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Incêndio destrói
empresa de
materiais
elétricos
Com mais de 25 anos, a
Bracelf possui 85 funcionários
e, de acordo com a encarregada do Departamento Pessoal,
Bruna Massanaro, cinco destes
colaboradores já estavam no
interior do imóvel quando o fogo
começou.
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Cláudio LAHOS

Incêndio consumiu grande parte da empresa e felizmente não deixou feridos

Instagram
clonado faz
homem perder
R$ 1,8 mil
Acreditando que negociava
a venda de um celular com
uma conhecida, um homem
de 27 anos foi vítima de um
golpe de estelionato às 18h da
quarta-feira, no qual ele teve
um prejuízo de quase R$1,8
mil.
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PARQUE TECNOLÓGICO

Partec assina dez novos contratos
e fecha o ano com 44 empresas
Divulgação

LUTO

Mundo sertanejo perde
Marília Mendonça em
acidente de
avião na tarde de ontem;
aeronave
caiu a 2 km
do aeroporto
que pousaria em Minas Gerais.
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As plataformas digitais HBO
Max e Estádio TNT Esportes
oferecerão o Paulistão, a partir
de 2022. O acordo fechado
com a Federação Paulista de
Futebol e inclui as partidas do
Paulistão Feminino, Paulistão
A2 e Sub-20.
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Divulgação

Edinho entrega novos
equipamentos a instituições

Associação destaca potencial de
Rio Preto para turismo médico
Plataformas
digitais vão
transmitir o
Paulistão

Serão assinados nesta segunda-feira no Parque Tecnológico de Rio Preto contratos
com dez novas empresas da
área da inovação. Com isso, o
Partec terá 44 empresas. “O
interesse demonstrado pelos
empresários em se juntar ao
Parque Tecnológico mostra
a força econômica de Rio
Preto”, afirma o vice-prefeito
Orlando Bolçone. “A assinatura dos novos contratos é um
marco na história.” Pág.A3

VÔLEI

A Federação
Internacional de Vôlei
(FIVB) anunciou nesta
quinta-feira
(4) os grupos
do Campeonato Mundial
Interclubes
de vôlei feminino, que
será disputado entre os
dias 15 e 19
deste mês
em Ancara
(Turquia).
Pág.A6

Matheus VELOSO

O prefeito Edinho Araújo entregou 124 equipamentos novos ao
Instituto Riopretense dos Cegos
Trabalhadores e à FULBEAS na
tarde desta sexta-feira. A aquisição ocorreu através de emenda

parlamentar no valor de R$ 60 mil
para cada instituição, do deputado
federal Luiz Carlos Motta. Os presidentes das entidades agradeceram
pelo envolvimento e compromisso
com os usuários.
Pág.A3

Rival de Doria nas Trecho de avenida
com desnível
prévias do PSDB,
continua
Eduardo Leite visita
sem reparos
hoje Rio Preto
Em plena disputa com João
Doria nas prévias do PSDB que
vai definir o nome para concorrer
a presidência no próximo ano,
o governador do Rio Grande do
Sul, Eduardo Leite, desembarca
em Rio Preto.
Pág.A3

Motoristas que trafegam
pela avenida Ernani Pires Domingues continuam sofrendo
com a falta de reparo em trecho que apresenta desnível e
causou uma série de acidentes.
Pág.A2

Escolas ganham 30 medalhas
em Olimpíadas de Ciência
Pág. A2
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São José do Rio Preto, sábado
04 de novembro de 2021

ARTIGO

Talheres e Espírito
“Boa Vontade para mudar
os hábitos.” Este foi o tema
do 8o Fórum Internacional dos
Soldadinhos de Deus, da LBV,
no sábado, 26/3/2011.
Na Legião da Boa Vontade
costumamos carinhosamente
chamar as crianças de Soldadinhos de Deus. Por que?!
Queremos este mundo semeado
por um gigantesco exército de
corações bem formados pelo
Amor Fraterno e Ecumênico,
pela Generosidade, pela Solidariedade...
Reproduzo-lhes trechos de
meu improviso, ao dirigir-me a
eles, no encerramento do Fórum:
Que prazer estar hoje com vocês! Quero destacar um fato
de que a maioria já tem conhecimento: são as próprias crianças que comandam este evento. É claro que com o apoio e a
experiência dos mais velhos, mas são elas que escolhem os
temas e tantas atividades mais que firmam a riqueza de um
fórum nascido e desenvolvido por si mesmas.
Cidadãos Celestes
Mudar os hábitos. Como? O que é fundamental? Muita
gente deixa de comer com as mãos e passa a usar talheres.
Mudaram os hábitos dessas pessoas. Mas será uma reforma
suficiente? Que somos nós? Espírito, acima de tudo Espírito,
transitoriamente corpo! Então, é a partir daí que temos de
raciocinar. Por isso a minha preocupação em falar-lhes tanto
da cidadania do Espírito. No meu livro É Urgente Reeducar!
(2010), abordo esse assunto. Porque, se não soubermos a
nossa origem, todos os nossos atos poderão ser equivocados.
E vão desabar em cima de erro sobre erros.
Que tal espiritualmente avaliarmos as situações para iniciar
novos passos com acerto? Com esse conhecimento podemos
realizar mudanças como nunca ocorreram antes. Se somos, em
primeiro lugar, Espírito, dirigidos achamo-nos consequentemente por leis que estão acima das mais expressivas construções
jurídicas do planeta Terra. Por quê?! O Código Hamurabi, o
Direito Romano, a reforma do Código Civil, feita por Napoleão
Bonaparte (1769-1821), são de suprema valia. Mas limitam-se
ao saber terreno. E nós, antes de cidadãos dos países, somos
Cidadãos Celestes. Temos que partir do Espírito, que é eterno.
Portanto, averiguar de que modo ele funciona.
Riquezas incomensuráveis
A Ciência, ou melhor, alguns cientistas vivem distanciados
desse conceito por negarem a existência da Vida além da vida
e antes da vida material. E, com esse ato dogmático, o que
fazem? Fecham a porta para si mesmos de campos amplíssimos. Não acessam riquezas incomensuráveis abertas para a
nossa Alma, que estão lá aguardando que sejamos realmente
homens e mulheres libertos, capazes de enfrentar o estabelecido como infalível. Nada pode ser considerado imutável quando
a Ciência é a descoberta diária de conhecimentos novos e
mundos desconhecidos.
Quantas coisas hoje anunciadas como verdades inamovíveis
daqui a meia hora deixarão de o ser? Quem disse que vocês,
crianças, não entendem isso? Estou falando para os seus
Espíritos, às vezes mais velhos do que os de adultos, gente
também de valor inestimável. Por isso interesso-me em falar
com a Alma de vocês. Então, se somos, acima de tudo, Seres
Eternos, temos de partir do princípio de que o governo da Terra
começa no Céu.
Voltarei ao assunto.
José de Paiva Netto - Jornalista, radialista e escritor.
paivanetto@lbv.org.br — www.boavontade.com

