Sistemas, hou-
ve um aumento de 20% dos 
colaboradores e ainda conta 
com sete vagas para serem 
preenchidas. “A tendência é 
continuar expandindo em 2022. 
No entanto, temos um déficit 
de profissionais qualificados no 
mercado. Precisamos ter uma 
estratégia de formação desses 

profissionais, ainda mais com o 
Parque Tecnológico, que tem fa-
vorecido o surgimento de várias 
startups”, comentou.

O empresário Jean Daher, 
proprietário da Gold System e 
da LegitimaTech, afirmou que 
contratou cerca de 15 fun-
cionários ao longo do ano e 
também comentou sobre a falta 
de profissionais. “A demanda 
por processos de digitalização 
aumentou e consequentemente 
a disponibilidade de trabalhos 
cresceu também. Porém, há 
ainda uma defasagem no núme-
ro de profissionais qualificados. 
Acredito que a educação poderia 
contemplar um pouco de lingua-
gem básica de programação, 
além das empresas oferecer 
programas de trainee para já 

prepararem esses jovens para a 
área”, afirmou.

Uma característica do merca-
do de TI é possibilidade de várias 
funções serem realizadas pelo 
home-office. Segundo Daher, ele 
conta atualmente com funcioná-
rios de outras cidades e estados, 
todos atuando de suas casas.

“Por um lado, conseguimos 
contratar profissionais que às 
vezes não encontramos em 
Rio Preto. No entanto, também 
estamos competindo com em-
presas do mundo inteiro para 
ter esses funcionários, já que a 
qualquer momento, uma empre-
sa de Nova York, por exemplo, 
pode fazer uma proposta muito 
mais vantajosa financeiramente 
para ele e tirar esse funcionário 
de nós”, comentou Jean.

Vinicius LIMA 

O empresário Jean 
Daher é proprietá-
rio da Gold System 
e da LegitimaTech
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Casal precursor do vôlei adaptado em Mirassol recebe homenagem 

A Prefeitura de Mirassol, 
por meio do Departa-
mento Municipal de 

Esportes e Lazer (DMEL), fez 
uma homenagem ao casal 
Pedro Bigatão, 84 anos, e 
Edwirges Ribeiro Bigatão, 85, 
precursores da implantação do 
vôlei adaptado - voltado para 
pessoas da terceira idade - no 
município.

O prefeito Edson Antonio 
Ermenegildo e o diretor do 
DMEL, Wander Luiz de Oliveira, 
entregaram troféus de agrade-

cimento ao casal após o treino 
da terceira idade no ginásio 
de esportes Matheus Pizza, no 
bairro Renascença.

“Faço questão de para-
benizar o Departamento de 
Esportes e Lazer pela iniciativa 
e logicamente ao casal pelo 
início da implantação do vôlei 
adaptado no passado, o que 
proporciona a prática de vários 
adeptos em Mirassol”, disse 
Edson.

“Lembro do Seu Pedro e a 
Dona Edwirges vindo ao Depar-
tamento para ver a possibilida-
de de iniciarmos um trabalho 
do vôlei adaptado e atualmente 
é uma realidade. Temos muita 
gratidão pelo casal”, acrescen-
tou Wandinho, que informou 
que em breve o município vai 
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Casal precursor do vôlei 
adaptado em Mirassol 
recebe homenagem 

SUB 20 

Tanabi e Mirassol são 
derrotados na rodada

Os times da região 
foram derrota-
dos na rodada 
desta sexta-fei-

ra (29) do Campeonato 
Paulista Sub-20. O Tanabi 
foi superado por dois a um 
pela Penapolense em casa. 
O resultado deixou a equipe 
fora da zona de classifica-
ção. Já o Mirassol perdeu 
a liderança do grupo depois 
de um revés por três a dois 
diante do Marília.

Em Tanabi, o primeiro 
tempo foi de poucas opor-
tunidades de gol. Após um 
puxão de camisa dentro da 
área, o árbitro marcou um 
pênalti a favor do Penapolen-
se. Gabriel chutou forte e fez 
um a zero para os visitantes.

