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O WA Sports Center, comple-
xo esportivo que será inaugurado 
até o fim do ano, vai promover 
no próximo dia 13 de novembro, 
das 9h às 17h, uma clínica para 
selecionar quatro professores de 
Beach Tennis.   Pág.B1

Mirassol dá o troco 
no Marília e volta 

à liderança do 
Paulista Sub-20
Jogando em casa, o Leão 

conseguiu dar o troco no Marília 
e venceu por um a zero, voltan-
do para a liderança do grupo. Já 
o Tanabi perdeu por um a zero 
a Penapolense e se complicou 
em sua chave.   Pag.B1

Contando somente as ci-
dades que têm entre 400 e 
500 mil habitantes do estado 
de São Paulo, Rio Preto ocupa 
o penúltimo lugar em gastos, 
ou seja, uma das Câmaras 
que menos gastou entre se-
tembro de 2020 e agosto de 
2021. Em ordem crescente, 
a Câmara que menos gastou 
neste período foi a de Carapi-
cuíba, em 8º lugar, com gasto 
total de R$ 13,5 mi, sendo R$ 
33,50 por pessoa. Em penúlti-
mo, ocupando o 7º lugar, está 
Rio Preto com gasto total de 
R$ 23,9 mi e R$ 50,98 por 
habitante. Saiba mais nesta 
edição.   Pág.A3

Mulher morre 
atropelada 
na avenida 

Nelson Sinibaldi
Uma mulher, de 53 anos, 

morreu na manhã desta quin-
ta-feira (4) após ter sido atro-
pelada na avenida Nelson Si-
nibaldi, na Região Leste de Rio 
Preto, por um HB20 conduzido 
por uma jovem, de 26 anos.
À PM, a motorista disse que 
transitava quando ouviu um 
barulho e parou.     Pág.A4

Edinho participa de 
apresentação do projeto 
do contorno ferroviário

Pág. A3

Prefeitura investe 
R$ 1,2 mi em 
recape de ruas 

de 4 bairros
A Prefeitura de Rio Preto, 

por meio da secretaria de 
Obras, publicou no Diário 
Oficial do Município desta 
quinta-feira, 4, os nomes das 
empresas habilitadas nos 
processos licitatórios, em an-
damento, para execução de 
serviços de recapes em ruas 
e avenidas da cidade. Pág.A2

Multivacinação 
é prorrogada 

visando atender 
até 15 anos

A Secretaria de Saúde de Rio 
Preto prorrogou a Campanha de 
Multivacinação até o próximo dia 
30 de novembro. A ação tem 
como objetivo a atualização da 
carteira vacinal de crianças e 
adolescentes até 15 anos. As 
vacinas da campanha estão dis-
poníveis nas Unidades Básicas 
de Saúde.    Pág.A5

ACIDENTE 
Rodovias BR 

153 e SP 310 
ficaram com 
trânsito len-
to ontem de 

manhã devido 
a aciden-

tes na pista.             
Pág.A4

ARMAS
Polícia Militar 
apreendeu duas 
armas de fogo 
durante patru-
lhamento de 
rotina na ma-
drugada; em 
um dos casos 
um jovem aca-
bou também 
preso por 
tráfico.
Pág.A4

Cainafolia em 
Ibirá confirma 
João Bosco & 

Vinicius
Será entre os dias 25 de 

fevereiro a 1º de março. En-
tre as atrações, terão gru-
pos, cantores e duplas de pa-
gode, axé, funk e sertanejo.
Já confirmadas, estão Os Barões 
da Pisadinha, Turma do Pagode, 
João Bosco & Vinícius e O Bonde 
do Tigrão.   Pág.B2
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DIA DE FINADOS
Visitando o campo santo 

nesse dia pude perceber 
quantos amigos e amigas 
perdemos em decorrência da 
pandemia.

 Ansiedades, sofri-
mentos e incertezas esti-
veram por toda a parte do 
Brasil em face da pandemia 
da Covid-19. 

Foi uma experiência im-
pactante a visita para rezar 
pelos amigos e amigas mor-
tos em decorrência dessa 
catástrofe.

 Não se trata apenas da agudeza do agente pa-
togênico (o vírus), mas do descaso do governo com as 
medidas sanitárias necessárias.

 Por isso, lembrei do SUS e dos médicos que sal-
varam muitas vidas, sabendo que o SUS é do povo. 

 Estava, pois, frente a frente com amigos e amigas 
ali no túmulo. Tristeza. Não havia na minha história de 
quase 60 anos de vida perdido tantos entes queridos em 
um período tão curto.

 A Covid-19 é uma tragédia sem precedentes e o 
vírus não agiu sozinho. Veio mal acompanhado dos que 
debocharam do vírus, do ‘negacionismo’ que foi protago-
nizado pelo atual governo, do atraso na compra da vacina. 
Enfim, de um emaranhado de desencontros e falta de 
empatia que revelaram os atuais governantes portadores 
de um projeto destrutivo, pois a verdadeira doença se 
chama irresponsabilidade, ausência de solidariedade e 
a falta de respeito com as pessoas.

 Eles lá mortos. Silentes. Mais de 600 mil.

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

ARTIGO Prefeitura investe 
R$ 1,2 mi no recape de 

ruas de 4 bairros
A Prefeitura de Rio Preto, 

por meio da secretaria de 
Obras, publicou no Diário 
Oficial do Município desta 
quinta-feira, 4, os nomes 
das empresas habilitadas 
nos processos licitatórios, em 
andamento, para execução de 
serviços de recapes em ruas e 
avenidas da cidade.

O valor de quatro con-
corrências públicas somam 
total de R$ 1,2 milhão para 
fornecimento de mão de obra, 
materiais e equipamentos, 
com aplicação no solo do 
chamado “C.B.U.Q” (concreto 
betuminoso usinado a quente) 
um dos tipos de revestimen-
tos asfálticos mais utilizados 
nas vias urbanas e rodovias 
brasileiras.

Serão recapeadas ruas 
e avenidas do bairro Jardim 
Tangará, com valor estimado 
em contrato de R$ 404,1 mil. 
Para esta licitação a diretoria 
de Compras e Licitações da 
Prefeitura habilitou as empre-
sas Alcimes Contrutora LTDA, 
Noromix Concreto S/A e Usina 
do Vale. Elas terão de apresen-
tar propostas financeiras que 
serão avaliadas no dia 16 de 
novembro.

Outros serviços vão ocorrer 
em ruas e avenidas do bairro 
Jardim Primavera, com valor 
previsto de gastos de R$ 
283,2 mil. Foram habilitadas 
para seguir no processo lici-
tatório as empresas Alcimes 
e Usina do Vale. As propostas 
serão abertas no dia 17 de 

Raphael FERRARI   
redacao@dhoje.com.br
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novembro.
Outra região de Rio Preto 

que receberá serviços de re-
cape será o bairro Mansour 
Daud. O valor previsto é de R$ 
294,3 mil. Foi habilitada a em-
presa Noromix e sua proposta 
será analisada no dia 12 de 
novembro.

A última região a receber 
recape é a do bairro Parque 
Industrial. O valor chega a R$ 
232,3 mil. As empresas que 
seguem aptas a participar da 
concorrência são Alcimes, 
Noromix e Usina do Vale, com 

abertura das respectivas pro-
postas financeiras no dia 16 
de novembro.

O contrato com as empre-
sas vencedoras terá vigência 
de 135 dias contados a partir 
da data de expedição ordem 
de início dos serviços, sendo 
30 dias referentes ao prazo de 
execução e 105 dias referen-
tes ao recebimento provisório, 
podendo ser prorrogado por 
termo aditivo.

O preço deverá ser cotado 
unitário e total (global) para 
cada item e, já estar inclusos 

na proposta financeira, tribu-
tos e quaisquer outros custos 
incidentes, inclusive frete. O 
critério de seleção da proposta 
será o de menor valor.

As despesas ficarão a cargo 
dos recursos em caixa da pró-
pria Prefeitura, previstas em 
orçamento municipal. A Prefei-
tura não informou a localização 
das ruas e avenidas que deve-
rão receber o recapeamento.

Como ainda não foram 
concluídos os processos lici-
tatórios, não existe prazo para 
iniciar as obras.

EMPREGO

Balcão fecha quinta 
com 693 vagas

O Balcão de Empregos de 
Rio Preto fechou quinta-feira 
(4) está oferecendo 693 
oportunidades de trabalho. As 
principais delas são para ven-
dedor externo (70), auxiliar 
de produção (26), vendedor 
(18), soldador (14), auxiliar 
administrativo (13), eletricista 
de alta e baixa tensão (12), 
conferente (10), entre outros.

Há também oportunidades 
de estágio. As vagas são para 
as seguintes áreas: atendi-
mento (19), vendedor (19), 
ensino médio (7), marketing 
(3), engenharia (2), adminis-
tração (2), web designer (1), 
direito (1), entre outros.

Os interessados em al-
guma das vagas podem se 
cadastrar no Balcão de Em-
pregos através do site da Pre-
feitura https://www.riopreto.

sp.gov.br/balcaoempregos/ e 
se candidatar às vagas ofere-
cidas 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 Desenvol-
vimento Econômico é que a 
demanda por novos postos 
de trabalho no setor continue 
crescendo.

Ao acessar o site https://
www.riopreto.sp.gov.br/bal-
caoempregos/, a empresa 
pode fazer o cadastro e en-
caminhar uma busca por pa-
lavra chave “tipo entregador”. 
Em seguida, aparecem todas 
as pessoas interessadas, 
com experiência e perfil para 
o cargo. 

(Colaborou – Bruna 
MARQUES)

Da REDAÇÃO
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Comércio de Rio Preto estima contratar 
2 mil temporários no fim de ano

O comércio em geral está 
no seu momento mais aqueci-
do desde o início da pandemia. 
Após 18 meses de altos e bai-
xos, os comerciantes enxergam 
o atual momento como propí-
cio à retomada econômica.

O Sincomércio, Sindicato 
que representa os empresários 
do comércio de Rio Preto e 
região, estima que, só em Rio 
Preto, serão contratadas tem-
porariamente, pelo menos, 2 
mil pessoas para a campanha 
de Natal que se inicia oficial-
mente em 5 de dezembro nas 
lojas do calçadão e no Praça 
Shopping.

Ricardo Arroyo, vice-presi-
dente do Sincomércio, explica 
que a estimativa para 2021 
supera a estimativa de 2020, 
período de pandemia, e de 
2019, período de pré-pande-
mia. “Em 2019 foram criadas, 
em média, 1,5 mil vagas tem-
porárias; em 2020 houve a 
diminuição para cerca de 800 
vagas, devido à pandemia, 
óbvio; e agora em 2021 a 
expectativa é de um aumento 
de 150%, mais do que o dobro 
do ano passado, passando pra 
cerca de 2 mil contratações 
temporárias”.

O modelo de contrato tam-
bém deve mudar, segundo o vi-
ce-presidente. “Antes o modelo 
mais usado era contrato de 30 
dias, com prorrogação de mais 
30. Por conta da retomada 

econômica e também da black 
Friday, muitos comerciantes 
anteciparam as contratações 
e o modelo de contrato mais 
usado passou a ser o de 30 
dias, prorrogáveis pro mais 45”, 
detalha Ricardo.

Shoppings

Nos shoppings a expectativa 
também está muito positiva em 
relação às vendas de fim de 
ano. Segundo informações da 
Associação de Lojistas do Rio-
preto Shopping, a expectativa é 
gerar, até a primeira quinzena 
de dezembro deste ano, 800 
vagas temporárias.

Os lojistas já começaram 
as suas contratações para 
atender ao aumento clientes 
desde o mês de outubro. Com 
a chegada das novas coleções 
primavera/verão, a abertura de 
novas lojas, a Campanha de 
Natal, que será lançada no iní-
cio de novembro, a expectativa 
é otimista para aumentar as 
vendas em relação ao mesmo 
período do ano passado.

O Plaza Avenida Shopping 
não definiu um número exato 
de contratações, alegando que 
“depende da necessidade de 
cada modelo de loja e seg-
mento, mas o número de vagas 
costuma representar até 30% 
do total de empregados fixos. 
Isso representa uma média de 
450 a 4500 postos de trabalho 
temporários reais”, informou a 
assessoria.

Já no Shopping Cidade 
Norte, a expectativa para a 
contratação de temporários é 
considerada muito boa, diante 
da retomada da economia, no 
entanto, sem números especí-
ficos de vagas. “Apostamos no 
resultado positivo das vendas 
pelo retorno presencial do pú-
blico no centro de compras”, 
ressalta a assessoria.

No Shopping Iguatemi tam-
bém haverá contratação de 
trabalhos temporários, mas, 
segundo a assessoria, será um 
processo diretamente com os 
lojistas. “Confirmamos que ha-
verá contratação, no entanto, 
será tudo direto com o lojista, 
por isso, não temos um número 
exato. Cada loja vai avaliar sua 
necessidade e fazer a contra-
tação direta”.

Currículos

Tantos as lojas do calçadão, 
como as lojas dos shoppings, 
estão recebendo currículso 

para selecionar os pretenden-
tes às vagas. Veja como enviar 
em cada local:

Praça Shopping – pra-
cashopping@pracashopping.
com.br

Riopreto Shopping – en-
tregues impressos na própria 
Associação dos Lojistas que 
fica na Praça 1 de Alimen-
tação, no próprio centro de 
compras, ou enviados para o 
e-mail alrpsc@uol.com.br .