EMPREGOS

Balcão finaliza semana
com 720 vagas
Da REDAÇÃO

O Balcão de Empregos de
Rio Preto desta sexta-feira (5)
está oferecendo 720 oportunidades de trabalho. As principais
delas são para vendedor externo (71), auxiliar de produção
(26), vendedor (21), soldador
(17) auxiliar de atendimento
(15), eletricista de alta e baixa
tensão (12), conferente (10),
entre outros.
Há também oportunidades
de estágio. As vagas são para
as seguintes áreas: atendimento (19), vendedor (19), ensino
médio (7), marketing (2), engenharia (2), administração (2),
web designer (1), direito (1),
entre outros.
Os interessados em alguma
das vagas podem se cadastrar
no Balcão de Empregos através
do site da Prefeitura https://

www.riopreto.sp.gov.br/balcaoempregos/ e se candidatar às
vagas oferecidas enviando os
currículos.
O Balcão de Empregos também está cadastrando trabalhadores interessados em oferecer,
ou que já exercem, prestação
de serviços de entrega. A expectativa da Secretaria de Desenvolvimento Econômico é que
a demanda por novos postos
de trabalho no setor continue
crescendo.
Ao acessar o site https://
www.riopreto.sp.gov.br/balcaoempregos/, a empresa pode
fazer o cadastro e encaminhar
uma busca por palavra chave
“tipo entregador”. Em seguida,
aparecem todas as pessoas
interessadas, com experiência
e perfil para o cargo.
(Colaborou – Bruna
MARQUES)
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Jornal

TRÂNSITO

Trecho da Ernani Pires
continua sem reparo

Divulgação

Raphael FERRARI
redacao@dhoje.com.br

Motoristas que trafegam
pela avenida Ernani Pires Domingues continuam sofrendo
com a falta de reparo em trecho
que apresenta desnível e causou uma série de acidentes. No
local motoristas estavam perdendo o controle dos veículos,
em alguns casos, avançando
para a faixa contrária.
No caso mais grave, ocorrido no dia 16 de setembro,
um homem de 22 anos caiu
com a motocicleta no córrego
Piedade, ao lado da avenida.
Ele acabou tendo fraturas no
fêmur, teve de ser socorrido
pelo SAMU e levado para a
Santa Casa onde passou por
cirurgia.
Mais de dois meses após
o acidente a Prefeitura de Rio
Preto ainda não efetuou o conserto da via. Até o momento
apenas cones foram colocados
para evitar que os motoristas
trafeguem próximo a calçada,
no entanto, o asfalto continua
cedendo, ainda representando
riscos aos motoristas que trafegam próximo ao trecho.
No dia 1º de setembro, a
Secretaria Municipal de Trânsito realizou um estudo, entre
7h e 19h, e constatou que, dos
7.105 veículos que passaram
pelo trecho, 2.649 trafegavam
acima da velocidade até então

permitida, de 60 km/h. Desses,
18 veículos atingiram velocidade
de 91 a 100 km/h.
Com base nesse estudo,
a pasta reduziu a velocidade
máxima permitida no local, de
60 km/h para 40 km/h, além
de refazer a sinalização da avenida, tanto de solo como área
(placas).
Após reunião entre os se-

cretários de Trânsito, Amaury
Hernandes, e de Obras, Israel
Cestari, ficou definido que uma
das pistas da avenida Ernani
Pires Domingues seria interditada para evitar acidentes, uma
vez que a sinalização de redução de velocidade não estava
sendo respeitadas por alguns
motoristas.
Por meio de nota a secretária

de Trânsito informou que mantém serviço continuo de reparos
“paliativos em todas as vias da
cidade”. Segundo a pasta “a
Secretaria de Obras contratou
engenheiro para elaboração do
projeto para o reparo. O estudo
está em produção. Assim que
for concluído o estudo a licitação para o início dos trabalhos
será aberta”, finaliza.