A vantagem do Penapol-
sense foi ampliada aos cinco 
minutos do segundo tempo, 
com Gabriel Paixão receben-
do um cruzamento rasteiro 
da esquerda e tocando para 
o gol. O Índio da Noroeste 
descontou aos 19 minutos 
com Diogo recebendo na es-
querda e finalizando rasteiro 
no canto do goleiro.

Em Marília, o jogo co-

meçou movimentado com o 
time da casa fazendo um a 
zero aos 12 minutos. Diogo 
ganhou a disputa de bola na 
direita e rolou para Guilherme 
Vieira chegar de trás para 
marcar. O Marília ampliou 
aos 21 minutos, com Breno 
recebendo na cara do gol e 
chutando em cima do goleiro 

Vinicius LIMA  
redacao@dhoje.com.br

Renan CONTRERA

receber um Centro de Excelên-
cia do Idoso no bairro Cohab 1.

“Quero agradecer a todos 
e a minha companheira de 58 
anos. É muito difícil falar de 
tudo isso que conquistamos. 
Nunca imaginamos que rece-
beríamos uma homenagem tão 
linda como esta. Muito obriga-
do”, disse Seu Pedro.

O Esporte - O vôlei 
adaptado é uma modalidade 
esportiva direcionada princi-
palmente à terceira idade e 
surgiu pela primeira vez em 
1998 fazendo parte dos Jogos 
Regionais do Idoso em São 
Paulo. O jogo é desenvolvido 
pelas regras oficiais da modali-
dade, salvo algumas exceções 
previstas em regulamento.

Caik. No rebote, Breno fez 
o gol.

Ainda antes do fim da pri-
meira etapa, o Mirassol des-
contou com Wesley recendo 
um cruzamento da direita 
e marcando de cabeça. No 
segundo tempo, Chileno saiu 
na cara do gol e encobriu o 
goleiro para marcar o tercei-

ro do MAC aos 43 minutos. 
Dois minutos depois, Wesley 
cobrou falta no ângulo para 
diminuir a vantagem, mas o 
placar ficou mesmo em 3 a 2.

O Mirassol joga na quin-
ta-feira (4) diante do Marília 
em casa. Já o Tanabi encara 
o Penapolense fora no mes-
mo dia.

HOJE
Vôlei de Rio Preto inicia 
disputa na Superliga C 

A equipe de vôlei fe-
minino de Rio Preto 
faz a sua estreia na 

Superliga C neste sábado (30) 
em Sorocaba. O time que foi 
destaque nos Jogos Abertos 
nos últimos anos disputa a 
competição pela primeira vez. 
O torneio é o considerado o 
primeiro passo para os clubes 
que desejam chegar na elite 
nacional.

A Superliga C feminina 
possui 23 times divididos em 
quatro sedes: Brusque, Soro-
caba, Contagem e Taubaté. O 
campeão de cada sede garante 
o acesso para a Superliga B. 
Rio Preto está em Sorocaba 
com o Vôlei Marechal (PR), Irati 
Vôlei (PR), AGEE Atacadão São 
Carlos (SP), Foz/Smel (PR) e o 
próprio Sorocaba (SP).

A ponteira Danny está há 
cinco anos jogando pelo Rio 
Preto e falou sobre a expecta-
tiva para o torneio. “Estamos 
bem ansiosas para estrear na 
Superliga, tanto pelo time, que 
vai disputar pela primeira vez 
um campeonato dessa mag-

nitude podendo levar o nome 
da cidade para outro patamar, 
mas também por realização 
profissional. É um sonho poder 
jogar uma Superliga Espera-
mos sair de lá com o melhor 
resultado”, comentou.

Durante a pandemia, o 
time ficou sem disputar jogos 
e sem poder realizar treinos, 
só conseguindo retornar há 
alguns meses. “Ficamos um 
bom tempo paradas, sempre 
tentando manter o físico den-
tro do possível, até fazendo o 
treino com bola dentro de casa. 
Assim que retornamos tivemos 
um ritmo de treino bem intenso 
e aproveitamos cada segundo 
para tentar compensar o tempo 
perdido para chegar na melhor 
forma para disputar o campeo-
nato”, contou a atleta.