Plaza Avenida Shopping 
– o candidato poderá levar o 
currículo até a administração 
do Plaza, Avenida José Munia, 
4775, ou enviar pelo site www.
plazaavenida.com.br/oportuni-
dade.asp

Shopping Cidade Norte 
– entregues diretos nas lojas 
que estão contratando ou 
cadastrados pelo site www.
shoppingcidadenorte.com.br , 
no ícone “Oportunidades”.

Shopping Iguatemi – envio 
ou entrega de currículos dire-
tamente com os lojistas.

Andressa ZAFALON
Divulgação
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SESSÃO

Edinho participa de 
apresentação do 

contorno ferroviário

O prefeito Edinho Araújo 
(MDB) participou na tarde 
desta quinta-feira, 4, de uma 
reunião conjunta entre os Co-
mitês da Bacia Hidrográfica dos 
Rios Turvo e Grande (CBH-TG), 
do qual é presidente;  da Bacia 
Hidrográfica do Rio São José 
dos Dourados (CBH-SJD) e da 
Bacia Tietê-Batalha (CBH-TB), 
para a apresentação e análise 
do projeto de licenciamento 
ambiental, que visa a implanta-
ção do contorno ferroviário de 
São José do Rio Preto e região.

O encontro reuniu técnicos 
da Rumo Malha Paulista S.A 
e membros dos Comitês das 
três Bacias Hidrográficas para a 
análise e manifestação técnica 
do Estudo de Impacto Am-
biental e Relatório de Impacto 
Ambiental (EIA/RIMA) para Li-
cenciamento Ambiental Prévio 
da implantação do Contorno 
Ferroviário de Rio Preto, em 
atendimento ao artigo 5º da 
Resolução SMA nº 54/2008.

O empreendimento foi 
apresentado pela Rumo Ma-
lha Paulista S.A., responsável 

pelo processo de renovação da 
concessão da Malha Ferroviária 
Paulista, que indica como alter-
nativa o deslocamento do fluxo 
ferroviário das áreas urbanas 
dos municípios de Cedral, Bady 
Bassitt, Rio Preto e Mirassol, 
que atualmente gera riscos à 
população do entorno da linha 
férrea, além de limitar a sua 
capacidade de transporte de 
carga.

O projeto do contorno ferro-
viário de São José do Rio Preto, 
apresentado no EIA/RIMA, foi 
elaborado com vistas a re-
dução das interferências em 
áreas urbanas, minimização 
de impactos ambientais e au-
mento da eficiência energética.

O traçado, que é uma an-
tiga reivindicação de toda a 
população de Rio Preto, terá 
extensão de 51,92 km, com 
um total de 22 obras de artes 
para eliminação de conflitos 
urbanos. Tem investimentos 
previstos atualmente da or-
dem de R$ 694 milhões, com 
implantação num prazo de 38 
meses, gerando ainda 1.330 
empregos durante a sua exe-
cução.

Da REDAÇÃO

PROJETO

R$ 64 MILHÕES

Legislativo fará audiência pública 
para debater novos pedágios 

O presidente do Parlamen-
to Regional, composto por 
37 presidentes de Câmaras 
Municipais de toda Região Me-
tropolitana, Pedro Roberto Go-
mes, anunciou que vai realizar 
audiência pública na Câmara de 
Rio Preto para debater detalhes 
do programa de concessão das 
rodovias paulistas apresentado 
recentemente pelo governo do 
Estado de São Paulo.

A anúncio ocorreu nesta 
quinta-feira, 4, durante sessão 
no Legislativo. Pedro afirmou 
que os encontros do tipo estão 
sendo agendados em várias 
Câmaras Municipais de cidades 
da região. O último ocorreu na 
sexta-feira, 29, em Mirassol, 
com as presenças dos prefeitos 
Edson Ermenegildo, da própria 
Mirassol e Fernando Cunha, de 
Olímpia.

Na ocasião, os dois políticos 
se manifestaram favoráveis a 
implantação de novos pedágios, 

já que, segundo eles, somente 
assim as empresas poderiam 
ter condições financeiras para 
investir em grandes obras, como 
por exemplo, a terceira faixa na 
rodovia Washington Luís (SP-
310) entre Cedral e Mirassol.

Pedro Roberto afirma ser 
contrário ao entendimento dos 

melhorias. A terceira faixa já 
passou da hora de ser constru-
ída. A arrecadação das praças 
de pedágio é muito grande. 
Se vai cobrar agora, com mais 
praças, é sinal de que o Estado 
não conseguiu resolver”, afirmou 
Pedro Roberto.

Segundo o programa de con-
cessão das rodovias paulistas 
serão implantadas 10 novas 
praças de pedágio no Estado, 
sendo que sete delas na região 
de Rio Preto, uma próxima a 
Cedral. Desde a apresentação 
por parte da Artesp dos detalhes 
do programa de concessão es-
tadual, prefeitos e políticos vem 
criticando o governo João Doria.

“Queremos ouvir os presi-
dentes das Câmaras que na 
maioria é contra pedágios, 
principalmente o de Cedral que 
vai dificultar a mobilidade de 
cidades como Uchoa, Ibirá”, 
disse Pedro.

Ainda não há uma data para 
audiência pública na Câmara de 
Rio Preto.

Raphael FERRARI 

dois chefes do Executivo, tanto 
que pretende convidar para au-
diência em Rio Preto represen-
tantes da Agência Reguladora 
dos Transportes de São Paulo 
(Artesp), deputados e autorida-
des representativas da região.

“Sou contra novos pedágios, 
acho que as rodovias merecem 
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Câmara tem segundo menor gasto do 
Estado entre cidades do mesmo porte

Contando somente as cida-
des que têm entre 400 e 500 
mil habitantes do estado de 
São Paulo, Rio Preto ocupa o 
penúltimo lugar em gastos, ou 
seja, uma das Câmaras que 
menos gastou entre setembro 
de 2020 e agosto de 2021. 
O levantamento foi feito pelo 
Tribunal de Contas (TC-SP) e 
contabiliza as oito cidades pau-
listas que estão dentro desse 
padrão habitacional.

Em ordem crescente, a Câ-
mara que menos gastou neste 
período foi a de Carapicuíba, 
em 8º lugar, com gasto total de 
R$ 13,5 mi, sendo R$ 33,50 
por pessoa. Em penúltimo, 
ocupando o 7º lugar, está 
Rio Preto com gasto total de 

R$ 23,9 mi e R$ 50,98 por 
pessoa.

Na 6ª posição ficou a cida-
de de Jundiaí, totalizando R$ 
24,8 mi de gastos, sendo R$ 
58,20 individualmente; em 5º 
lugar se encontra Mauá, que 
gastou nos últimos 12 meses 
um total de R$ 27,8 mi, o 
que dá R$57,91 por pessoa, 
e em 4º ficou o município de 
Mogi das Cruzes com um gasto 
de R$ 28,3 mi no total e R$ 
62,19 por pessoa.

No ranking dos três primei-
ros lugares, a campeão – em 
1º lugar – é a cidade de San-
tos, que gastou R$ 50,2 mi, 
sendo R$ 115,85 individual-
mente; na 2º posição é Pira-
cicaba, com gasto de R$ 34,4 
mi e R$ 83,89 por pessoa e 
em 3º lugar Diadema, com R$ 
30,9 mi de gasto no total e R$ 

Andressa ZAFALON 
redacao@dhoje.com.br

72,16 por pessoa.
Rio Preto, proporcional-

mente, é a cidade com mais 
habitantes, menos gastos e 
menos vereadores do estado de 
SP. Atualmente são 17 vereado-
res para 469.173 habitantes. 
Comparando com Mauá que 
tem quase o mesmo número 
de habitantes (481.725) e 23 
vereadores, Rio Preto tem seis 
vereadores a menos e gasta 
R$ 3,9 mi a menos também, 
mesmo sendo a segunda mais 
populosa do estado e Mauá a 
primeira. No entanto, na clas-
sificação por gastos, conforme 
já citado, Rio Preto ocupa o 7º 
lugar e Mauá a 5ª posição.

Santos é a Câmara mais 
caro do estado de SP, custando 
mais de R$50 milhões, mesmo 
sendo a 4ª mais populosa, com 
433.991 habitantes.

Vereadores aprovam venda de áreas 
para cobrir rombo da Riopretoprev

Avaliadas em R$ 64 milhões 
a Câmara de Rio Preto aprovou, 
por unanimidade, o projeto de 
lei complementar que permite a 
venda de seis áreas pertencen-
tes ao município para reforçar 
o caixa financeiro do Regime 
Próprio de Previdência Social 
(Riopretoprev).

A aprovação ocorreu durante 
votação no período da manhã 
desta quinta-feira, 4, já que os 
vereadores se reúnem em dois 
períodos para analisar todos 
os projetos da pauta. As áreas 
foram doadas pela Prefeitura à 
autarquia que cuida do paga-
mento das aposentadorias e 
pensões dos servidores públi-
cos. Ao todo são 44 terrenos e 
imóveis pertencentes a Riopre-
toprev que servem para criar 

ativos financeiros e equilibrar as 
contas da autarquia municipal. 
Hoje, estudos mostram que o 
rombo atuarial do regime próprio 
de previdência municipal chega 
a R$ 1,5 bilhão.

A proposta acabou sendo 
aprovada com emenda do ve-
reador João Paulo Rillo (Psol). 
O texto incorporado determina 
que que os seis imóveis sejam 
vendidos com pagamentos à 
vista ou em até cem parcelas. O 
vereador ainda conseguiu incluir 
trecho na emenda que obriga o 
parcelamento do valor seja feito 
com cobrança de juros, soma-
dos pelo Índice de Preços no 
Consumidor (IPCA), que mede 
a inflação no País.

Terrenos - O governo já 
adiantou que no primeiro mo-
mento serão negociadas três 

áreas públicas, todas na região 
sul, uma das mais valorizadas 
de Rio Preto. Um terreno de 900 
m² avaliado em R$ 2 milhões, 
outro de 3,6 mil m² avaliado em 
R$ 8,9 milhões e outra também 
com 3,6 mil m², em frente à 
Receita Federal com outros R$ 
8,9 milhões de valor estimado.

Os outros três imóveis pre-
vistos no projeto para serem 
alienados são um terreno de 
15,1 mil m², perto do estádio do 
América, avaliado em R$ 17,7 
milhões; outro de 10,8 mil m², 
na Chácara Municipal, estima-
do em R$ 15,6 milhões e uma 
terceira área de 6,1 mil m², na 
mesma região, avaliada em R$ 
10,7 milhões.

Na semana passada o gover-
no Edinho Araújo (MDB) sofreu 
derrota do Legislativo na votação 
de projeto que isentava os com-

pradores das áreas públicas do 
pagamento de impostos munici-
pais, como o IPTU, por exemplo. 
O governo defendia a aprovação 
afirmando que a isenção seria 
uma forma de incentivo para pos-
síveis compradores dos terrenos.

Ao todo os 44 terrenos e imó-
veis repassados pela Prefeitura à 
Riopretoprev tem valor estimado 
de R$ 121 milhões.

Abertura de 
Crédito

Ainda durante sessão os ve-
readores aprovaram, em regime 
de urgência, projeto do Executivo 
que abre crédito adicional suple-
mentar de R$ 23,4 milhões para 
reforço de diversas dotações 
orçamentárias e secretarias 
municipais.

Raphael FERRARI 

Em meio a protesto de professores, Câmara adia votação de projetos
Por decisão unânime dos 

vereadores todos os projetos 
que constavam na pauta de 
votações da sessão ocorrida 
no período da tarde desta 
quinta-feira, 4, acabaram tendo 
as análises adiadas. Destaque 
para os vetos do prefeito Edi-
nho Araújo (MDB) a projetos 
como o que institui na cidade 
Código que contém as Posturas 
Municipais e medidas do poder 
de polícia administrativa a car-
go do Município.

Votação do veto total ao 
projeto de Lei de Paulo Pauléra 
(Progressistas) que institui a 
Política Municipal de Lingua-
gem Simples e Clara nos órgãos 
da Administração Direta e Indi-
reta também foi adiado. Tam-
bém o projeto do vereador João 
Paulo Rillo (Psol) que pretende 
instituir o Programa Renda 
Básica de Cidadania Emergen-
cial para pagamento de auxílio 
financeiro para enfrentamento 
da pobreza e extrema pobreza 
em decorrência da pandemia.

Na questão da causa animal 

dois projetos também tiveram 
análise adiada. O primeiro, 
de autoria de Pedro Roberto 
Gomes (Patriota), que dispõe 
sobre a proibição de manter 
animais acorrentados no âm-
bito do município, sob pena 
de pagamento de multa, e 
da vereadora Claudia de Giuli 
(MDB), que obrigação o uso 
de coleira em vias públicas, 
logradouros ou locais de acesso 
público de animais domésticos, 
como cães de grande e peque-
no porte.

Projeto de Resolução de 

Paulo Pauléra, que altera o Regi-
mento Interno da Câmara de Rio 
Preto, para que os vereadores 
permaneçam nas dependências 
da Câmara durante a sessão 
e votem pelo menos 70% dos 
projetos em pauta para que seja 
registrada presença, também foi 
adiado por uma sessão.