EDUCAÇÃO

Escolas de Rio Preto conquistam 30
medalhas em Olimpíada de Ciências

Vinicius LIMA

As escolas de Rio Preto
conquistaram 30 medalhas,
sendo 9 de ouro, 9 de prata e
12 de bronze, e 40 menções
honrosas na Olimpíada Nacional de Ciências (ONC) realizada
neste segundo semestre. Ao
todo, 17 escolas receberam
alguma medalha ou menção.
Um dos medalhistas de
ouro foi o estudante da Etec
Philadelpho Gouvea Netto,
Bryan Vilela da Silva, 16 anos.
Morador de Potirendaba, ele
contou que sempre teve interesse em fazer as provas
da Olimpíada, mas sua antiga
escola no município não participava.
“Eu queria muito participar,
mas não tinha essa possiblidade na minha antiga escola.
Não achei a prova muito difícil
e para mim gratificante ter

“

Não achei a prova
muito difícil e para
mim gratificante
ter conquistado
essa medalha

”

conquistado essa medalha. Eu
curso ciências exatas na Etec e
penso em seguir na área matemática ou química, mas ainda
não decidi”, contou Bryan.
A professor de biologia da
Etec, Maria de Fátima Cocenzo,
falou sobre a importância dos
alunos participarem da Olimpíada. “Nós sempre incentivamos os alunos a participarem
e a serem autodidatas. Além
de desenvolver as habilidades
para os vestibulares, a ONC
acaba sendo um diferencial
no currículo na hora de uma
entrevista de emprego ou pleitear uma bolsa de estudos”,
comentou.
As provas da ONC ocorrem
em duas fases e os alunos são
premiados conforme o número
de acertos. A competição é
organizada pela Universidade
Federal do Piauí (UFP) para
avaliar os conhecimentos de
estudantes do Ensino Fundamental, Médio e da Educação
de Jovens e Adultos (EJA). As
questões da ONC abordam
conteúdos das áreas de Astronomia, Biologia, Química,
Física e História.

VEJA AS ESCOLAS
Adventista (1 prata e 2
menções); Albert Sabin Centro
de Educação e Cultura Cecas
(1 prata, 2 bronzes e 2 menções); Ateneu (1 menção);
Carlos Chagas Filho EEIEFM
(1 ouro, 1 prata e 1 bronze);
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Divulgação

Bryan, medalhista olimpiada de ciencia
Sesi 338 (1 prata, 1 bronze
e 1 menção); Criarte Colégio Unidade II (1 bronze e 9
menções); Intelectus (1 ouro),
Kelvin (1 ouro, 1 prata, 2 bronzes e 2 menções); Leonor da
Silva Carramona (1 menção);
London (1 ouro e 3 menções);
Etec Philadelpho Gouvea Netto

(1 ouro, 1 prata e 5 menções);
Pollicare (1 ouro, 2 pratas, 1
bronze e 3 menções); Santa
Teresa (3 bronzes e 2 menções); SEB COC (1 ouro e 6
menções); Senac (1 ouro);
Start Anglo (1 ouro, 1 prata e
1 menção) e Colégio Vem Ser
(1 bronze e 2 menções).
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POLÍTICA

Jornal

TANABI

Divulgação

Prefeito tem recurso aceito e volta ao cargo
Da REPORTAGEM

O prefeito de Tanabi, Norair
Cassiano da Silveira, foi reconduzido nesta sexta-feira, 5, ao
cargo após ter o recurso com
efeito suspensivo da sentença
de cassação aceito pelo Tribunal
Superior Eleitoral (TSE).
Em sessão plenária no dia
21 de outubro, o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo
(TRE-SP) condenou Norair e seu
vice, Devair Zanetoni Junior, “por
gasto ilícito de recursos financeiros de campanha eleitoral
e abuso de poder econômico”.
Para o relator, houve omissão na prestação de contas de
despesas da campanha eleitoral

EXPANSÃO

O total de empregos diretos e indiretos no Partec de Rio Preto é de 1.156 postos de trabalho
Divulgação

Da REDAÇÃO
redacao@dhoje.com.br

Com 10 novos contratos, Partec fecha ano com 44 empresas
municipal de Planejamento
Estratégico e vice-prefeito, Orlando Bolçone.
As dez empresas selecionadas são Biomade (soluções
biotecnológicas), H2X (desenvolvimento de equipamentos
médicos), Instituto Ciência
e Sentido (plataforma digital
voltada a cursos remotos de
pesquisa científica), Colaborar
Consultoria (plataforma online
para elaboração de planos de
contingência para municípios,
hospitais e empresas), Uni-

med (espaço institucionalizado
para a divulgação de eventos,
coworking, mentorias e laboratório de experimentos de inovação), Hoffmannlab (empresa
fabricante de equipamentos
para laboratórios), Simulare.
Casa (uso de base tecnológica
voltada ao mercado imobiliário),
ALZ Softw (startup voltada ao
desenvolvimento de aplicativos que exercitam a memória
de pacientes com Alzheimer),
Vital Âtman (empresa voltada
ao segmento de suplementos

alimentares e linha cosmética
a base de ômega), Amylum (
empresa que desenvolve novos
alimentos a base de amido, utilizando tecnologia sustentável).
“O interesse demonstrado
pelos empresários em se juntar
ao Parque Tecnológico mostra a
força econômica de Rio Preto,
que oferece um ambiente de
inovação, com todo o suporte
necessário. São iniciativas que
projetam a solidez da retomada
da economia na cidade”, finalizou Bolçone.