A equipe também está dis-
putando a Copa Carol Gattaz, 
onde venceu três jogos. O gru-
po do Rio Preto na Superliga C 
já teve jogos nesta sexta-feira 
(29), mas a estreia do time é 
só neste sábado contra o So-
rocaba, às 16h. Se conseguir 
chegar na final, a equipe joga 
até o dia 02/11.

Vinicius LIMA 

Marcelo SCHAFFAUSER

CONFRONTO
Red Bull Bragantino 
vence o Sport em 
jogo antecipado

Em confronto válido pela 
34ª rodada do Campe-
onato Brasileiro, que foi 

antecipado por causa da Sul-A-
mericana, na qual o Red Bull 
Bragantino é finalista, o time 
de Bragança Paulista venceu, 
na noite desta quinta-feira (28), 
o Sport por 3 a 0, no estádio 
Nabi Abi Chedid, em Bragança 
Paulista.

O resultado levou o Red 
Bull Bragantino ao G4 – o time 
paulista agora é o terceiro 
colocado, com 49 pontos, dez 
atrás do líder Atlético-MG. Os 
gols da vitória foram de Ytalo, 
Chico, contra e Cuello. O Red 
Bull Não perde há oito jogos.

O Red Bull Bragantino volta 
a campo na segunda-feira pela 
29º rodada diante do Cuiabá, 
na Arena Pantanal. O Sport 
joga no domingo contra o Atlé-
tico-GO na Arena Pernambuco.

Quando a bola rolou, o Red 
Bull Bragantino pressionou o 

Sport desde o início e não de-
morou dois minutos para abrir 
o marcador. Após escanteio 
cobrado por Artur, Gabriel No-
vaes desvia de cabeça e Ytalo 
completa para o gol também 
de cabeça.

Apostando nas infiltrações 
de Eric Ramires e Jadsom, o 
Red Bull Bragantino pressiona-
va o Sport e criava as melhores 
chances do começo do primei-
ro tempo. No final, o Red Bull 
Bragantino quase ampliou com 
Cuello, que chutou colocado 
para a defesa de Mailson.

Assim como no primeiro 
tempo, o time da casa mar-
cou logo no início. Aos quatro 
minutos, após escanteio e Leo 
Ortiz tentar finalizar, Luciano 
Juba foi afastar, mas acabou 
jogando em cima de Chico e a 
bola entrou no gol de Mailson.

Aos 41, o Red Bull Bra-
gantino sacramentou a vitória. 
Cuello tabela pela esquerda 
com Artur, recebeu e tocou 
entre as pernas de Mailson.

Da REDAÇÃO

SELEÇÃO

Tite prioriza atletas que atuam 
no exterior em convocação

O técnico Tite priorizou os 
jogadores que atuam no 
Brasil na convocação da 

seleção masculina para os dois 
próximos duelos das Eliminató-
rias Sul-Americanas da Copa do 
Mundo do Catar. A única exceção 
na lista de Tite, anunciada nesta 
sexta-feira (29), é a presença do 
goleiro Gabriel Chapecó, de 21 
anos, que atua no Grêmio. Outra 
novidade, é o retorno do retorno 
à equipe do meia Philippe Couti-
nho, do Barcelona.

“Nós conversamos com o 
Grêmio. Nós não queremos pre-
judicar os atletas e trouxemos 
um jogador que não está titular 
agora, mas que tem 23 jogos 
como titular. Mas que tem, nas 
categorias de base e na seleção 
olímpica, todo um histórico que 
o credencia a estar”, disse Tite 
sobre a convocação do goleiro 
Chapecó.