Protesto-  Assim como 
ocorreu na segunda-feira, 1, 
grupo de professores realizou 
novo protesto contra o governo 
Edinho Araújo e a secretária de 
Educação, Fabiana Zanquetta, 

Raphael FERRARI durante sessão.
Com faixa nas galerias do 

Plenário da Câmara as profes-
soras reivindicaram a convoca-
ção para cargos na rede muni-
cipal de ensino de Rio Preto.

Os professores cobram a 
convocação após terem sido 
aprovados em concurso de 
2018. O processo foi homo-
logado em 2019, mas devido 
a pandemia do coronavírus 
Lei 173/2020 proibiu a con-
tratação de novos servidores 
públicos em todo o país, já 
que foi decretado estado de 

calamidade pública.
A Secretaria de Educação 

afirma que o concurso está 
extinto. No entanto, as profes-
soras argumentam que todo 
o processo foi prorrogado de 
janeiro de 2020 para janeiro 
deste ano, com possiblidade 
de contratações. Ao todo são 
500 pessoas que passaram 
no concurso e ainda aguardam 
pela convocação.

O grupo de professores já 
apresentou requerimento a pas-
ta de Educação para responder 
os motivos da não convocação.
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UM PRESO ACIDENTE
Homem é flagrado junto com 
adolescente em carro furtado

Um homem de 25 anos foi 
preso na quarta-feira (3) após 
ser abordado pela Polícia Mili-
tar, junto com um adolescente 
de 15 anos, com um carro que 
foi furtado por volta das 14h, 
no Jardim Nunes.

De acordo com o boletim de 
ocorrência, os militares foram 
informados por um idoso de 
61 anos que seu Fiat Uno foi 
furtado no bairro da zona norte 
da cidade, sendo que mais 
tarde, enquanto realizavam um 
patrulhamento pelo Residen-
cial Cidade Alta observaram 
o automóvel informado sendo 
conduzido em alta velocidade 
e com dois ocupantes.

Foi dado o sinal de parada, 
porém devido a desobediência, 

os pms seguiram o veículo por 
vários bairros até que o carro 
bateu em uma sarjeta, fazendo 
com que motorista e passageiro 
desembarcassem e tentassem 
fugir a pé.

O jovem e o menor foram 
abordados e confessaram te-
rem furtado o carro juntos, 
por isso foram levados para a 

Central de Flagrantes, onde o 
infrator foi liberado para seu 
responsável legal e o rapaz 
preso e mantido à disposição 
da justiça.

A investigação do caso, 
registrado como furto qualifi-
cado, será feita pelo 4º Distrito 
Policial. (Colaborou – Bruna 
MARQUES)

Da REPORTAGEM

Caminhoneiro distraído bate 
em reboque e viatura policial

Um homem, de 54 anos, 
procurou a Central de Flagran-
tes de Rio Preto, nesta quarta-
-feira (3), para informar que às 
16h do mesmo dia ele causou 
um acidente de trânsito na 
Avenida Tancredo Neves por um 
descuido e acabou danificando 
o caminhão que conduzia, um 
reboque e uma viatura da Polí-
cia Civil.

Segundo o motorista, ele 
acabou colidindo com um rebo-
que estacionado que carregava 
uma lancha, sendo que com o 
impacto da colisão o reboque 
bateu em uma viatura que 
também estava estacionada de 
forma correta.

O condutor ainda acrescen-
tou que na cabine do caminhão 

junto com ele estava seu aju-
dante, de 24 anos, que precisou 
ser levado para a UPA Tangará 
após ter batido sua cabeça no 
para-brisas do veículo sofrendo 
leves lesões corporais.

O caso foi registrado como 
lesão corporal culposa em 
direção de veículo automotor 
e será investigado pelo 5º 
Distrito Policial.(Colaborou – 
Bruna MARQUES)

Da REPORTAGEM
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Ajudante precisou ser levado para a UPA Tangará após 
ter batido a cabeça no para-brisas

Mulher morre atropelada
Uma mulher, de 53 anos, 

morreu na manhã desta quin-
ta-feira (4) após ter sido 
atropelada na avenida Nelson 
Sinibaldi, na Região Leste 
de Rio Preto, por um HB20 
conduzido por uma jovem, de 
26 anos.

À PM, a motorista disse 
que transitava no sentido 
bairro/centro quando, por 
volta das 5h20, a caminho 
do seu trabalho, ouviu um 
barulho.

Após parar o carro, viu a 
mulher caída na avenida e 
chamou o Resgate. Quando 
a equipe chegou para prestar 
os primeiros socorros consta-
tou o óbito.

O filho da vítima e um 
veículo da funerária foram 

acionados para endereço, 
para a entrega dos pertences 
e a retirada do corpo.

O caso foi registrado como 
homicídio culposo em direção 
de veículo automotor e será 
investigado pelo 3º Distrito 
Policial. 

(Colaborou – Bruna 
MARQUES) 
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Quando a equipe 
chegou para prestar 
os primeiros socorros 
constatou o óbito

Arquivo PESSOAL

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Suspeita de traição faz 
casal brigar e se queimar 

com água quente

A Polícia Militar rio-pre-
tense foi acionada, na última 
quarta-feira (3), para atender 
uma ocorrência de violência 
doméstica e lesão corporal em 
uma residência no Jardim Ma-
rajó, onde às 20h15 um casal 
acabou se agredindo durante 
uma discussão.

No endereço os policiais 
conversaram com os envolvi-
dos e apuraram que a briga 
iniciou devido à desconfiança 
do homem, de 38 anos, ao ver 
sua companheira, de 31 anos, 
escondendo o celular quando 
ele se aproximou.

Depois que pegou o apa-
relho das mãos da mulher, ela 

pegou uma panela de pressão, 
que continha água quente, e 
jogou em seu companheiro.

Em seguida, o homem se 
armou da mesma panela e a 
golpeou, atingindo-a também 
com o líquido aquecido.

A filha do casal, uma ado-
lescente de 13 anos, tentou 
intervir nas agressões e acabou 
sofrendo lesões superficiais.

Os envolvidos foram le-
vados para a Central de Fla-
grantes, onde o homem se 
comprometeu a não dormir 
na mesma residência que sua 
companheira. O casal foi libe-
rado e o caso foi encaminhado 
para a Delegacia de Defesa da 
Mulher (DDM). (Colaborou – 
Bruna MARQUES)

Da REDAÇÃO 

Arquivo DHOJE

Casal foi liberado e o caso foi encaminhado para a 
Delegacia de Defesa da Mulher (DDM)

PERIGO

Motorista bêbado bate 
em poste de semáforo 

Um homem, de 40 anos, 
teve sua Carteira Nacional de 
Habilitação (CNH) apreendida 
pela Polícia Militar após ter 
colidido seu carro Hyundai em 
um semáforo da Avenida Bady 
Bassitt, às 12h40 da quar-
ta-feira (3), enquanto estava 
alcoolizado.

No local, os policiais ob-
servaram que o motorista 
apresentava sinais visíveis 
de embriaguez, como olhos 
vermelhos, fala pastosa, cam-
balear enquanto anda e odor 

etílico. Por esse motivo foi 
realizado o teste de etilômetro 
que confirmou a ingestão de 
bebidas alcoólicas.

Em seguida, ele foi levado 
para a Central de Flagrantes de 
Rio Preto, onde após a apreen-
são de sua CNH acabou sendo 
liberado.

O automóvel foi entregue 
para o pai do condutor. O 
caso será investigado pelo 2º 
Distrito Policial que recebeu 
o boletim de ocorrência re-
gistrado como embriaguez ao 
volante. (Colaborou – Bruna 
MARQUES)

Da REDAÇÃO 

Arquivo DHOJE

ESTRADAS Acidentes deixam trânsito 
lento na BR e SP 310

A manhã desta quinta-feira 
(4) foi marcada por acidentes 
de trânsito em rodovias fede-
ral e estadual que cortam Rio 
Preto.

Em nota publicada às 8h10 
nas redes sociais, a conces-
sionária responsável pela BR-
153, Triunfo Transbrasiliana, 
informou que houve um desvio 
de tráfego no km 64, próximo 
de Rio Preto, onde um ca-
minhão carregado de piche 
tombou.

De acordo com as infor-
mações da Polícia Rodoviária 
Federal (PRF), o condutor do 

caminhão tentou desviar de 
um segundo veículo, que es-
tava trafegando mais devagar, 
porém acabou tombando ao 
passar pelo canteiro central 
que possui um desnível. Não 
houve feridos.

Já na rodovia Washington 
Luis a fluidez do trânsito foi 
interrompida por um acidente 
próximo do hipermercado Car-
refour, por volta das 7h. Para o 
jornal DHoje, a Polícia Militar 
Rodoviária informou apenas 
que o trânsito já retornou ao 
normal e que houve uma vítima 
levemente ferida. 

(Colaborou – Bruna 
MARQUES) 

Da REDAÇÃO 
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BAEP apreende armas em duas 
ocorrências e prende jovem por tráfico

Nas madrugadas da quarta-
-feira (3) e da quinta-feira (4), 
policiais militares do Batalhão 
de Ações Especiais da Polícia 
(BAEP) apreenderam, em duas 
ocorrências, dois revólveres que 
estavam na posse de um rapaz 
de 20 anos e um adolescente 

de 17 anos.
Na quarta-feira, à 0h30, 

os militares faziam um patru-
lhamento de rotina no Jardim 
Paraíso, na Região Norte de Rio 
Preto, quando decidiram abordar 
o menor que estava agindo de 
forma suspeita junto com um 
rapaz de 18 anos.

Foram feitas revistas pesso-
ais que resultaram na apreensão 
de um revólver calibre 38, muni-
ciado com cinco cartuchos, que 
estava na cintura do infrator. Em 
seguida, os pms notaram que 
na residência do rapaz mais 
velho havia uma moto que em 
pesquisa constou como furtada.

Os suspeitos foram levados 
para a Central de Flagrantes 
e liberados após o registro do 
boletim de ocorrência registrado 
como porte ilegal de arma de 
fogo, localização e apreensão 
de veículo e receptação, que 
será investigado pelo 4º Distrito 
Policial.

Já na quinta-feira, à 0h10, 
os policiais que realizavam uma 
ronda no bairro Solo Sagrado 
abordaram um jovem de 20 
anos que demonstrou nervo-
sismo ao notar a presença da 
viatura.

Em revista, a guarnição en-
controu na cintura do suspeito 
um revólver calibre 38, também 
municiado de cinco cartuchos, e 
R$140. O acusado alegou que 
portava a arma para proteção 
pessoal, pois estava envolvido 
em uma ‘guerra’ entre bairros.

Indagado sobre sua residên-
cia, o rapaz indicou o imóvel 
onde foi abordado. Na caixa de 
força da casa foram achadas 12 
porções de crack que o acusado 
confessou que comercializava 
por R$20 cada.

Levado para a Central de 
Flagrantes, teve a prisão em fla-
grante confirmada por tráfico de 
entorpecentes, sendo transferi-
do para a carceragem da DEIC. 
Segundo a polícia, o autuado 
já tem antecedentes criminais. 

(Colaborou – Bruna 
MARQUES)

Da REDAÇÃO
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FIV e Autismo – Quais 
são os Riscos?

saude@dhoje.com.brMAIS FÉRTIL

saude@dhoje.com.brMAIS FÉRTIL

Se você já se perguntou se e como os procedimentos 
do tratamento de fertilidade afetam o embrião, que espera-
mos que se torne um bebê, aqui estão algumas respostas, 
pelo menos quando se trata de autismo. Especialistas em 
Reprodução Humana dissipam a maioria dos medos que os 
procedimentos de fertilização in vitro (FIV) podem adicionar 
ao risco de autismo. 

Alguns dados reconhecidos da doença:
• O autismo é mais comum em meninos;
• Também é mais comum em primogênitos, nascimen-

tos múltiplos e prematuros;
• A idade avançada do pai ou da mãe pode aumentar 

a incidência da doença;
• Ainda não é possível diagnosticar o autismo por meio 

de diagnóstico antes da implantação do embrião ou em 
exames pré-natais. Porém, esse panorama deve mudar nos 
próximos anos, já que a pesquisa genética avança continu-
amente;

• O risco de desenvolver a doença pode, sim, ser re-
duzido com a ingestão de ácido fólico antes da concepção.

Um grande estudo sueco realizado com mais de 2,5 mi-
lhões de crianças, publicado em 2013 no JAMA (Journal of 
the American Medical Association), uma das maiores revistas 
científicas, pode pôr fim à controvérsia sobre a incidência de 
autismo em crianças nascidas de casais que se submeteram 
à Fertilização in vitro/ICSI. E os dados foram revisados e confir-
mados com uma nova publicação no final de 2013, em outra 
revista de grande impacto na área de Reprodução Humana.

Entende-se que uma criança é autista quando ela apre-
senta uma desordem neurológica responsável por deficiências 
na interação, na comunicação e padrões de comportamento 
disfuncionais.

A grande notícia é que estudos não encontraram nenhum 
risco de autismo associado com a grande maioria dos proce-
dimentos de FIV. A única exceção foi a obtenção cirúrgica de 
esperma. Mesmo nela, o aumento global do risco foi modesto 
e desapareceu completamente quando os pesquisadores 
excluíram gravidezes que resultaram em prematuros ou nas-
cimentos múltiplos (gêmeos, trigêmeos, etc.).