HOJE

Rival de Doria nas prévias para presidente,
governador Eduardo Leite visita Rio Preto

Raphael FERRARI

Divulgação

Em plena disputa com João
Doria nas prévias do PSDB que
vai definir o nome para concorrer a presidência da República
no próximo ano, o governador
do Rio Grande do Sul, Eduardo
Leite, desembarca neste sábado, 6, em Rio Preto, em encontro promovido pelo vereador
Bruno Moura (PSDB).
Leite atendeu convite do
vereador rio-presente, ambos
do PSDB, para conhecer a
cidade e falar das suas ações
visando o cargo de presidente
no próximo ano.
O governador vai conhecer o
projeto Maquininha do Futuro,
no bairro Dom Lafayete, que é
mantido pelo vereador rio-pretense. Ele é aguardado a partir
das 10 horas, na sede do projeto, na rua Elias Tarraf, 990.
Doria e Leite disputam votos
de filiados do PSDB de todo
o país para escolha de quem
será o candidato do partido a
presidência no próximo ano.
Os dois políticos estão em pé
de guerra nos bastidores a

de 2020 “no montante de R$
12.000,00, que correspondem
a 21,79% do total das despesas,
e que enseja a cassação de
mandato, de acordo com o que
prevê o § 2º do artigo 30-A da
Lei das Eleições (Lei 9504/97)”.
Ainda de acordo com a decisão, Norair, então candidato
à reeleição, “utilizou bens e
recursos públicos para angariar
apoio a sua candidatura, o que
teria desequilibrado a eleição,
vencida por apenas 12 votos de
diferença”.
Com o entendimento da
Corte, o prefeito ficaria inelegível
por oito anos e seriam realizadas
novas eleições no município,
com base no art. 224, § 3º, do

Código Eleitoral.
Ao conseguir a decisão favorável, Norair voltou ao comando
da Prefeitura de Tanabi, onde
deve aguardar o posicionamento final da Justiça.
“Entendo que fui o primeiro
prefeito a ser cassado sem ter
envolvimento no caso, mas
acredito na Justiça de Deus e
dos homens e por isso voltei
para onde não deveria ter saído”, disse Norair ao DHoje.
O prefeito acrescentou ainda
que “em dez meses de governo,
Tanabi está muito bem, com
as contas saneadas e em dia.
Estou de volta à prefeitura para
continuar o trabalho que não
deveria ter sido interrompido”

INFRAESTRUTURA

Com mais 10 contratos, Partec
fechará ano com 44 empresas

Serão assinados nesta segunda-feira, 8, às 10h, na
sede do Parque Tecnológico
de Rio Preto, os contratos com
dez novas empresas da área
da inovação, selecionadas na
última etapa do Edital de Fluxo Contínuo, que recebeu um
total de 39 inscrições. As dez
novas empresas vão gerar 76
empregos diretos e indiretos.
No primeiro ciclo do Edital, em
fevereiro, 13 empresas foram
escolhidas pelos integrantes
do Conselho Gestor do Parque
Tecnológico, composto por
instituições da sociedade civil,
universidades e poder público.
Com os novos contratos,
o Parque Tecnológico de Rio
Preto terá 44 empresas em
operação instaladas em seus
quatro ambientes de inovação
(duas incubadoras de empresas, Distrito Tecnológico e
Centro Empresarial). O total de
empregos diretos e indiretos no
Partec de Rio Preto é de 1.156
postos de trabalho.
“A assinatura dos novos
contratos é um marco na história da cidade porque consolida
São José do Rio Preto definitivamente como polo avançado na pesquisa e produção
de equipamentos e projetos
voltados ao desenvolvimento
tecnológico”, disse o presidente do Conselho Gestor do
Parque Tecnológico, secretário

A-3

ponto de exigirem que prefeitos
filiados ao PSDB sejam desabilitados a votar na eleição interna
do partido.
Além de 92 prefeitos e
vice-prefeitos de São Paulo
filiados recentemente pelo
PSDB, outros 34 filiados sem
mandato de Minas Gerais, Rio
Grande do Sul e da Bahia não
poderão participar da votação
interna que escolherá o candidato do partido à Presidência
da República.
Isso porque os filiados foram

registrados no Tribunal Superior
Eleitoral com data retroativa.
A decisão foi anunciada em
resolução divulgada nesta quarta-feira pelo PSDB.
O pedido para retirar os
filiados mineiros, gaúchos e
baianos da lista de eleitores
foi feito pelo diretório paulista
nesta terça-feira, depois que o
partido decidiu que os mandatários indicados por São Paulo
não poderiam votar na eleição
interna. Os três estados manifestaram apoio na disputa ao

governador do Rio Grande do
Sul Eduardo Leite.
Em Rio Preto Eduardo Leite
será recepcionado pelo vereador
Bruno Moura defensor de sua
candidatura. O PSDB paulista
abriu investigação para apurar a
conduta do parlamentar. Moura
já perdeu suas funções dentro
do partido e um processo interno avalia possível expulsão.
A acusação é que Moura vem
repetidamente agredindo, até
verbalmente, o governado João
Doria.
No mês passado Moura
esteve com Eduardo Leite em
evento em São Paulo onde
declarou oficialmente apoio
nas prévias do partido. Sobre
a visita de Eduardo Leite a Rio
Preto neste sábado, Moura
afirma que “o partido passa
por uma prévia que é histórica,
devido as proporções, por isso
é importante que a militância
tucana da região possa conhecer e ouvir a visão de futuro de
cada candidato. Doria já esteve
por aqui e conseguimos contato
com o Eduardo Leite”, declarou
Bruno Moura.