Líder na tabela de classifica-
ção das Eliminatória, a seleção 
brasileira está bem perto de 
confirmar a vaga na Copa do 
Catar 2022. O escrete canarinho 
entra em campo no dia 11 de no-
vembro (quinta-feira), às 21h30 
(horário de Brasília), contra a 
Colômbia, atual quarta colocada, 

na NeoQuímica Arena, em São 
Paulo. Cinco dias depois, Brasil 
mede forças com a Argentina, vi-
ce-líder, em San Juan, às 20h30.

Tite também comentou o 
retorno de Coutinho à seleção: 
o meia voltou a jogar nesta 
temporada no Barcelona, após 
se recuperar de grave lesão no 
joelho esquerdo.

“Nós procuramos ter uma 
série de atletas. Fica prejudicada 
a convocação dos “atletas brasi-
leiros”. Qual a posição do Couto? 
Ele é um meia articulador. Ever-
ton Ribeiro, infelizmente não foi 
possível. Seria o jogador? Seria o 
jogador do Flamengo convocado. 
E aí nós temos outras opções. Um 
grande jogador retomando seu 
padrão, e é uma oportunidade 

Emerson Royal - Tottenham 
(ING)

Alex Sandro - Juventus (ITA)
Renan Lodi - Atlético de Ma-

drid (ESP)

ZAGUEIROS
Éder Militão - Real Madrid 

(ESP)
Lucas Veríssimo - Benfica 

(POR)
Marquinhos - Paris Saint-Ger-

main (FRA)
Thiago Silva - Chelsea (ING)

MEIAS
Casemiro - Real Madrid (ESP)
Fabinho - Liverpool (ING)
Fred - Manchester United 

(ING)
Gerson - Olympique de Mar-

seille (FRA)
Lucas Paquetá - Lyon (FRA)
Philippe Coutinho - Barcelona 

(ESP)

ATACANTES
Antony - Ajax (HOL)
Firmino - Liverpool (ING)
Gabriel Jesus - Manchester 

City (ING)
Matheus Cunha - Atlético de 

Madrid (ESP)
Neymar Jr. - Paris Saint-Ger-

main (FRA)
Raphinha - Leeds United (ING)

Sérgio SAMPAIO

de ele estar retomando naquela 
função”, explicou o treinador.

Em 11 jogos disputados até 
o momento, o Brasil soma até 
o momento dez vitórias e um 
empate. Tem 31 pontos, seis a 
mais que a Argentina, segunda 
colocada. Na terceira posição 
está o Equador (17 pontos) e em 
quarto a Colômbia (16).

Convocados:

GOLEIROS
Alisson - Liverpool (ING)
Ederson - Manchester City 

(ING)
Gabriel Chapecó - Grêmio

LATERAIS
Danilo - Juventus (ITA)

Divulgação
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
 
EXTRATO DE ADITIVO 
PROCESSO Nº 51/2021 
ADITIVO CONTRATUAL Nº 22/2021 
QUARTO ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 18/2017 
CONTRATADA: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA – CIEE 
OBJETO: Prorrogação, por 12 (doze) meses, do prazo de vigência do Contrato nº 18/2017, que 
visa a contratação de até 3 (três) menores aprendizes com carga horária máxima de 04 (quatro) 
horas diárias. Vigência: 01 de novembro de 2021 a 31 de outubro de 2022. Data da assinatura: 
22 de outubro de 2021.Valor global estimado: R$ 44.572,99 (quarenta e quatro mil, quinhentos e 
setenta e dois reais e noventa e nove centavos). Recursos orçamentários: 3390.39 – Outros 
Serviços de Terceiros – pessoa Jurídica. Base Legal: artigo 57, II, da Lei 8.666/93. São José do 
Rio Preto, 25 de outubro de 2021. Ver. PEDRO ROBERTO GOMES Presidente da Câmara 
Municipal de São José do Rio Preto. 
 