Nós sabemos, por estudos anteriores, que a idade da 
mulher, prematuros e nascimentos múltiplos podem levar 
à um aumento do risco de autismo, independentemente se 
eles resultam de uma concepção natural ou de uma FIV. Aqui 
estamos considerando a FIV.

Você pode querer compartilhar essas descobertas com o 
seu médico como parte de uma maior discussão sobre riscos. 
Se você está considerando FIV com obtenção cirúrgica de 
esperma, você provavelmente passou por rodadas e rodadas 
de exames e tratamentos. Da minha perspectiva, o modesto 
risco de autismo é compensado pela enorme vantagem de 
ter um filho. Mas converse com o seu médico especialista 
em infertilidade. Ele ou ela podem ter conselhos específicos 
para a sua situação. Por exemplo, você pode querer consi-
derar o histórico de autismo da sua família ou os resultados 
de quaisquer testes genéticos que você tenha feito quando 
você começou o tratamento de fertilidade. Importante, siga os 
conselho do seu médico para manter uma gravidez saudável. 
Vá para suas consultas de pré-natal regularmente, e tome as 
suas vitaminas conforme orientado pelo seu obstetra.

O receio de gerar uma criança com autismo não deve, 
portanto, atrapalhar os planos do casal que buscam ajuda 
dos tratamentos de reprodução humana para ter seu filho.

O acompanhamento adequado antes e durante a gestação 
pode fazer toda a diferença nesse caso, em que fica mais do 
que provado que a FIV não é diretamente responsável por 
gerar bebês que possam apresentar autismo.

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

INTERNACIONAL

Campanha de Multivacinação é 
prorrogada visando crianças

A Secretaria de Saúde 
de Rio Preto prorrogou a 
Campanha de Multivacina-
ção até o próximo dia 30 
de novembro. A ação tem 
como objetivo a atualiza-
ção da carteira vacinal de 
crianças e adolescentes até 
15 anos.

Durante a campanha, 
os pais e os responsáveis 
devem comparecer a uma 
sala de vacina para checar 
se todos os imunizantes 
que fazem parte do Pro-
grama Nacional de Imuni-
zações (PNI) estão em dia. 
Na visita, também será 
possível retirar a declaração 
de situação vacinal utili-
zada para as matrículas e 
rematrículas escolares.

“Essa é uma exigência 
prevista por lei municipal. 
A emissão da declaração é 
feita nos serviços de saúde, 
então vamos aproveitar a 
campanha para realizar a 
análise da carteira vacinal e 
já emitir esse comprovante 
que os pais podem guardar 
para apresentar quando a 
escola solicitar”, explicou 

a gerente de imunização 
Michela Barcelos.

O Programa Nacional de 
Imunizações disponibiliza 
18 vacinas para crianças e 
adolescentes, que protegem 
contra mais de 20 doen-
ças, entre elas tuberculose, 
meningites A, C, W e Y, he-
patites A e B, poliomielite, 
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ATÉ 30 DE NOVEMBRO

febre amarela, gripe, tétano, 
sarampo, caxumba, rubé-
ola, varicela, coqueluche, 
difteria, rotavírus, tétano e 
HPV.

As vacinas da campanha 
estão disponíveis nas Uni-
dades Básicas de Saúde no 
horário de funcionamento 
de cada local. Estão dispo-

níveis vacinas do Programa 
Nacional de Imunizações, 
de acordo com o calendário 
oficial e a faixa etária da 
criança ou adolescente.

Os horários de funciona-
mento das UBSs pode ser 
conferido em: https://www.
riopreto.sp.gov.br/mapava-
cinas.
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HCM se torna 1ª 
unidade na AL a receber 

certificado de ONG 

A CardioPedBrasil (Centro 
do Coração da Criança do Hos-
pital da Criança e Maternidade) 
de Rio Preto vai receber neste 
fim de semana o Certificado 
de Centro de Excelência da 
Children’s HeartLink, umas das 
mais organizações não-gover-
namentais (ONGs) mais impor-
tantes do mundo voltadas ao 
desenvolvimento e intercâmbio 
de instituições médicas espe-
cializadas no tratamento de 
cardiopatias congênitas. Com 
isso, o HCM de Rio Preto será a 
primeira instituição da América 
Latina e a quarta do mundo a 
receber este certificado.

O certificado será entregue 
durante o Encontro Virtual da 
Children’s HeartLink Interna-
tional Brazil, realizado pela 
CardioPedBrasil, nesta sexta-

-feira e sábado (5 e 6), com a 
participação de profissionais de 
instituições médicas nacionais 
e internacionais. A cerimônia 
entrega do Certificado de Cen-
tro de Excelência acontecerá, 
na abertura oficial do evento, 
sábado, às 12 horas, com a 
participação do ministro da 
Saúde, Marcelo Queiroga. O 
evento é gratuito e terá tradu-
ção simultânea.

O cirurgião cardiovascular 
pediátrico Ulisses Alexandre 
Croti, coordenador geral da 
CardioPedBrasil, disse que, 
para a equipe o serviço, rece-
ber o certificado de centro de 
excelência da Children’s He-
artLink, é o reconhecimento ao 
trabalho de 20 anos realizado 
com muito empenho e supe-
rando desafios e que aumenta 
ainda mais a responsabilidade 
de todos.

Da REPORTAGEM

Divulgação

PROFISSÃO

Hospital Care abre inscrições para 
Programas de Trainees em Rio Preto

A Hospital Care, holding de 
administração de serviços de 
saúde, abriu nesta semana ins-
crições para a quarta edição do 
seu Programa de Trainees. Se-
rão 26 vagas distribuídas nas 
seis regiões onde a companhia 
possui operações, incluindo o 
corporativo da holding. Em São 
José do Rio Preto, há quatro 
vagas no Austa. Os selecio-
nados iniciarão em março de 
2022.

“O Programa de Trainee é 
uma importante ferramenta 
para atrair novos talentos. Bus-
camos pessoas que queiram 
fazer parte dessa nossa histó-
ria”, afirmou Fernando Mattos, 
diretor executivo de Gente e 
Gestão da Hospital Care.

São dois Programas distin-
tos, sendo o primeiro voltado 
para graduados em Enfer-
magem entre junho de 2018 
e dezembro de 2021 e que 
tenham COREN ativo na data 
de admissão (obrigatório). O 
segundo contempla a área 
Administrativa e busca profis-

sionais formados entre 2018 e 
2021 em cursos de relaciona-
dos às áreas de Administração, 
Gestão, Comunicação, Direito 
e Engenharias. Em ambos é 
necessário que os interessados 
tenham disponibilidade para 
mudança de cidade, já que as 
unidades administradas pela 
holding ficam localizadas em 
São José do Rio Preto (SP), 
Campinas (SP), Ribeirão Preto 
(SP), Sorocaba (SP), Florianó-
polis (SC) e Curitiba (PR).

Para atuar na Enfermagem, 
a empresa busca pessoas pro-
ativas, curiosas, adaptáveis, 
apaixonadas pelo segmento 
e com vontade de aprender. 
Ao longo dos doze meses de 
programa, os trainees selecio-
nados terão a oportunidade de 
vivenciar a rotina de trabalho 
de diversos setores assisten-
ciais, por meio do contato com 
profissionais que são referência 
nas áreas, e vivenciar a rotina 
de trabalho de áreas adminis-
trativas que tem interface direta 
com a assistência. Podendo 
assim, desenvolver um olhar 
estratégico do negócio.

Para trabalhar na área Ad-
ministrativa é desejável um 
perfil de jovem engajado e que 
deseja ser protagonista em sua 
carreira. Os profissionais contra-
tados irão conhecer o negócio 
por completo, atuarão como 
donos de projetos estratégicos 
em suas áreas de atuação e 
terão oportunidade de fazer job 
rotation em diversas áreas e/
ou cidades.

O processo seletivo do Pro-
grama de Trainee do Hospital 
Care é conduzido pela Share 
RH, empresa especializada em 

recrutamento, seleção e proje-
tos para gestão de pessoas. O 
cronograma da iniciativa está 
dividido em dez etapas. As 
inscrições vão até o dia 28/11 
e as contratações deverão ser 
efetivadas a partir de fevereiro.

As inscrições para enfer-
magem podem ser feitas no 
link: https://conteudo.sharerh.
com/programa-de-trainee-hc-
-enfermagem-programa. Já a 
do administrativo em https://
conteudo.sharerh.com/progra-
ma-de-trainee-hc-administrati-
vo-programa.

Da REDAÇÃO Divulgação



SOCIAL Jornal

LÁUREAS    

Serão conhecidos terça-feira 
próxima, dia 9 de novembro, os 
indicados nas doze categorias 
para o prêmio Líderes Regionais 
Noroeste Paulista, outorgado 
pela Lide Noroeste Paulista, 
durante festa que terá lugar no 
Teatro Paulo Moura. 

ANIVERSÁRIOS 
ESSES, OS ANIVERSARIANTES 
DA SEMANA: 5, sexta-feira: 
1849 - nasceu Rui Barbosa, 
Dia da Cultura, Dia Nacional da 
Rússia, Dia do Cinema Brasileiro, 
D ia  da  C iênc ia ,  A rm i ldo 
Ullian, João Pedro Nogueira 
Ferreira, Cláudio  Venturelli, 
Eda Márcia Palacin Pagliuso, 
Márcia Sodero Ungaretti. 6, 
sábado: Miguel Zerati, Ciro 
Gomes, Gilberto Soubhia Filho, 
Marieta Severo, Nilton Terruggi, 
nasceu Ray Conniff, Fábio 
Marques Alves.7, domingo: 
1903-nasceu Ary Barroso 
em Ubá-MG, nasceu Cecília 
Meireles,Ana Paula Lerro Olival 
Herbest, DJ Cláudio Gorayeb. 
8, segunda-feira: Dia do 
Aposentado, Dia do Urbanismo, 
A la in  De lon ,  A l essand ro 
Toscano, Cláudio Roquetti 
Lima, Paulo Orozimbo Araújo, 
Oreste Lemos Carrazzone.9, 
terça-feira: Dia do Hoteleiro, 
Edelina Fernandes Aguilar, 
1978-morreu o costureiro 
Dener Pamplona de Abreu, 
1983-morreu Altemar Dutra, 
1991-morreu Yves Montand. 
10, quarta-feira: Fernanda 
Soubhia Liedtke Kaiser, Renato 
Arantes, Humberto  Sinibaldi 
Neto, Maria Amélia Fiorotto, 
Aparecida Vasconcelos Conforti, 
Efigênia Barbosa Helú, coiffeuse 
Gilda Fernanda Marinovich, 
Gus ta vo  V i l l anova ,  José 
Frederico Conte, Maria Luiza 
Porto, Noêmia Klafke, Sérgio 
Sanches. 11, quinta-feira: 
Dia do Soldado Desconhecido, 
Dia do Armistício da I Guerra 
Mundial, Accácio de Oliveira 
Santos Neto, Maria Cláudia 
Trabulsi, Érika Menezes Hirs, 
Carla dos Reis Costantini, Demi 
Moore, Leonardo Di Caprio, 
Renata Maria de Toledo Dobbert.

FEIRA DA SAÚDE II 

Os expositores também poderão participar das rodadas de 
negócios, palestras magnas e seminários. De acordo com 
o cirurgião cardiovascular Dr. Edmo Atique Gabriel, um dos 
idealizadores do evento, a Feira Thamin Health foi elaborada e 
projetada para privilegiar a região de Rio Preto. Para Dr. Edmo, a 
ideia de projetar o encontro é o resultado de muita prospecção e 
análise minuciosa da percepção de que várias empresas de Rio 
Preto e região estão buscando visibilidade e diferenciação. “A Feita 
Thamin Health não é especificamente uma feira médica, mas 
visa abranger todos os segmentos da área da saúde, recebendo 
diversos setores ligados, como inovação e gestão, comunicação, 
construção civil, arquitetura, gestão aplicada às estratégias, 
fisioterapia, plano de saúde, home care, laboratórios, farmácia 
de manipulação, entre outros”, - disse o idealizador do evento.

ALTAR I 

Casam-se amanhã no civil, Marcelo Pereira Verdi e Maria Beatriz 
Fleury, que após a cerimônia no cartório, recebem para um almoço 
no Quinta do Golfe. O casamento religioso será na sexta-feira 
seguinte, dia 12 de novembro no Buffet Almeida Pires. O pai da 
noiva, Flávio Fleury e a mulher, Daniela Arroyo Vitagliano Fleury 
já chegaram do Texas, onde residem. O noivo é filho de Walmyr 
(Castor) Verdi Jr e Maria de Fátima Pereira Verdi.

RÉVEILLON CHIC II

Será, sem dúvida, um dos mais 
chiques réveillons de Rio Preto, 
desenhado para 200 pessoas e 
com rígido protocolo sanitário. 
Terá algumas bebidas incluídas, 
como cerveja e um bar de drinks, 
rolha livre para outras bebidas, 
mesa de aperitivos completa a 
noite inteira, ceia e boa música 
injetada na pista por um DJ 
e uma banda cujos contratos 
ainda estão sendo fechados. 
Décor de Thalita Cunha e o 
lançamento semana que vem 
com todas as informações.