Edinho entrega
equipamentos novos
a instituições

Da REDAÇÃO

O prefeito Edinho Araújo
entregou 124 equipamentos
novos ao Instituto Riopretense dos Cegos Trabalhadores e à FULBEAS na tarde
desta sexta-feira, dia 5. A
aquisição ocorreu através
de emenda parlamentar
no valor de R$ 60 mil para
cada instituição, por meio do
deputado federal Luiz Carlos
Motta.
“Precisamos integrar
cada vez mais os serviços
da prefeitura com a rede
parceira e os parlamentares,
para que possamos oferecer
atendimentos de qualidade
aos munícipes. Aproveito
para agradecer ao deputado
Motta pelo compromisso
com a nossa cidade”, comentou o prefeito.
O Instituto dos Cegos
recebeu 1 freezer vertical;
1 geladeira comercial; 1
microfone com fio; 1 caixa
de som; 2 climatizadores
evaporativos - industrial
móvel; 3 nobreaks; 3 impressoras. Para a FULBEAS,
foram entregues 1 cortador
elétrico de grama; 4 telas de
projeção; 2 carros funcionais
para limpeza; 3 condensadoras split 60.000 btus; 3
evaporadoras split 60.000
btus; 99 cadeiras sem braço - fixas.
A secretária de Assistência Social Helena Marangoni
comentou o investimento.
“Os serviços ofertados por
essas instituições merecem
investimentos como esse,
sabemos a diferença que
faz nas atividades e ações
aos assistidos. Ficamos
muito alegres, pois são ini-

ciativas que fortalecem e
influenciam diretamente na
qualidade de vida do público
atendido”.
Durante as cerimônias, o
deputado federal Luiz Carlos
Motta disse estar feliz pelos
resultados da parceria com
a Prefeitura de Rio Preto.
“Essa é uma ação política
que visa agregar qualidade
de vida aos munícipes. Posso dizer que é uma parceria
entre prefeitura e parlamentares que gera bons
resultados para a cidade”.
Os presidentes das entidades agradeceram pelo
envolvimento e compromisso com os usuários.
Participaram das cerimônias o prefeito Edinho
Araújo; deputado federal
Luiz Carlos Motta; secretária
de Assistência Social Helena Marangoni; secretária do
Trabalho Adriana Romano;
superintendente do SEMAE
Nicanor Batista, presidente
do Instituto dos Cegos Claudionor Ziroldo e o presidente
da FULBEAS Nelson Pappa.

Instituições - O
Instituto Riopretense dos
Cegos Trabalhadores foi
fundado em 1948. A entidade oferece apoio social,
psicológico, terapêutico e
pedagógico aos deficientes
visuais e às famílias, preferencialmente às que se
encontram em situação de
vulnerabilidade social.
FULBEAS é um Projeto
Social que existe há 20 anos
e contribui para a formação
e colocação de estudantes
no mercado de trabalho,
através de cursos profissionalizantes e de estágios.
Divulgação

Edinho entrega equipamentos novos para entidades de
Rio Preto
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BRACELF

Fogo destrói tradicional empresa de
materiais elétricos em Rio Preto

Da REDAÇÃO
redacao@dhoje.com.br

A manhã desta sexta-feira
(5) foi marcada por um incêndio de grandes proporções em
uma empresa de materiais elétricos, no Jardim Primavera, às
margens da rodovia BR-153.
A ocorrência foi atendida pelo
Corpo de Bombeiros, Polícia
Militar, Polícia Rodoviária Federal (PRF) e Defesa Civil.
Com mais de 25 anos de
existência, a Bracelf possui 85
funcionários e, de acordo com
as informações fornecidas pela
encarregada do Departamento
Pessoal, Bruna Massanaro,
cinco destes colaboradores já
estavam no interior do imóvel
quando o fogo começou. Eles
conseguiram sair do local sem
ferimentos e ainda tentaram
retirar o máximo de materiais
que estavam próximo a porta
do estabelecimento.
“O incêndio ocorreu no
nosso estoque, mas não sabemos ao certo qual ponto
do estoque. Acho que foi uma

lâmpada que estourou, mas
não sabemos com certeza
qual foi a causa do incêndio,
precisamos verificar as câmeras
de segurança para confirmar”,
disse.
Segundo o tenente do Corpo
de Bombeiros, Vitor Fogolin, por
volta das 7 horas a central da
corporação passou a receber
um grande fluxo de ligações
de populares relatando sobre
a fumaça do incêndio, sendo
que no local as equipes conseguiram confinar as chamas
em apenas um barracão de
depósito de materiais.
“A dificuldade dos bombeiros agora é conseguir acessar
os pequenos focos devido o
desabamento de teto que ocorreu, então caiu laje e algumas
peças metálicas que estão bloqueando o nosso acesso com a
água”, explicou o oficial.
Conforme Fogolin, a empresa possui dois barracões, nos
quais apenas um foi totalmente
danificado após ser tomado
pelas chamas e a caloria. Após
o combate ao incêndio os 30