 
 
 
 
 

ABANDONO DE EMPREGO

A empresa LOREN COMERCIO DE OCULOS E ACES-
SORIOS LTDA, 39.921.118/0001-98, com sede à AV JUS-
CELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA,5000 - QUIOSQUE 
SJP153QM0T - IGUATEMI– SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP 
– CEP: 15093-340, solicita o comparecimento da funcionária 
CINTHYA ROCHA CABRAL, CTPS nº 77957/Série 326, para 
o retorno imediato ao seu posto de trabalho. Seu não com-
parecimento caracterizará abandono de emprego, conforme 
artigo 482, alínea “i” da CLT.

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. FABIO MOREIRA DA SILVA JUNIOR e ANDRÉIA 
BEATRIZ BATISTA, sendo ELE fi lho de FABIO MOREIRA 
DA SILVA e de MARIA ANTONIA LUCAS DE GOUVEIA 
SILVA e ELA fi lha de NILSON BATISTA e de ROSIMEIRE 
PERPETUO MATERAGIA; brasileiros, residentes neste 3º 
subdistrito. Se alguém souber de algum impedimento, opo-
nha-o em Cartório (R. São Paulo, 2200 – Tel: 3202-9090). 
25/10/2021.

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

1. JOÃO LUCAS BRAZ e ANGÉLICA GOMES BRU-
NO, sendo ELE fi lho de REINALDO BRAZ e de ISABEL 
CRISTINA BRAZ e sendo ELA residente e domiciliada no 
2º Subdistrito desta cidade fi lha de EDSON BRUNO e de 
SONIA GOMES BRUNO; brasileiros, residentes neste 3º 
subdistrito. Se alguém souber de algum impedimento, opo-
nha-o em Cartório (R. São Paulo, 2200 – Tel: 3202-9090). 
29/10/2021.

Balcão de Empregos 
865 vagas nesta sexta

 
O Balcão de Empregos de Rio Preto desta sexta-feira (29) 
está oferecendo 865 oportunidades de trabalho. As prin-
cipais delas são para operador de caixa (61), vendedor 
externo (58), auxiliar de produção (36), açougueiro (23), 
promotor de vendas (23), atendente (22), repositor de 

frutas, verduras e legumes (22), repositor (22), auxiliar de 
açougueiro (19), soldador (18), operador de empilhadeira 
(11), entre outros. Os interessados em alguma das vagas 

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

candidatar as vagas oferecidas enviando os currículos.Filtros:  Relatório diário do dia 29/10/2021. Apenas vagas ativas (novas e reativadas).