NATAL CINTILANTE

A abertura do Natal do Riopreto 
Shopping Center, este ano 
denominado “A Arca de Noel” 
será amanhã, a partir de 10 horas  
da manhã,sem aquela habitual 
pompa e circunstância que 
caracterizavam a abertura das 
Christmas’s Seasons na cidade e 
sempre foram a marca registrada 
do nosso centro de compras. 
Respeitando o protocolo imposto 
pelas autoridades sanitárias, 
não haverá desfile de chegada 
para  o  Papa i  Noe l ,  nem 
concerto ou show. Será de 
muita simplicidade, mas não 
deixará de ser um dos mais 
belos e encantadores momentos 
natalinos de Rio Preto. A praça 
de eventos tem tantos bichos 
que a criançada vai amar e se 
fartar nos selfies.

BABY 

Pedrinho e Sônia Munia vão ser avós. Nasce este mês, o primeiro 
filho de Guilherme Munia e Ana Paula Quirino de Morais Munia e o 
terceiro bisneto da querida veneranda D. Geni Branco Munia, que 
festeja do alto de seus 100 anos. Será uma menina que vai receber 
o nome de Maria Antônia. São avós maternos, Francisco Quirino de 
Morais e Cleusa Maria Quirino de Morais. 

RÉVEILLON CHIC I   
Vai ter sim, o réveillon no Varanda 
Ammici, do Quinta do Golfe, um 
dos lugares mais glamourosos da 
cidade. Depois de muito quebrar 
a cabeça para conseguir preços 
palatáveis para os convites do 
evento sem perder a qualidade, 
o triunvirato Gabi Melo, Mona 
Husseine Mozaquattro e Márcio 
Vidotti topou encarar o evento.

ALMOÇO E 
CONVENÇÃO 

O empresário Suélio Ribeiro diretor 
da La’Brizza Cosmetics, realiza 
uma grande festa segunda-feira 
vindoura, dia 8 para comemorar 
os dois anos de sua empresa.
Será uma convenção em sua 
chácara em Cedral, com almoço, 
que terá o show da dupla Gian e 
Giovani como atração. Inspiradores 
e distribuidores de todo o Brasil 
estarão presente pois serão 
lançados novos produtos.

São José do Rio Preto, sexta-feira
05 de novembro de 2021A-6

FEIRA DA SAÚDE V   

As palestras também serão diferenciais que o evento levará para 
o público. O ex-presidente do Hospital Israelita Albert Einstein, o 
oftalmologista Claudio Luiz Lottenberg, falará abordará em sua 
palestra, às 19 horas do dia 9, “O Futuro da Saúde no mundo 
digital”. Quem também está confirmado é o empresário Geraldo 
Rufino, cuja palestra será “O Catador de Sonhos”, no dia 10. A 
empresária e relações públicas Beth Szafir, mãe do ator Luciano 
Szafir, também participará do evento dia 10, como palestrante 
e falará sobre “Superação e Empreendedorismo Feminino”. As 
palestras são exclusivas para expositores. https://www.thaminhealth.
com.br/.

FEIRA DA SAÚDE IV   

A Feira Thamin Health-segundo Dr. Edmo- veio pra ficar. “Será 
a primeira edição de muitas. Inclusive neste evento, já estará 
sendo divulgada a data da próxima edição da Feira”, informou 
o médico. O encontro é organizado pela Empresa Rio-Pretense 
de Eventos em Saúde (ERES), sob coordenação dos Dr. Edmo e 
Dr. Sthefano Atique Gabriel. Inscrições podem ser feitas pelo site 
https://cadastro.thaminhealth.com.br/inscritos. 

Chef pâtissier de mão cheia, João Pedro Nogueira Ferreira 
ganha idade nova hoje. É filho de Hamilton e Maria Helena 
Ferreira, da Condominium e está assumindo com o pai a 
direção da imobiliária. O jovem tem talento para atuar na 
área e já iniciou seus trabalhos ultrapassando metas,para 

alegria e tranquilidade de Hamilton.

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

ALTAR II 

Henrique Netinho, o Henrique Souza Gomes, filho do médico e 
presidente do Rotary Club São José do Rio Preto, João Gomes Netinho 
e Alice Souza Netinho,casa-se na próxima sexta-feira, dia 12 no civil, 
aqui em Rio Preto, com Cintia Naoum Mattos, filha de Dorival de 
Oliveira Mattos e Adeli Terezinha Naoum Mattos. Após o casamento,os 
pais do noivo recebem os plus intimes em sua casa no Condomínio 
Débora Cristina para um almoço de cardápio árabe. O casamento 
religioso será em Câmara dos Lobos, na Ilha da Madeira, em Portugal.

FEIRA DA SAÚDE III 

A proposta, segundo o médico e empresário, é criar um ecossistema 
heterogêneo para que os visitantes possam selecionar os melhores 
serviços que existem na cidade e na região ou até mesmo fora do 
Estado de São Paulo. “Nós acreditamos que os aspectos inovadores 
trarão várias dinâmicas que vão tornar a feira ativa, sem que fique 
tradicionalmente estática, o que fará com que o tempo passe rápido 
e as pessoas aproveitem e possam prospectar novas parcerias, 
aumentando seu networking”.

TININDO E TRINCANDO  
A Diretoria Jesus Martin Neto 
inaugura dia 13 de novembro, 
após reforma, o salão de festas 
com show dos Irmãos Patheys, 
de Fernandópolis, artistas cujo 
repertório que passeia entre 
a bossa-nova e o pagode e o 
sertanejo. As reservas de mesas 
já estão abertas.

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

COMPRA E VENDA II 
O s  n o v o s  p r o p r i e t á r i o s 
pretendem reformar o prédio 
e construir um novo, anexo, 
para fazer ali um mall para 
comércio de roupas, calçados, 
além de pizzaria, lanchonete, 
hortifruti, mini-mercado e adega 
de cachaça e vinhos, presentes 
e serviços que possam atender 
à população dos condomínios 
próximos.

FEIRA DA SAÚDE I  

Nos próximos dias 9 e 10 de novembro, terça e quarta-feira, Rio 
Preto será palco da Feira Thamin Health, evento inédito na área 
de negócios da saúde, que contará com as principais tendências e 
reestruturações do setor no cenário atual que vivemos. O encontro, 
totalmente gratuito, instala-se no Villa Conte e contará com 60 
estandes de diferentes áreas do segmento, oportunidade ideal 
para a interação com empresas e para networking e prospecção 
e funcionará das 9 às 17 horas. 

ALTAR III  
O cardápio é um pot-pourri de texturas e sabores que emolduram 
o Já foram publicados no feriado desta semana, os editais de 
proclama do casamento da médica Fernanda Soubhia Liedtke, 
filha de Humberto Liedtke Jr e Marina Soubhia Lietke e do médico 
tanabiense Alessandro Perussi Garcia, filho de Walter José Garcia 
e Nilce Benedita Perussi Garcia. O casamento está marcado para 
o sábado, dia 20, com recepção para os íntimos de oliveira, no 
Condomínio Débora Cristina onde residem os pais da noiva.

COMPRA E VENDA I
Bomba: os irmãos Bruno, Breno 
e Giovanni Táparo, finalizaram  
quarta-feira, a compra do prédio 
do Buffet Dalila, vizinho do Clube 
de Campo Monte Líbano, em 
Mirassol, que encerrou suas 
atividades em 2020. É um dos 
lugares mais emblemáticos 
da cidade, que já foi palco 
de festas memoráveis e com 
desenvoltura, conta uma parte 
exuberante da história social 
da cidade. Nesses mais de 
40 anos de sua existência, 
foi testemunha de grandes e 
inesquecíveis festas.

FEIJÃO CHIC      

Anote aí: vou realizar dia 14 
de maio, mais uma edição do 
Feijão Chic, a feijoada mais 
glamourosa da crème de la 
crème de Rio Preto, que reúne 
os principais nomes do high. 
Volto ao assunto. 
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O Flamengo será jul-
gado na próxima 
segunda-feira (8), 

pelo Supremo Tribunal de 
Justiça Desportiva (STJD), 
por cantos homofóbicos 
emitidos pela torcida rubro-
-negra durante o confronto 
contra o Grêmio no último 
dia 15, pelas quartas de 
final da Copa do Brasil. Além 
do clube, também foram 
enquadrados em artigos do 
Código Brasileiro de Justiça 
Desportiva (CBJD), o quar-
teto de arbitragem, por não 
relatar o falto na súmula, e 
dois integrantes da da CBF. O 
julgamento será na Primeira 
Comissão Disciplinar do 
STJD. A sessão está progra-
mada para começar às 13h 
(horário de Brasília) e poderá 
ser acompanhada ao vivo no 
site do STJD.

A Procuradoria do STJD 
tomou conhecimento dos 
cantos homofóbicos por 
meio do Coletivo de Torcidas 
Canarinhos LGBTQ+, no últi-
mo dia 27. A entidade apre-
sentou notícia de infração, à 
qual anexou várias imagens 
que circularam na internet, 
gravadas durante o embate, 
nas quais se ouve um coro 
da torcida rubro-negra com 
insulto ““Arerê, gaúcho dá o 
c* e fala tchê”.

“Para além da mera 
hostilidade verbal, pessoas 
homossexuais e transexu-
ais correm risco de ter sua 
integridade física atacada 
por conta de sua orientação 
sexual e, para ilustrar o ce-
nário, dados de 2012 da Se-
cretaria de Direitos Humanos 
mostram que naquele ano 
foram registradas mais de 3 
mil denúncias de violações 
de caráter homofóbico no 
Brasil, que envolviam quase 
cinco mil vítimas, sendo a 
discriminação e violência 
psicológica os principais ti-
pos de violência notificados, 
ao passo que o Grupo Gay da 
Bahia relata que 326 pesso-
as foram assassinadas por 
conta de homofobia no ano 
de 2014 no país e outras 
318, em 2015, valendo citar 
algumas das formas mais 
comuns como a homofo-
bia se manifesta: agressão 
verbal e moral, violência 
psicológica, agressão física 
(empurrões, espancamento 
etc.), agressão sexual”, diz 
um trecho da peça acusa-
tória feita pela Procuradoria 
do STJD.

O Flamengo foi enqua-
drado no artigo 243-G do 
CBJD: praticar ato discri-
minatório, desdenhoso ou 
ultrajante, relacionado a 
preconceito em razão de 
origem étnica, raça, sexo, 
cor, idade, condição de pes-
soa idosa ou portadora de 
deficiência. Entre as penas 
previstas, está a perda de 
mando de campo e multa 
de até R$ 100 mil.

lém do clube, também 
responderão na Primeira Co-
missão Disciplinar do STJD 
o árbitro Rodolpho Toski, os 
assistentes Bruno Boschilia 
e Victor Hugo Imazu dos 
Santos e o quarto árbitro 
Lucas Paulo Torezin. Por 
não terem relatado o fato na 
súmula (artigo 261-A e 266 
do CBJD), eles podem ser 
suspensos de 15 a 90 dias, 
e ainda pagarem multa de 
R$ 100 a R$ 1 mil.

Por fim, o o inspetor da 
CBF Almir Alves de Mello e o 
delegado da partida Marcelo 
Viana também foram denun-
ciados por não cumprir o 
artigo 191 do CBJD (deixar 
de cumprir, ou dificultar o 
cumprimento: III de regula-
mento, geral ou especial, de 
competição). Neste caso a 
pena é de multa de R$ 100 
a R$ 100 mil.

Flamengo 
será jugado 
por canto 

homofóbico
Agência BRASIL

TORCIDAPAULISTA SUB 20

Mirassol dá o troco, vence o 
Marília e retoma liderança

Mirassol e Tana-
bi entraram em 
campo nesta 
quinta-feira (4) 

pela 4ª rodada da segunda 
fase do Campeonato Paulista 
Sub-20. Jogando em casa, o 
Leão conseguiu dar o troco 
no Marília e venceu por um a 
zero, voltando para a liderança 
do grupo. Já o Tanabi perdeu 
por um a zero a Penapolense 
e se complicou em sua chave.

Diferente do jogo da se-
mana passada, o confronto 
entre Mirassol e Marília foi 
de poucas oportunidades de 
gol. O Leão conseguiu fazer 
o tento da vitórias aos 20 
segundos do segundo tempo, 
com Gabriel Tota inda até a 

linha de fundo do lado direito 
e cruzando para o artilheiro 
Kauan marcar de cabeça.

Jogando fora de casa, 
o Tanabi começou o jogo 
pressionando a Penapolense, 
mas sem conseguir balançar 
a rede. Com o passar do 
jogo, os mandantes conse-
guiram equilibrar a partida e 
marcaram o gol da vitória aos 
39 minutos da etapa final. 
Depois de uma cobrança de 
escanteio, Pablo mandou de 
cabeça para o fundo da rede, 
decretando a terceira derrota 
do Índio da Noroeste em qua-
tro jogos.

Na próxima quinta-feira 
(11), o Tanabi joga contra a 
Ponte Preta em casa. Já o 
Leão visita o Independente em 
Limeira no mesmo dia.