Cláudio LAHOS

bombeiros que trabalharam de
forma revezada ainda colaborarão no rescaldo.
Os bombeiros ainda contaram com o apoio da Defesa
Civil que, segundo o chefe da
divisão de incêndio, Marcio
Garcia Albuquerque, contribuiu
com o fornecimento de água.
Nós acionamos o Semae
e também a usina Cofco para
trazer água que ajudasse a
combater o incêndio. Da Cofco
foram dois caminhões com
água e do Semae foram três
caminhões”, informou.
A Defesa Civil também trabalhará na verificação da estrutura do prédio que teve cerca de
80 metros quadrados atingidos
pelo fogo, onde a estrutura
metálica foi abalada e caiu,
fazendo com que o imóvel precisasse ser interditado.
Também compareceram a
PM e a PRF que controlaram o
fluxo de pessoas circulando na
rodovia e nas ruas próximo ao
incêndio.
(Colaborou – Bruna
MARQUES)

FURTO

TRÂNSITO

Policial bate moto em carrinho de bebê
e criança de dois anos é internada
Da REDAÇÃO

Um menino de 2 anos foi
hospitalizado, na noite da
última quinta-feira (4), após
ter sido atropelado por volta
das 20h40 por uma moto que
era conduzida por um policial
militar, de 43 anos, no bairro
Palestra.
De acordo com o boletim
de ocorrência, primeiro uma
equipe da Polícia Militar foi
acionada e no local foi informada por moradores do bairro
que a criança foi levada para
o hospital junto com a mãe, e
o condutor da moto, que teve
a placa anotada, disse que
era pm e esperaria em sua
residência.
Os policiais então se dirigiram para o Hospital Unimed
e em seu relato a mãe, de 28
anos, disse que estava atravessando a Rua Otacilio Alves
de Almeida com o seu filho no
carrinho de bebê quando uma
moto com o farol desligado

Arquivo DHOJE

colidiu com o carrinho.
Preocupada com a criança,
a mãe então pediu ajuda para
levar a vítima ao hospital e apenas observou que o condutor do
veículo era um homem.
A criança foi mantida sob
cuidados médicos, porém não
corre risco de morte.
Já na madrugada desta
sexta-feira (5) o condutor da

ESTELIONATO VIRTUAL

Jovem perde R$ 1,8 mil
ao cair em golpe com
Instagram hackeado

Da REDAÇÃO

Acreditando que negociava
a venda de um celular com
uma conhecida, um homem de
27 anos foi vítima de um golpe
de estelionato às 18h da quarta-feira, no qual ele teve um
prejuízo de quase R$1,8 mil.
A vítima procurou a Central
de Flagrantes de Rio Preto,
na tarde da quinta-feira (4),
e informou ter recebido uma
mensagem em seu Instagram
de uma conhecida que estava oferecendo um celular de
seu interesse pelo valor de
R$1.799.
Após a negociação, o jovem
efetuou o pagamento e, em se-

guida, foi orientado a ir em um
shopping, onde iria encontrar
um homem que entregaria a
mercadoria. No local a vítima
aguardou por alguns minutos e
tentou mandar mensagem no
Instagram, mas notou que foi
bloqueado.
Desconfiado conseguiu o
contato da conhecida que informou que teve seu aplicativo
hackeado.
Para os policiais civis, a
vítima forneceu as informações
da conta que o pagamento do
celular foi efetuado.
O caso foi registrado como
estelionato e encaminhado
para o 6º Distrito Policial. (Colaborou – Bruna MARQUES)

moto se apresentou na Central
de Flagrantes e relatou ter sido
ele o motorista que atropelou
o menino no carrinho.
Para a polícia, o motociclista disse que estava dirigindo
com o farol ligado, porém ao
se aproximar de um trecho do
bairro que está mal iluminado
ele não viu o grupo de pedestres atravessando a rua e que

apenas teve tempo de desviar
das pessoas, mas acabou batendo em um carrinho de bebê.
Em seguida, ele teve sua
moto cercada por dois homens
e duas mulheres que retiraram
a chave da moto e pediram que
aguardasse a chegada da polícia
no local. Ao ver que os policiais
demorariam para chegar ele
informou sua profissão e seu
endereço dizendo que esperaria
em sua própria residência.
Mais tarde, ele foi informado
por um amigo que o acidente
acabou deixando uma criança
internada e por isso o próprio
motociclista procurou a Polícia
Civil.
As duas versões do ocorrido
foram registradas em boletins de
ocorrência separados, sendo o
primeiro relato registrado como
atropelamento e fuga de local
de acidente e o segundo como
outros não criminais, porém os
dois foram encaminhados para
o 6º Distrito Policial. (Colaborou – Bruna MARQUES)

PROCURADOS

GCM prende
ladrões de fiação
Da REDAÇÃO

A Guarda Civil Municipal
(GCM) prendeu, na madrugada desta quinta-feira (5), dois
homens, de 34 e 36 anos, que
foram flagrados pela Central de
Videomonitoramento furtando
uma turquesa e a fiação de uma
residência no bairro Vetorasso.
O acompanhamento do
crime foi realizado através das
câmeras da escola municipal
Anázia José Bolçone e, em
seguida, a GCM foi acionada
e deteve a dupla ainda com os
objetos furtados.
Os suspeitos foram levados
para a Central de Flagrantes,
onde tiveram suas prisões
confirmadas por furto qualificado. (Colaborou – Bruna
MARQUES)
Arquivo DHOJE