Relatório de VagasBalcão de Empregos

CARGO QTDE. VAGAS SEXO TIPO
AÇOUGUEIRO PERMANENTEINDIFERENTE22
AÇOUGUEIRO PERMANENTEINDIFERENTE1
AGENTE DE CRÉDITO PERMANENTEINDIFERENTE10
AGENTE DE LIMPEZA PERMANENTEFEMININO1
AGENTE DE LIMPEZA OLIMPIA PERMANENTEMASCULINO1
AJUDANTE DE ELETRICISTA PERMANENTEINDIFERENTE1
AJUDANTE DE FUNDICAO PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA PERMANENTEMASCULINO3
AJUDANTE DE MARCENEIRO/ MEIO OFICIAL PERMANENTEMASCULINO1
AJUDANTE DE MOLDELAGEM PERMANENTEMASCULINO1
AJUDANTE DE PINTURA AUTOMOTIVA PERMANENTEMASCULINO1
AJUDANTE GERAL PERMANENTEMASCULINO1
AJUDANTE GERAL PERMANENTEMASCULINO1
ALMOXARIFE PERMANENTEMASCULINO1
ALMOXARIFE JÚNIOR PERMANENTEMASCULINO1
ALMOXARIFE SR PERMANENTEINDIFERENTE1
ANALISTA DE ÁUDIO VISUAL PERMANENTEINDIFERENTE1
ANALISTA DE PCP PERMANENTEMASCULINO1
ANALISTA DE SUPORTE PERMANENTEINDIFERENTE1
APLICADOR DE ADESIVOS PERMANENTEMASCULINO1
ARRUMADOR DE PALETE TEMPORÁRIAMASCULINO3
ASSIST. FINANCEIRO PERMANENTEFEMININO1
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO PERMANENTEINDIFERENTE1
ASSISTENTE COMERCIAL EXTERNO PERMANENTEINDIFERENTE2
ASSISTENTE DE FROTA PERMANENTEMASCULINO1
ASSISTENTE DE IMPLANTAÇAO PERMANENTEINDIFERENTE1
ASSISTENTE DE MARKETING PERMANENTEINDIFERENTE1
ASSISTENTE FINANCEIRO PERMANENTEFEMININO1
ASSISTENTE OU ANALISTA FISCAL PERMANENTEINDIFERENTE1
ATENDEDE DE PADARIA PERMANENTEINDIFERENTE1
ATENDENTE PERMANENTEFEMININO1
ATENDENTE PERMANENTEINDIFERENTE1
ATENDENTE PERMANENTEINDIFERENTE2
ATENDENTE PERMANENTEINDIFERENTE18
ATENDENTE DE BALCÃO PERMANENTEINDIFERENTE1
ATENDENTE DE COMERCIO PERMANENTEINDIFERENTE2
ATENDENTE DE DELIVERY PERMANENTEINDIFERENTE2
ATENDENTE DE LOJA PERMANENTEINDIFERENTE1
ATENDENTE DE PADARIA PERMANENTEFEMININO1
ATENDENTE (ESTÁGIO) PERMANENTEINDIFERENTE10
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
AUXILIAR ADMINISTRATIVO PERMANENTEINDIFERENTE1
AUXILIAR ADMINISTRATIVO PERMANENTEMASCULINO1
AUXILIAR ADMINISTRATIVO PERMANENTEINDIFERENTE1
AUXILIAR ADMINISTRATIVO COMERCIAL PERMANENTEFEMININO1
AUXILIAR ALMOXARIFE PERMANENTEMASCULINO1
AUXILIAR CONTABIL/ADMINISTRATIVO PERMANENTEFEMININO1
AUXILIAR DE AÇOUGUE PERMANENTEINDIFERENTE4
AUXILIAR DE AÇOUGUE PERMANENTEMASCULINO4
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO PERMANENTEMASCULINO2
AUXILIAR DE COBRANÇA PERMANENTEFEMININO1
AUXILIAR DE CONTAS/ RECEBER/ A PAGAR/ FINANCEIRO PERMANENTEINDIFERENTE1