Vinicius LIMA   
redacao@dhoje.com.br

 Leo ROVERONIJá o Tanabi perdeu por um a zero a 
Penapolense e se complicou em sua chave

PUNIÇÃO

STJD acata e Grêmio não poderá ter 
público até julgamento de invasão 

O presidente do Su-
perior Tribunal de 
Justiça Desportiva 

(STJD), Otávio Noronha, 
aceitou nesta quarta-feira 
(3) o pedido da Procurado-
ria para o Grêmio mandar 
jogos com portões fechados 
e não ter direito a carga de 
ingressos nas partidas como 
visitante até julgamento da 
invasão de torcedores ao 
gramado da Arena, em Porto 
Alegre, na derrota para o Pal-
meiras, por 3 a 1, no último 
domingo (31). O julgamento 
ainda será marcado.

Na ocasião, torcedores 
do clube gaúcho destruí-
ram a cabine onde fica o 
monitor do árbitro de vídeo 
(VAR), próximo ao túnel que 
dá acesso aos vestiários do 
estádio, além de outros equi-
pamentos de transmissão. O 
Tricolor foi denunciado pela 
Procuradoria nos artigos 
213 (não prevenir e reprimir 
invasão, desordens e lan-
çamento de objeto) e 211 

Agência BRASIL (deixar de manter o estádio 
com estrutura necessária 
para garantir segurança) do 
Código Brasileiro de Justiça 
Desportiva (CBJD). Se for 
punido, o Grêmio pode rece-
ber uma multa de R$ 100 a 
R$ 100 mil e perder até dez 
mandos de campo.

“Por conta da crise de 
desempenho da equipe do 
Grêmio nesta reta final do 
Campeonato Brasileiro, sua 
torcida olvidou-se da paixão 
pelo futebol, para declarar, e 
pior, travar, uma verdadeira 
guerra traduzida na medie-
val transformação da praça 
desportiva em palco de uma 
verdadeira batalha campal”, 
escreveu Noronha no des-
pacho publicado no site do 
Tribunal.

“A agremiação tem ain-
da pela frente alguns jogos 
válidos pelo torneio, onde é 
razoável cogitar-se que no-
vamente se poderá instaurar 
nos estádios, caso nada 
seja feito para se evitar, uma 
verdadeira praça de guerra, 
em detrimento à segurança 
de torcedores e profissionais 

envolvidos no evento”, com-
pletou o presidente do STJD.

Na zona de rebaixamento 
do Brasileiro, o Grêmio já não 
poderá contar com torcedo-
res no clássico de sábado, 

às 19h (horário de Brasília), 
contra o Internacional, no 
Beira-Rio, em Porto Alegre. 
Para o duelo desta quarta, 
diante do Atlético-MG, no 
Mineirão, em Belo Horizonte, 

a torcida tricolor não teria 
direito a ingressos, porque a 
prefeitura da capital mineira 
ainda não autoriza a presença 
da torcida visitante em jogos 
realizados na cidade.

 Lucas UEBEL

EMPREGO WA Sports Center promove clínica para 
seleção de professores de Beach Tennis 

O WA Sports Center, com-
plexo esportivo da região de Rio 
Preto que será inaugurado até 
o fim do ano, vai promover no 
próximo dia 13 de novembro, 
das 9h às 17h, uma clínica para 
selecionar quatro professores de 
Beach Tennis, que farão parte da 
equipe de colaboradores da are-
na. As atividades e a capacitação 
serão comandadas pelo atleta 
Gabriel Santos, atual número 52 
do mundo na modalidade.

“Além da capacitação, ele 
será o coordenador técnico do 
complexo. Trazê-lo para Rio 
Preto mostra a nossa seriedade 
e profissionalismo. Durante a 
capacitação, ele irá ministrar a 
mesma aula que ele executa em 
Vinhedo, onde é professor de 
Beach Tennis, e que servirá de 
base para selecionar os nossos 

professores”, explicou o gestor 
do WA Sports Center, Nathan 
Grippi Pereira.

Os interessados em participar 
da clínica para capacitação de 
professores de Beach Tennis do 
WA Sports Center devem entrar 
em contato pelo número (17) 
99157-0428. O valor da inscri-
ção é de R$ 129,90.

O WA Sports Center está lo-
calizado em uma área de 19 mil 
quadrados, com ambientação de 
praia e integrada a natureza. Ele 
conta com 11 quadras de Beach 
Tennis, dois campos para escoli-
nha de futebol infantil e piscina 
aquecida para hidroginástica. 
A areia especial da arena não 
esquenta e tem baixo impacto, 
evitando lesões. A estrutura 
conta ainda com camarote, res-
taurante, ponto de apoio para 
grupos de ciclistas, auditório e 
espaço para eventos.

Da REDAÇÃO

Divulgação

Vista aérea do WA Sports Center
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EDUCAÇÃO

Secretaria divulga aprovados em 
processo seletivo para PEB II 

A Secretaria Municipal de 
Educação de Rio Preto está 
divulgando a nota de prova de 
títulos e a classificação prévia 
com a lista de candidatos ha-
bilitados no processo seletivo 
02/2021 para a contratação 
de PEB II (Professor de Educa-
ção Básica II).

Os aprovação são para au-
las de Educação Física, Artes, 
Geografia, Ciências, História, 
Inglês,  Língua Portuguesa e 
Matemática.

O link com edital e lista 
completa dos selecionados no 
portal DHoje.

Sérgio SAMPAIO

Sai resultado de recursos e 
aprovados para PEB I 

A Secretaria Municipal de 
Educação de Rio Preto infor-
mou ontem a nota de prova de 
títulos e a classificação prévia 
com a lista de candidatos ha-
bilitados no processo seletivo 
01/2021 para a contratação 
de PEB I (Professor de Educa-
ção Básica I).

Além da lista de aprova-
dos previamente o secretaria 
divulga o resultado do pedido 
de recursos feito por alguns 
candidatos

O link com edital e lista 
completa dos selecionados 
e resultado dos recursos no 
portal DHoje.

Sérgio SAMPAIOArquivo DHOJE
Arquivo DHOJE

EVENTOS

Ibirá confirma João Bosco & Vinicius 
como atração do Cainafolia 

Será na cidade de 
Ibirá a 9ª edição 
do Cainafolia, en-
tre os dias 25 de 

fevereiro a 1º de março. Di-
ferente dos outros anos que 
foram apenas quatro dias, 
desta vez será a melhor e 
maior estrutura com 19 atra-
ções, entre elas sete grupos 
e duplas de peso e renome 
nacional, três funkeiros dos 
mais populares farão parte da 
mega estrutura que os orga-
nizadores prometem realizar.

Entre as atrações, terão 
grupos, cantores e duplas de 
pagode, axé, funk e sertanejo.

Já confirmadas, estão Os 
Barões da Pisadinha, Turma 
do Pagode, João Bosco & 

Vinícius e O Bonde do Tigrão. 
A festa é um evento particular, 
com apoio da Prefeitura de Ibi-
rá. O evento também contará 
com festa eletrônica todas 
as noites e será dividido em 
dois ambientes, como pista e 
camarotes.

Os ingressos serão ven-
didos oficialmente no Nosso 
Clube de Ibirá, que fica loca-
lizado na Praça 9 de Julho, 
757.

O Cainafolia Ibirá é rea-
lizado na avenida Mário de 
Carvalho Silva, que dá acesso 
às Termas de Ibirá. A organi-
zação do evento destacou que 
seguirá todas as orientações 
das autoridades sanitárias 
responsáveis na ocasião do 
evento, sempre colocando a 
vida e a saúde de todos como 
prioridade.

Luiz Felipe POSSANI 
redacao@dhoje.com.br

Divulgação

TECNOLOGIA

Claro, Vivo e TIM arrematam faixa 
de 3,5 GHz do leilão do 5G

As operadoras Claro, 
Vivo e TIM arrema-
taram três lotes na 

faixa de 3,5 GHz, o principal 
do leilão da tecnologia móvel 
5G, realizado nesta quinta-fei-
ra (4) pela Agência Nacional 
de Telecomunicações (Ana-
tel). A Winity II Telecom levou 
a frequência de 700 MHz, e 
como é uma empresa ainda 
não detentora de faixa de 
radiofrequência, o Brasil terá 
uma nova operadora móvel 
com abrangência nacional.

O leilão começou nesta 
quinta-feira e deve terminar 
só amanhã (5). Ainda serão 
analisadas as propostas para 
as faixas de 2,3 GHz e de 26 
GHz.

As frequências têm finali-
dades específicas e em cada 
faixa as empresas dão os 
lances em lotes diferentes. 
Os lances vencedores na 
faixa de 3,5 GHz foram: R$ 
338 milhões (ágio de 5,18%, 
valor acima do mínimo pre-
visto no edital) da operadora 
Claro para o lote B1; R$ 420 
milhões (ágio de 30,69%) da 
Vivo para o lote B2; e R$ 351 
milhões (ágio de 9,22%) da 
TIM para o lote B3.

O edital previa ainda um 
quarto lote na faixa de 3,5 
GHz, com abrangência na-
cional, mas não houve lance. 
O direito de exploração das 
faixas será de até 20 anos.

As empresas vencedoras 
têm compromissos de investi-
mento definidos pelo Ministé-
rio das Comunicações e apro-
vadas pelo Tribunal de Contas 
da União (TCU) e pela Anatel. 
O objetivo das contrapartidas 
é sanar as deficiências de 
infraestrutura, modernizar as 
tecnologias de redes e mas-
sificar o acesso a serviços de 

interior do país; e disponibilizar 
o 5G em todos as capitais até 
julho de 2022.

700 MHz - A Winity 
II Telecom ofereceu o maior 
lance, R$ 1,427 bilhão na 
primeira faixa a ser leiloada, 
de 700 MHz, de abrangên-
cia nacional. O valor pago é 
805% superior ao mínimo 
exigido.

A operadora tem direito à 
exploração do serviço por 20 
anos, que pode ser prorroga-
do, e prevê o cumprimento 
da obrigação de construir 
infraestrutura de cobertura 4G 
em 625 localidades do país 
que não têm acesso à internet 
e em 31 mil quilômetros de 
rodovias federais.

O 5G é uma nova tecnolo-
gia que amplia a velocidade 
da conexão móvel e reduz 
a latência, permitindo novos 
serviços com conexão com 
segurança e estabilidade, que 
abrem espaço para o uso de 
novos serviços em diversas 
áreas, como indústria, saúde, 
agricultura e na produção e 
difusão de conteúdos.

O leilão tem valor de ar-
recadação total previsto de 
cerca de R$ 50 bilhões, caso 
todos os lotes sejam arrema-
tados. Desse total, R$ 10 bi-
lhões serão em outorgas para 
o governo e os outros R$ 40 
bilhões serão utilizados pelas 
empresas nas obrigações 
estabelecidas.

Da REDAÇÃO

telecomunicações do país.
Entre os compromissos 

estão migrar o sinal da TV 
parabólica para liberar a faixa 
de 3,5GHz para o 5G, arcando 
com os custos; construir uma 
rede privativa de comunicação 
para a administração federal; 
instalar rede de fibra óptica, 
via fluvial, na Região Amazô-
nica; levar fibra óptica para o 

Comissão Especial de Licitação da Agência faz à aber-
tura, análise e julgamento das propostas de preço das 
15 empresas cadastradas do leilão do espectro (banda) 
5G, na sede da Agência Nacional de Telecomunicações 
(Anatel), em Brasília

Divulgação

CEDRAL

Feira do Produtor Rural 
une ações de saúde

Para comemorar a rei-
nauguração da Feira 
do Produtor Rural em 

parceria com o Fundo Social de 
Cedral, uma ação de saúde será 
realizada gratuitamente para a 
população, neste sábado (6), 
das 7h30 às 11h30, no calça-
dão da cidade.

Cerca de vinte alunos da tur-
ma 15 do curso de medicina da 
Faceres de Rio Preto farão uma 
atividade de extensão a partir de 
trabalhos desenvolvidos nas dis-
ciplinas de Atividades Práticas 
I (Saúde Coletiva) e Geriatria, 
realizando testes de glicemia 
(diabetes) e de Covid-19, além 
de abordarem temas junto à 
população, como: Diabetes 
tipo 2; Prevenção de queda 

em idosos e Auxílio na adesão 
medicamentosa para o idoso.

Cristiane Spadacio, profes-
sora de Saúde Coletiva da facul-
dade, reitera a importância da 
iniciativa desses eventos para a 
comunidade.

“A disponibilização desses 
testes nos possibilita identificar 
a diabetes, doença crônica 
que afeta mais de 13 milhões 
de brasileiros e fazer o teste 
da Covid-19, única forma de 
identificar os infectados e po-
der fazer o isolamento social. 
Ou seja, nos permite mapear a 
distribuição geográfica do vírus 
no município e ainda avaliar a 
eficácia das ações de preven-
ção e orientação. Por isso, é 
importante a participação das 
pessoas nessas testagens”, 
destacou a professora.

Da REDAÇÃO
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DEPARTAMENTO DE PESSOAL 

EXTRATO DE PORTARIAS 
 

PORTARIA Nº. 6800, 03 DE NOVEMBRO DE 2021. 

DESIGNA o servidor DAVID AYMAR RONCONI BRUNO, ocupante do 
cargo efetivo de Agente Parlamentar, para exercer, em caráter de 
substituição, o cargo de Diretor-Geral, concomitantemente às suas 
funções, devido ausência do Sr. Jorge Gimenez Berruezo, titular do 
cargo, a partir de 04 de novembro de 2021. 