ACIDENTE

Mulher discute com marido e
bate carro em poste de luz

Da REDAÇÃO

Uma jovem, de 20 anos,
foi hospitalizada na noite da
última quinta-feira (4) após ter
perdido o controle de seu carro
e batido no poste de iluminação de uma avenida do Jardim
Veneza, às 19h20.
Para a Polícia Militar, a vítima afirmou que discutiu com o
marido, saiu com o automóvel
e colidiu com o poste.
Pouco depois, ela mudou
a versão e disse que a colisão
ocorreu porque perdeu o controle do veículo e que apenas
contou o primeiro relato para
impressionar seu companheiro.
A jovem foi levada para a
UPA Jaguaré por uma Unidade
de Resgate e mesmo apresentando ferimentos leves foi
mantida em observação.
O veículo da vítima, um
Corsa, foi liberado para o seu
marido e a CPFL acionada
para a verificação dos danos
no poste.
Na Central de Flagrantes de
Rio Preto o caso foi registrado
como choque e o boletim de
ocorrência enviado para 7º
Distrito Policial. (Colaborou –
Bruna MARQUES)

Arquivo DHOJE

PM captura
três foragidos
da Justiça na
quinta-feira

Da REDAÇÃO

Na última quinta-feira (4),
a Central de Flagrantes rio-pretense registrou três boletins
de ocorrência de captura de
procurado pela Polícia Militar.
O primeiro preso foi um homem de 39 anos que, às 10h,
foi abordado na Vila Angélica e
em pesquisa policial foi constatado um mandado de prisão
expedido pela Vara da Comarca
de Urupês no dia 5 de outubro
de 2021.
Ele foi levado para o Plantão, autuado e transferido
para a carceragem da DEIC.
A ocorrência foi enviada ao 3º
Distrito Policial.
Às 15h15, uma segunda
equipe da PM abordou um homem de 35 anos, na Avenida
Duque de Caxias.
Para o procurado, os policiais informaram a existência
do mandado de prisão expedido no dia 2 de agosto de
2019 pela Vara Criminal, Júri
de Execuções Penais e Infância e Juventude de Caetite/BA
e, em sua defesa, o homem
informou que está há 15 dias
em Rio Preto e desconhecia a
ordem judicial.
O fugitivo foi recolhido na
carceragem da DEIC e o boletim de ocorrência encaminhado para o 1º Distrito Policial.
Quinze minutos depois o
último foragido da Justiça, de
29 anos, foi abordado no Jardim América por uma equipe
da PM que fazia patrulhamento
de rotina.
Foi constatado na pesquisa
policial que o homem tinha
contra si um mandado de prisão expedido pela Vara de Execuções Criminais de Rio Preto,
no dia 22 de julho de 2020.
Após o recolhimento do capturado a polícia encaminhou o
boletim de ocorrência para o 3º
Distrito Policial. (Colaborou –
Bruna MARQUES)
Arquivo DHOJE
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AbratusSAÚDE
destaca
potencial
do
FISIO
turismo de saúde na região
Vinicius LIMA
redacao@dhoje.com.br

Presidente da Abratus
(Associação Brasileira
de Turismo de Saúde),
Júlia Lima

Rio Preto, Hospital Psiquiátrico
Adolfo Bezerra de Menezes, Santa Casa e Santa Helena), além
de unidades da rede municipal
e clínicas particulares.
“Rio Preto parece uma cidade bem organizada, limpa, com
bastante acessibilidade e uma
oferta abundante de serviços
de saúde. Possui um aeroporto
e é possível de deslocar com
facilidade dentro da cidade. Isso
tudo conta na hora do paciente
decidir fazer o investimento de

se tratar em outra cidade”, comentou Júlia,
Ela também destacou que
o fato de o interior possuir um
ambiente mais tranquilo que nas
capitais pode ser um trunfo para
convencer possíveis pacientes
a buscarem tratamento em
Rio Preto, ao invés de cidades
maiores.
“O paciente que vem buscar
tratamento em outro município
não está procurando um parque
de diversões. Ele se preocupa se

Vinicius LIMA

Rio Preto registra
22 casos de Covid
nesta sexta-feira
Divulgação

com essas grandes empresas e elas reformam o quarto
todo, com frigobar, instalações, televisão, banheiro,
etc. Com isso, nós deixamos
uma plaquinha no quarto
mostrando as empresas que
reformaram aquele local e temos a pretensão de reformar
todos os cerca de 30 quartos
que temos no terceiro andar”,

aqui há uma boa rede gastronômica, se a cidade é tranquila, se
há parques, entre outras coisas.
Outros setores são beneficiados
indiretamente com o turismo da
saúde”, comentou a presidente.
Júlia recomendou que clínicas que querem se inserir no
mercado de turismo de saúde
busquem a Abratus para maiores
orientações sobre as oportunidades. Por fim, ela também
comentou sobre as perspectivas
para o futuro no setor.

PANDEMIA

Com empresas privadas,
HB reforma 2 quartos

afirmou a diretora administrativa do Hospital de Base,
Amália Tieco.
Segundo a diretora cada
quarto contou com um investimento de R$ 80 mil e os leitos
já começaram a ser utilizados
para pacientes não Covid.
Atualmente, um terceiro quarta também está passando
pela mesma reforma.