Vagas Ativas

USUÁRIO: RNSANTOS - DATA EMISSÃO: 29/10/2021 07:53

CARGO QTDE. VAGAS SEXO TIPO
AUXILIAR DE COZINHA PERMANENTEINDIFERENTE2
AUXILIAR DE COZINHA PERMANENTEINDIFERENTE1
AUXILIAR DE COZINHA PERMANENTEINDIFERENTE1
AUXILIAR DE COZINHA PERMANENTEINDIFERENTE2
AUXILIAR DE COZINHA (CHAPEIRO) PERMANENTEINDIFERENTE2
AUXILIAR DE DEPÓSITO TEMPORÁRIAMASCULINO3
AUXILIAR DE DEPÓSITO PERMANENTEINDIFERENTE4
AUXILIAR DE DEPÓSITO - SERVIÇOS GERAIS TEMPORÁRIAMASCULINO1
AUXILIAR DE ENTREGAS PERMANENTEINDIFERENTE4
AUXILIAR DE ESCRITORIO / COBRANÇA COM EXPERIENCIA. PERMANENTEINDIFERENTE1
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO PERMANENTEMASCULINO5
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO - PARA MADRUGADA TEMPORÁRIAMASCULINO4
AUXILIAR DE LAVANDERIA PERMANENTEMASCULINO1
AUXILIAR DE LIMPEZA PERMANENTEMASCULINO1
AUXILIAR DE LIMPEZA PERMANENTEFEMININO6
AUXILIAR DE LIMPEZA PERMANENTEINDIFERENTE2
AUXILIAR DE LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO PERMANENTEMASCULINO1
AUXILIAR DE LIMPEZA -SOMENTE  PARA PCD ((PESSOA COM DEFICIÊNCIA)) PERMANENTEFEMININO1
AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PERMANENTEMASCULINO1
AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PERMANENTEMASCULINO1
AUXILIAR DE MANUTENÇÃO (TEMPORÁRIA) TEMPORÁRIAINDIFERENTE1
AUXILIAR DE MECANICO DE CAMINHÃO. PERMANENTEMASCULINO1
AUXILIAR DE MONITORAMENTO ELETRONICO PERMANENTEINDIFERENTE3
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 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 PERMANENTEINDIFERENTE1
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PERMANENTEMASCULINO5
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PERMANENTEMASCULINO1
AUXILIAR DE TOPOGRAFIA COM CONHECIMENTO EM AUTOCAD PERMANENTEMASCULINO1
AUXILIAR DE TRANSPORTE TEMPORÁRIAMASCULINO8
AUXILIAR DEPARTAMENTO PESSOAL PERMANENTEINDIFERENTE1
AUXILIAR OPERACIONAL - CARGA E DESCARGA PERMANENTEMASCULINO1
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
BALCONISTA DE FARMACIA PERMANENTEINDIFERENTE1
BARMAN PERMANENTEMASCULINO1
BORRACHEIRO PARA LINHA PESADA PERMANENTEMASCULINO2
BPO - ANALISTA FISCAL/CONTÁBIL PERMANENTEINDIFERENTE1
CABISTA E LANÇADOR DE CABOS ÓPTICOS PERMANENTEMASCULINO2
CAIXA PERMANENTEINDIFERENTE1
CAIXA / VENDEDORA / ESTOQUISTA PERMANENTEINDIFERENTE4
CAMINHONEIRO TERCEIRIZADO PERMANENTEINDIFERENTE2
CARRETEIRO PERMANENTEMASCULINO3
COLADOR DE OUTDOOR PERMANENTEMASCULINO2
COMERCIAL PERMANENTEINDIFERENTE2
CONFERENTE PERMANENTEINDIFERENTE3
CONSULTOR DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS PJ PERMANENTEINDIFERENTE2
CONSULTOR DE VENDAS EXTERNO PERMANENTEINDIFERENTE10
CONSULTOR DE VENDAS EXTERNO E INTERNO PERMANENTEMASCULINO2
CONSULTOR(A) DE VENDAS PERMANENTEINDIFERENTE2
COORDENADOR COMERCIAL PERMANENTEINDIFERENTE1
CORRETOR DE IMÓVEIS PERMANENTEINDIFERENTE1
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CULTURA

Influencer digital dá dicas de como fazer 
uma ‘make’ fácil e linda de Halloween

Fotos: Divulgação

O dia de halloween 
é comemorado no 
dia 31 de outubro 
e é o maior feria-

do não cristão dos Estados 
Unidos. Em 2010, superou 
tanto o Dia dos Namorados e 
a Páscoa, como a data em que 
mais se vende chocolates. Ao 
longo dos anos foi “exportado” 
para outros países, entre eles 
o Brasil. 

Com isso, a adaptação no 
nosso país foi ganhando for-
mato e adeptos da data, que, 
atualmente, se caracteriza com 
decoração, comida e maquia-
gens típicas da celebração. 

As ‘makes’ de halloween, 
em sua maioria, são inspiradas 
em personagens de filmes ou 
desenhos e existem das mais 
simples às mais elaboradas. 
A Nádia Zan, empresária, ma-
quiadora e influencer digital rio-
-pretense, se especializou em 
maquiagem artística e, nessa 
época, foca suas ‘makes’ nos 
personagens de halloween. 

“A maquiagem artística caiu 
no meu colo. Eu já era ma-
quiadora social e uma vez uma 
colega fez maquiagem artística 
em mim, mas, ser modelo não 
foi o suficiente. Comecei a 
pesquisar, escolhi uma e fiz em 
mim mesma. Vi que eu tinha 
muita facilidade para esse tipo 
de trabalho, muita facilidade 
para copiar. Depois fiz alguns 
cursos para me especializar”, 
explica a influenciadora. 