 

REPUBLICADA POR INCORREÇÃO 

PORTARIA Nº 6802, DE 04 DE NOVEMBRO DE 2021. 

EXONERA o servidor CLAUDINEI RIBEIRO, do cargo em comissão de livre 
nomeação e exoneração, de Assistente Legislativo de Gabinete, 
Referência C-4, lotado no Gabinete do Vereador Jorge Menezes Silva, a 
partir de 03 de novembro de 2021. 

 

PORTARIA Nº 6803 DE 04 DE NOVEMBRO DE 2021. 

Nomeia o senhor FERANDO HENRIQUE OLIVEIRA, no cargo em 
comissão de livre nomeação e exoneração de Assistente Legislativo de 
Gabinete, Referência C-4, lotado no Gabinete do Ver. Jorge Menezes 
Silva, a partir de 03 de novembro de 2021. 

 

PORTARIA Nº 6804, DE 04 DE NOVEMBRO DE 2021. 

RELOTA que o servidor ROBERTO CARLOS MENONI JÚNIOR, ocupante 
de cargo efetivo de Agente Parlamentar de Pessoal, Ref. CM-4B, na 
Diretoria de Finanças, para exercer concomitantemente as suas funções 
e as do o cargo efetivo vago de Contador, a partir de 04 de novembro de 
2021. 

 
VER. PEDRO ROBERTO GOMES. 
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
 

 

 
 

CNPJ:01.040.266/0001-20 

 Rua: Ida Tereza Montressor, nº130, Solo Sagrado-Fone: 3217-7748. 

casadafraternidade@yahoo.com.br 

São José do Rio Preto- SP 

 

 

A CASA DA FRATERNIDADE torna público, a ratificação do Edital de 
Convocação de Assembleia Geral Ordinária da Eleição da Diretoria 
Executiva e do Conselho Fiscal, leia-se próximo Biênio (2021-2023).  

 

Ratificam-se as demais informações. 

 

São Jose do Rio Preto, 04 de Novembro de 2021. 

 

Atenciosamente, 

_______________________________ 

Dr. Pedro Lúcio de Salles Fernandes 

Presidente 

RG n° 4.214466-8 

CPF n° 590.456.988-20 
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A CASA DA FRATERNIDADE torna público, a ratificação do Edital de 
Convocação de Assembleia Geral Ordinária da Eleição da Diretoria 
Executiva e do Conselho Fiscal, leia-se próximo Biênio (2021-2023).  

 

Ratificam-se as demais informações. 

 

São Jose do Rio Preto, 04 de Novembro de 2021. 

 

Atenciosamente, 

_______________________________ 

Dr. Pedro Lúcio de Salles Fernandes 

Presidente 

RG n° 4.214466-8 

CPF n° 590.456.988-20 

 

 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO: 
 
SETNORTE SETPAR LOTEADORA IMOBILIÁRIA SPE LTDA, empresa 
privada inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 29.402.855/0001-20, estabelecida à Rua 
Quinze de Novembro, nº 3758, Centro, na cidade de São José do Rio Preto/SP, 
conforme faculta a Lei n.o 6.766 de 19 de Dezembro de 1979 e artigo 62, da Lei 
13.097 de 19 de Janeiro 2.015, resolve pelo presente Edital, NOTIFICAR os 
proprietários dos lotes, localizados no Empreendimento “Setparque Horizonte 
(SJRP)”, abaixo relacionados, considerando que a tentativa de Notificação 
Extrajudicial promovida de forma pessoal restou infrutífera, estando os 
mesmos em local incerto e não sabido, para comparecer, no prazo 
impreterível de 15 (quinze) dias a contar da data de publicação deste 
edital, no endereço supracitado ou dentro do prazo nos contatar através do 
número 0800-878-0777, tendo em vista o descumprimento da obrigação 
pecuniária assumida originária. Assim pela presente, ficam NOTIFICADOS 
na forma da legislação vigente, para que ninguém possa alegar 
ignorância/desconhecimento, expede-se a presente com o prazo de 15 
(quinze) dias. O não comparecimento e a consequente desconsideração a 
esta notificação ensejará a aplicação das sanções legais com a rescisão do 
contrato de compra e venda firmado entre as partes, ficando eventuais 
valores de reembolso a crédito dos Notificados, desobrigando a Notificante 
de qualquer comunicação futura. 

Nome do Cliente RG CPF Quadra Lote 
KATIA SOARES MOYSES 

YAMAMOTO DA SILVA 
57939100-

0 
474.631.058-

06 29 13 
KATIA SOARES MOYSES 

YAMAMOTO DA SILVA 
57939100-

0 
474.631.058-

06 28 07 
HALISSON RODRIGO LIRA 

VERISSIM 462642203 
385.886.138-

32 16 13 

 
JAMIL PEDROZO NASSIF 

DIRETOR 
 
 
 
 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO: 
 
SETNORTE SETPAR LOTEADORA IMOBILIÁRIA SPE LTDA, empresa 
privada inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 29.402.855/0001-20, estabelecida à Rua 
Quinze de Novembro, nº 3758, Centro, na cidade de São José do Rio Preto/SP, 
conforme faculta a Lei n.o 6.766 de 19 de Dezembro de 1979 e artigo 62, da Lei 
13.097 de 19 de Janeiro 2.015, resolve pelo presente Edital, NOTIFICAR os 
proprietários dos lotes, localizados no Empreendimento “Setparque Horizonte 
(SJRP)”, abaixo relacionados, considerando que a tentativa de Notificação 
Extrajudicial promovida de forma pessoal restou infrutífera, estando os 
mesmos em local incerto e não sabido, para comparecer, no prazo 
impreterível de 15 (quinze) dias a contar da data de publicação deste 
edital, no endereço supracitado ou dentro do prazo nos contatar através do 
número 0800-878-0777, tendo em vista o descumprimento da obrigação 
pecuniária assumida originária. Assim pela presente, ficam NOTIFICADOS 
na forma da legislação vigente, para que ninguém possa alegar 
ignorância/desconhecimento, expede-se a presente com o prazo de 15 
(quinze) dias. O não comparecimento e a consequente desconsideração a 
esta notificação ensejará a aplicação das sanções legais com a rescisão do 
contrato de compra e venda firmado entre as partes, ficando eventuais 
valores de reembolso a crédito dos Notificados, desobrigando a Notificante 
de qualquer comunicação futura. 

Nome do Cliente RG CPF Quadra Lote 
KATIA SOARES MOYSES 

YAMAMOTO DA SILVA 
57939100-

0 
474.631.058-

06 29 13 
KATIA SOARES MOYSES 

YAMAMOTO DA SILVA 
57939100-

0 
474.631.058-

06 28 07 
HALISSON RODRIGO LIRA 

VERISSIM 462642203 
385.886.138-

32 16 13 

 
JAMIL PEDROZO NASSIF 

DIRETOR 
 
 
 
 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO: 
 
SETCORP 163 URBANIZADORA LTDA, empresa privada inscrita no 
CNPJ/MF sob o nº. 21.015.798/0001-15, estabelecida à Rua Penita, 3155, 
nº 3155, Redentora, na cidade de São José do Rio Preto/SP, conforme 
faculta a Lei n.o 6.766 de 19 de Dezembro de 1979 e artigo 62, da Lei 
13.097 de 19 de Janeiro 2.015, resolve pelo presente Edital, NOTIFICAR os 
proprietários dos lotes, localizados no Empreendimento “SETVALLEY”, 
abaixo relacionados, considerando que a tentativa de Notificação 
Extrajudicial promovida de forma pessoal restou infrutífera, estando os 
mesmos em local incerto e não sabido, para comparecer, no prazo 
impreterível de 15 (quinze) dias a contar da data de publicação deste 
edital, no endereço supracitado ou dentro do prazo nos contatar através do 
número 0800-878-0777, tendo em vista o descumprimento da obrigação 
pecuniária assumida originária. Assim pela presente, ficam NOTIFICADOS 
na forma da legislação vigente, para que ninguém possa alegar 
ignorância/desconhecimento, expede-se a presente com o prazo de 15 
(quinze) dias. O não comparecimento e a consequente desconsideração a 
esta notificação ensejará a aplicação das sanções legais com a rescisão do 
contrato de compra e venda firmado entre as partes, ficando eventuais 
valores de reembolso a crédito dos Notificados, desobrigando a Notificante 
de qualquer comunicação futura. 

Nome do Cliente RG CPF Quadra Lote 

PERLA TRAICO ESTEVÃO 70189941 
009.420.194-

31 07 29 

CARLOS MARTINI 370777 
229.126.061-

87 09 39 

 
JAMIL PEDROZO NASSIF 

DIRETOR 
 
 
 
 

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 51/2021

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 22/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 89/2021
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MONTE APRAZÍVEL
CONTRATADA: CONSALTER & CAMARGO ASSESSORIA E 
CONSULTORIA LTDA
CNPJ sob nº 17.960.258/0001-32
OBJETO: Contratação de empresa especializada para 
organização e elaboração de processo seletivo de provas e 
títulos para contratação temporária e cadastro reserva para 
os cargos de: Psicólogo, Assistente Social, Professor de 
Educação Infantil, Professor I e Professor II nas seguintes 
habilitações: Ciências, Educação Artística, Educação Física, 
Geografi a, História, Inglês, Matemática, Português, Informáti-
ca e Sala de Recursos, conforme especifi cações constantes 
na Dispensa de Licitação 22/2021, Processo Administrativo 
nº 89/2021 e também na proposta apresentada pela empresa 
CONTRATADA.
VIGÊNCIA: Este contrato entrará em vigor a partir da 
data de sua assinatura, com vigência de 7 meses, ou seja 
03/06/2022.
VALOR GLOBAL: R$13.850,00 (treze mil oitocentos e cin-
quenta).
Monte Aprazível, 03 de novembro de 2021.
MARCIO LUIZ MIGUEL – 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.

GABRIEL SILVA FERNANDES SANTOS e GIOVANA FIDELIS DE PAULA. Ele, brasileiro, 
natural de São Paulo, Estado de São Paulo, nascido aos vinte e três (23) de agosto de um mil novecentos e noventa 
e cinco (1995), com vinte  e seis (26) anos de idade, consultor técnico, solteiro, filho de JOSÉ FERNANDES DOS 
SANTOS e de dona EDNA DA SILVA. Ela, brasileira, natural de Mariluz, Estado do Paraná, nascida aos  
quatorze (14) de março de dois mil (2000), com vinte  e um (21) anos de idade, agente de nogócios, solteira, filha 
de ISAAC CORDEIRO DE PAULA e de dona ELIANE FIDELIS.

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, três (03) de novembro de dois mil e vinte e um (2021).
Renata Comunale Aleixo
Oficial

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.

IVO LEME DE SOUZA e CELIA REGINA MARTINS. Ele, brasileiro, natural de São José do Rio 
Preto, Estado de São Paulo, nascido aos dezoito (18) de abril de um mil novecentos e oitenta (1980), com quarenta  
e um (41) anos de idade, leiturista/entregador, solteiro, filho de VALTER LEME DE SOUZA e de dona VERA 
LUCIA VAQUETINO DE SOUZA. Ela, brasileira, natural de Neves Paulista, Estado de São Paulo, nascida aos  
vinte e dois (22) de julho de um mil novecentos e setenta e sete (1977), com quarenta  e quatro (44) anos de idade, 
escriturária, solteira, filha de CASSIANO MARTINS e de dona MARIA DAS GRAÇAS SILVA MARTINS.

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, três (03) de novembro de dois mil e vinte e um (2021).
Renata Comunale Aleixo
Oficial

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 1726 do Código Civil brasileiro, para habilitação da 
Conversão de união estável em casamento:

RENATO PIGNATARI e AMANDA BECHARA. Ele, de na-
cionalidade brasileira, representante comercial, divorciado, 
nascido em São José do Rio Preto, SP, no dia 07 de outubro 
de 1978, residente e domiciliado a Aniloel Nazareth, Nº 5080, 
Mançor Daud, São José do Rio Preto, SP, fi lho de JOSÉ 
BATISTA PIGNATARI e de NEUZA MARIA TAVARES PIGNA-
TARI. Ela, de nacionalidade brasileira, psicóloga, divorciada, 
nascida em São José do Rio Preto, SP, no dia 15 de abril de 
1986, residente e domiciliada a Aniloel Nazareth, Nº 5080, 
Mançor Daud, São José do Rio Preto, SP, fi lha de ELIVANI 
DALMYR BECHARA e de CONCEIÇÃO BENEDITA FER-
NANDES BECHARA.

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, 01 de novembro 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:

MATEUS MARTINES DE SOUZA e PIETRA RAQUEL 
STORTO NASCIMENTO. Ele, de nacionalidade brasileira, 
analista de ti, solteiro, nascido em Santos, SP, no dia 27 de 
novembro de 1998, fi lho de MANUEL ROBERTO PIMEN-
TEL DE SOUZA e de NÍVIA MARIA DA CRUZ MARTINES 
DE SOUZA. Ela, de nacionalidade brasileira, enfermeira, 
solteira, nascida em São Paulo, SP, no dia 02 de fevereiro 
de 1998, fi lha de STÊNIO CAJUEIRO NASCIMENTO e de 
GRAZIELA GARCIA STORTO. 

VALDECI ANTONIO LEMES DO PRADO JUNIOR e KAR-
LILY APARECIDA SILVA OLIVA. Ele, de nacionalidade 
brasileira, comerciante, solteiro, nascido em São José do 
Rio Preto, SP, no dia 24 de abril de 1990, fi lho de VALDECI 
ANTONIO LEMES DO PRADO e de CLEUSA MARQUES 
DE GODOY PRADO. Ela, de nacionalidade brasileira, secre-
tária, solteira, nascida em São José do Rio Preto, SP, no dia 
07 de novembro de 1993, fi lha de JOÃO OLIVA e de VALDE-
CI SEVERINA DA SILVA. 

ANÍSIO JOSÉ MOREIRA NETO e RAFAELA DA SILVA 
FRANCO. Ele, de nacionalidade brasileira, empresário, 
solteiro, nascido em São José do Rio Preto, SP, no dia 15 
de setembro de 1983, fi lho de ANISIO JOSÉ MOREIRA 
JUNIOR e de MARIA ONDINA FONSECA MOREIRA. Ela, de 
nacionalidade brasileira, servidora pública estadual, solteira, 
nascida em São José do Rio Preto, SP, no dia 15 de janeiro 
de 1989, fi lha de ALFEU PEREIRA FRANCO e de MARIA 
DE LOURDES DA SILVA FRANCO. 

CÁSSIO HENRIQUE DE OLIVEIRA PERES e SUZIMAR 
MARQUES DE ANDRADE. Ele, de nacionalidade brasileira, 
empacotador, solteiro, nascido em São José do Rio Pre-
to, SP, no dia 04 de agosto de 1987, fi lho de FRANCISCO 
CARLOS PERES e de ANGELA MARIA DE OLIVEIRA. Ela, 
de nacionalidade brasileira, artista, solteira, nascida em 
Taquaritinga, SP, no dia 25 de abril de 1985, fi lha de WAL-
FRIDO PINHEIRO DE ANDRADE e de REGINA APARECIDA 
MARQUES. 

VINÍCIUS DELLA MONICA ZANETI e JESSICA FONSECA 
DOS SANTOS. Ele, de nacionalidade brasileira, autônomo, 
divorciado, nascido em São José do Rio Preto, SP, no dia 27 
de dezembro de 1993, fi lho de ROBERTO DE JESUS ZANE-
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TI e de MARIA TERESA DELLA MONICA ZANETI. Ela, de 
nacionalidade brasileira, auxiliar de limpeza, solteira, nascida 
em São José do Rio Preto, SP, no dia 06 de janeiro de 1997, 
fi lha de VALTER DOS SANTOS e de ROSELI OLIVEIRA DA 
FONSECA. 

EMERSON FERNANDO GIMENES e MARIA EDUARDA 
ALVES OVIDIO. Ele, de nacionalidade brasileira, servente, 
solteiro, nascido em São José do Rio Preto, SP, no dia 16 de 
setembro de 1999, fi lho de JUSCELINO GIMENES e de LU-
CIANA ANTONIO NERI. Ela, de nacionalidade brasileira, do 
lar, solteira, nascida em Promissão, SP, no dia 15 de janeiro 
de 2001, fi lha de LUCIANO BATISTA OVIDIO e de LUCIANA 
ALVES PEDRO. 

VICTOR LUIZ VIEIRA GOMES PINTO e LETÍCIA COLOM-
BO PASKAKULIS. Ele, de nacionalidade brasileira, médico, 
divorciado, nascido em Miraí, MG, no dia 22 de maio de 
1982, fi lho de JOSÉ GOMES PINTO e de MARIA DO CAR-
MO BENEVENUTO VIEIRA GOMES. Ela, de nacionalidade 
brasileira, médica, solteira, nascida em São José do Rio 
Preto, SP, no dia 08 de janeiro de 1993, fi lha de FERNANDO 
MAURO PASKAKULIS e de ELAINE APARECIDA COLOM-
BO PASKAKULIS. 

YIMI LAU MARTINEZ e GABRIEL ALVAREZ ESPINOLA. 
Ele, de nacionalidade Cubana, médico, solteiro, nascido em 
Cuba, EX, no dia 25 de março de 1984, fi lho de LUIS LAU 
BENÍTEZ e de ANA CARIDAD MARTINEZ RODRIGUEZ. 
Ele, de nacionalidade Cubana, médico, solteiro, nascido em 
Cuba, EX, no dia 14 de novembro de 1991, fi lho de HIRAM 
ALVAREZ GONZÁLEZ e de MILDA MAYRA ESPINOLA 
GONZÁLEZ. 

MARCELO MIRANDA SOARES NETO e BÁRBARA TE-
BAR DONEGÁ. Ele, de nacionalidade brasileira, empresário, 
solteiro, nascido em Campo Grande, MS, no dia 26 de julho 
de 1990, fi lho de PAULO HENRIQUE CANÇADO SOARES 
e de MYLENE RODER SOARES. Ela, de nacionalidade 
brasileira, empresária, solteira, nascida em São José do Rio 
Preto, SP, no dia 04 de outubro de 1989, fi lha de LUIS AN-
TONIO DONEGÁ e de SANDRA REGINA TEBAR DONEGÁ. 

GUILHERME SEIXAS MATAROZZO e ALINE AMADOR 
FLORENTINO. Ele, de nacionalidade brasileira, representan-
te comercial, solteiro, nascido em São José do Rio Preto, SP, 
no dia 31 de janeiro de 1989, fi lho de FORTUNATO MATA-
ROZZO FILHO e de MARIA IZABEL SEIXAS MATAROZZO. 
Ela, de nacionalidade brasileira, supervisora comercial, 
divorciada, nascida em São Paulo, SP, no dia 17 de março 
de 1990, fi lha de ANTONIO DA COSTA FLORENTINO e de 
IRENE CARREIRA AMADOR FLORENTINO. 

ADALDIO RODRIGO TOMAZ e LETÍCIA HENRIQUE 
FERREIRA. Ele, de nacionalidade brasileira, gerente admi-
nistrativo, divorciado, nascido em Novo Horizonte, SP, no 
dia 13 de julho de 1988, fi lho de LUIS HENRIQUE TOMAZ 
e de LEILA BARBOZA RUIZ. Ela, de nacionalidade brasilei-
ra, gerente administrativo, solteira, nascida em Monte Azul 
Paulista, SP, no dia 28 de dezembro de 1989, fi lha de JOSÉ 
HENRIQUE FERREIRA e de ANA MARIA PEZOTTI FERREI-
RA. 

JOSÉ FERNANDO VITORIANO DIAS MARQUES e LECTÍ-
CIA GRANJA KATTWINKEL. Ele, de nacionalidade brasilei-
ra, empresário, solteiro, nascido em São José do Rio Preto, 
SP, no dia 06 de janeiro de 1989, fi lho de ALVARO DIAS 
MARQUES e de MARIA ONEIDE ROSA VITORIANO. Ela, 
de nacionalidade brasileira, empresária, solteira, nascida em 
Votuporanga, SP, no dia 24 de junho de 1992, fi lha de OTTO 
AIR KATTWINKEL e de AUREA CECILIA GRANJA KAT-
TWINKEL. 

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, 03 de novembro 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:

TIAGO BERTASSO GOMES e LAÍS CALCIOLARI ASSO-
LIN. Ele, de nacionalidade brasileira, bancário, solteiro, nas-
cido em Potirendaba, SP, no dia 21 de novembro de 1988, 
fi lho de VALNEI DONIZETE RODRIGUES AGOSTINHO 
GOMES e de MARIA LUIZA BERTASSO GOMES. Ela, de 
nacionalidade brasileira, bancária, solteira, nascida em São 
José do Rio Preto, SP, no dia 14 de agosto de 1990, fi lha 
de AMERICO ASSOLIN FILHO e de DAISY CALCIOLARI 
ASSOLIN. 

THIAGO QUEIROZ PEREIRA e BRUNA SCROCARO GRA-
CIOLI. Ele, de nacionalidade brasileira, engenheiro, solteiro, 
nascido em VINHEDO, SP, no dia 24 de setembro de 1984, 
fi lho de ALVARO PEREIRA DA SILVA e de APARECIDA DAS 
GRAÇAS QUEIROZ DA SILVA. Ela, de nacionalidade brasi-
leira, biomédica, solteira, nascida em São José do Rio Preto, 
SP, no dia 23 de dezembro de 1988, fi lha de JOSÉ PEDRO 
GRACIOLI e de REGINA MARTA SCROCARO GRACIOLI. 

EZEQUIEL EGYDE e ELIANA DA SILVA ANTUNES. Ele, de 
nacionalidade brasileira, torneiro mecânico, divorciado, nas-
cido em São José do Rio Preto, SP, no dia 31 de março de 
1968, fi lho de PEDRO EGYDE e de OLINDA OTONI EGY-
DE. Ela, de nacionalidade brasileira, cabeleireira, divorciada, 
nascida em Alvares Florence, SP, no dia 12 de janeiro de 
1980, fi lha de JOSÉ FRANCISCO ANTUNES e de MARIA 
APARECIDA DA SILVA. 

JOÃO VITOR MARQUES JUNQUEIRA MORENO e BEA-
TRIZ VASQUES MARTINS. Ele, de nacionalidade brasileira, 
barbeiro, solteiro, nascido em Mirandópolis, SP, no dia 29 de 
outubro de 2002, fi lho de PAULO JUNQUEIRA MORENO e 

de PATRICIA CRISTINA MARQUES. Ela, de nacionalidade 
brasileira, autônoma, solteira, nascida em São José do Rio 
Preto, SP, no dia 07 de fevereiro de 2003, fi lha de CLEYTON 
MARTINS CEZAR e de PATRICIA VASQUES ALVARES.

MATHEUS TEIXEIRA DA SILVA SANTOS e SANDRA RE-
GINA DA SILVA SERRANO. Ele, de nacionalidade brasileira, 
designer, solteiro, nascido em São José do Rio Preto, SP, no 
dia 18 de fevereiro de 1989, fi lho de WASHINGTON JORGE 
SILVEIRA SANTOS e de IVANIR TEIXEIRA DA SILVA SAN-
TOS. Ela, de nacionalidade brasileira, autônoma, solteira, 
nascida em São José do Rio Preto, SP, no dia 16 de junho 
de 1989, fi lha de LUIZ APARECIDO SCARPARO SERRANO 
e de SILVIA REGINA DA SILVA. 

RENAN RODRIGUES DA SILVA e MARIANA DE LIMA. Ele, 
de nacionalidade brasileira, promotor de vendas, solteiro, 
nascido em São José do Rio Preto, SP, no dia 11 de março 
de 1994, fi lho de RICARDO RODRIGUES DA SILVA e de 
SILVANA ISRAEL DE SOUSA SILVA. Ela, de nacionalidade 
brasileira, auxiliar de laboratório, solteira, nascida em São 
José do Rio Preto, SP, no dia 11 de outubro de 1997, fi lha 
de PEDRO DEMÉTRIO DE LIMA e de ROZIMEIRE LIMA DA 
SILVA. 

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, 01 de novembro de 2021.
David Yamaji Valença, Ofi cial.

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. XINYI WU e KAROLINE TESSI COSTA, sendo ELE 
fi lho de WU KONGYAN e de WU MEIYU e ELA fi lha de AN-
TONIO COSTA e de MARIANGELA TESSI COSTA;
2. MARCELO MIRANDA SOARES NETO e BÁRBA-
RA TEBAR DONEGÁ, sendo ELE fi lho de PAULO HENRI-
QUE CANÇADO SOARES e de MYLENE RODER SOARES 
e ELA residente no 1º subdistrito, fi lha de LUIS ANTONIO 
DONEGÁ e de SANDRA REGINA TEBAR DONEGÁ;
3. PAULO SÉRGIO PINTO e LINDALCI PEREIRA 
DOS SANTOS, sendo ELE fi lho de JOSÉ APARECIDO 
PINTO e de ELZA TEIXEIRA PINTO e ELA fi lha de MANOEL 
FAUSTINO DA SILVA e de MARIA TEREZA DOS SANTOS;
4. ABIÉZER LIMA RAMOS e STÉPHANIE TOZI DE 
CARVALHO, sendo ELE fi lho de AGNALDO RAMOS DA 
SILVA e de REGIANE LIMA RAMOS e ELA fi lha de HELDER 
HENRIQUE RODRIGUES DE CARVALHO e de ANA PAULA 
TOZI DE CARVALHO;
; brasileiros, residentes neste 3º subdistrito. Se alguém sou-
ber de algum impedimento, oponha-o em Cartório (R. São 
Paulo, 2200 – Tel: 3202-9090). 03/11/2021.

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. MANOEL ANTONIO GARCIA NETTO e ANGÉLI-
CA DA SILVA NEVES, sendo ELE fi lho de MAURO CEZAR 
GARCIA e de LUCIA HELENA ANTONIO GARCIA e ELA 
fi lha de ÂNGELA MARIA NEVES GONÇALVES; brasileiros, 
residentes neste 3º subdistrito. Se alguém souber de algum 
impedimento, oponha-o em Cartório (R. São Paulo, 2200 – 
Tel: 3202-9090). 04/11/2021.
 