Para quem quer fazer ma-
quiagens para comemorar o 
halloween, Nádia indica pen-
nywise, caveiras mexicanas e 
arlequina. “São maquiagens 
que arrasam no halloween, 
estão muito em alta e são mais 
fáceis de fazer. A arlequina, por 
exemplo, é só fazer um olho 
azul, outro vermelho, desenhar 
um coraçãozinho na bochecha 
e prender o cabelo. Além disso, 
tem as makes com máscaras 
que ficam mais fáceis”. 

A maquiadora ainda com-
plementa dizendo que a melhor 
dica é olhar o personagem e 
copiar. “Tem que tentar, tem 
que arriscar sem medo”.

Andressa ZAFALON
redacao@dhoje.com.br

HISTÓRIA

Em sua “era moderna”, o Halloween continuou a criar sua própria mi-
tologia. Em 1964, uma dona de casa de Nova York chamada Helen 
Pfeil decidiu distribuir palha de aço, biscoito para cachorro e inseti-

cida contra formigas para crianças que ela considerava velhas demais para 
brincar de “doces ou travessuras”. Logo, espalharam-se lendas urbanas de 
maçãs recheadas com lâminas de barbear e doces embebidos em arsênico 
ou drogas alucinógenas. 

Atualmente, o festival tem diferentes finalidades: celebra os mortos ou a 
época de colheita e marca o fim do verão e o início do outono no hemisfério 
norte. Ao mesmo tempo, vem ganhando novas formas e dado a oportunida-
de para que adultos brinquem com seus medos e fantasias de uma forma 
socialmente aceitável. 

Ele permite subverter normais sociais como evitar contato com estranhos 
ou explorar o lado negro do comportamento humano. Une religião, natureza, 
morte e romance. Talvez seja este o motivo de sua grande popularidade.

As ‘makes’ de hallowe-
en, em sua maioria, 
são inspiradas em 
personagens de fil-
mes ou desenhos e 
existem das mais sim-
ples às mais elabora-
das. 
Acesse as redes so-
ciais do Jornal DHo-
je ou o portal: www.
dhojeinterior.com.br 
para conferir vídeos 
ensinando a fazer as 
maquiagens. 

ESPORTE 

Lutador de Rio Preto 
conquista dois ouros no 

Pan-Americano de Jiu-Jitsu

O atleta faixa-preta 
Leonardo Gonçal-
ves, de Rio Preto, 

conquistou duas medalhas 
de ouro no Pan-Americano 
de jiu-jitsu no último fim 
de semana. A competição 
foi realizada no Ginásio do 
Ibirapuera em São Paulo e 
contou com a organização 
da Confederação Brasileira 
de Jiu-Jitsu (CBJJE).

Leonardo disputou na 
modalidade adulto absolu-
to, que contempla atletas 
de 18 a 30 anos de todos 
os pesos. Essa é conside-
rada a principal categoria 
do jiu-jitsu. Ele ganhou a 
medalha de ouro tanto nas 
modalidades sem kimono 
e com kimono (Gi e No-Gi).

“Foi muito gratificante 
conquistar esses títulos 
e pretendo disputar o 
mundial agora. É o único 
que título que falta para 
fechar um grande slam, 
que é quando o atleta 
vence todos os principais 
campeonatos”, contou 
Leonardo.

O lutador faz parte da 
equipe Gracie Barra, que 
foi a que teve o maior des-
taque no Pan-Americano. 

Somando as categorias Gi 
e No-Gi, masculino e femi-
nino, foram 26 medalhas 
de ouro, 21 de prata e 19 

Da REDAÇÃO

de bronze. As equipes que 
fecham o top 5 são: Allian-
ce, Checkmat, Almeida JJ e 
PSLPB Cícero Costa.

Atleta faixa-preta Leonardo Gonçalves, de Rio 
Preto, conquistou duas medalhas de ouro no 
Pan-Americano de jiu-jitsu 

Divulgação