Vinicius LIMA

A Secretaria de Saúde de
Rio Preto confirmou nesta sexta-feira (5) mais 22 casos de
Covid-19 no município, sendo
15 diagnosticados por exame
PCR, 2 por TR antígeno e 5 por
TR anticorpo. Os casos foram
registrados entre os dias 28/10
e 03/11. No total são 98.131
casos, com uma média móvel
de 20 casos leves e um caso
grave por dia.
Também foi contabilizado
mais um óbito, notificado na
quinta-feira (4). Desde o início
da pandemia são 2.813 mortes
confirmadas, com uma taxa de
letalidade de 2,8%. Considerando apenas os dados de 2021
são 63.368 casos e 1.891
óbitos.
Nas últimas 24 horas, 27
pessoas foram consideradas
curadas da Covid-19, totalizando 95.233 recuperados da doença, o equivalente a 97% dos
casos. A cidade soma 339.499
notificações de pacientes com
sintomas gripais e 307.321
testes realizados. O coeficiente
de incidência é de 21.104 casos
a cada 100 mil habitantes.
Atualmente Rio Preto registra
175 pacientes internados com
síndrome respiratória aguda
grave (SRAG), com 76 na UTI
e 99 na enfermaria, sendo 90
residentes de Rio Preto e 85
de outros municípios da região.
Dentre os casos já confirmados
com Covid-19, são 23 internações na UTI e 18 na enfermaria.
A taxa de ocupação de leitos de
UTI em Rio Preto é de 26% e na
região é de 23,9%.

DOMINGO

Neste domingo (7) às
13h será realizado um
leilão virtual em prol do
Hospital de Base (HB)
de Rio Preto, organizado
pelas cidades de Cosmorama, Nipoã e Poloni. Por
meio da tecnologia será
possível unir as práticas no
enfrentamento da pandemia da Covid-19 evitando
aglomerações, com a praticidade para realização do

A água é capaz de
proteger a coluna
vertebral e manter suas
estruturas longe de muitas
doenças. Saiba como:

Se você tem pré disposição a ter problemas nas costas, a
ingestão de água pode ser a solução, a hidratação pode reduzir
o desconforto e prevenir doenças relacionadas aos discos.
Muitas doenças tem origem pela desidratação, dores nas
costas e problemas na coluna podem estar relacionadas a falta
de água.
A água é um componente significativo das funções corporais,
alterando os níveis de metabolismo, pele, músculos, ossos,
nervos e até energeticamente, capaz de mexer com o funcionamento interno do sistema fisiológico por completo.
A coluna vertebral é composta de discos, vértebras e cartilagens, com objetivo de envolver a medula espinhal. Os discos
se desgastam e degeneram sofrendo pelo impacto de qualquer
movimento, eles são responsáveis por proporcionar flexibilidade
e alívio de choques prejudiciais ao sistema completo da coluna , funcionando como um amortecedor. Cada disco contém
uma porção amortecida de líquido, envolvida por uma camada
externa, o anel fibroso. Os discos perdem e recuperam água
regularmente, o que é um processo natural, à medida que o
esforço acontece e o corpo reabastece o sistema com água.
Os elementos da coluna vertebral e das costas retêm uma
quantidade surpreendente de água, e a falta dela afeta seus
movimentos e sua saúde.
Se o corpo não estiver bem hidratado, os discos da coluna
não irão funcionar da melhor forma, e é claro, com uma desidratação elevada do núcleo pulposo o anulos vai sofrer uma
pressão maior e eventualmente pode começar a ceder e a
desenvolver uma hérnia de disco!
Problemas relacionados a desidratação:
* Imobilidade – Os discos desidratados na coluna dificultam
a mobilidade, e isso causará desgaste nos discos. As vértebras
estarão mais próximas, dificultando a capacidade de torcer
e dobrar o corpo. A movimentação limitada exigirá que você
descanse mais ou seja submetido à cirurgia.
* Abaulamento ou Hérnia de Disco – Os discos protuberantes e herniados são um dos resultados mais dolorosos
da desidratação da coluna vertebral. Discos desidratados não
podem sustentar o impacto e têm elasticidade reduzida.
* Dores – Discos mais finos ou hérnias liberam substâncias
químicas nas raízes nervosas da coluna. A pressão das vértebras
na raiz nervosa também pode causar dor no local ou irradiando
para a extensão do nervo.
Sinais de Discos Desidratados:
Os sintomas dos discos desidratados são tipicamente uma
dor extrema na região afetada e dormência nos membros. Os
seguintes sintomas são sinais de aviso adicionais:
* Protuberâncias na coluna vertebral;
* Formigamento e/ou dormência;
* Fraqueza nos músculos dos membros;
* Ausência de reflexos;
* Problemas com órgãos pélvicos.
Dicas Para Se Manter Hidratado

Cidades da região promovem leilão
virtual em prol do Hospital de Base

Da REDAÇÃO

saude@dhoje.com.br

Divulgação

PARCERIA

O Hospital de Base inaugurou nesta sexta-feira (5)
dois quartos, com dois leitos
cada, que reformados e equipados por meio do projeto
“Leito Para Todos”, que foi
idealizado com o objetivo de
firmar parcerias com empresas privadas para melhorar
as instalações e os atendimentos de pacientes do SUS.
Nesta primeira fase as
empresas que aderiram o
projeto foram: Mar & Rio Pescados; Circular Santa Luzia;
Furlan Auto Peças; Grupo
Lukma Electric; Rede Postos
Monte Carlo e Shanilla Yoga.
Paulo Henrique Fuzeto,
gerente financeiro da Mar
& Rio Pescados, falou sobre
a participação no projeto.
“O convite partiu por parte
do HB e nós somos sempre
lembrados por eles para essas campanhas. Nós fornecemos pescados para asilos
e instituições da região e
conseguimos destinar R$ 80
mil para uma causa tão nobre. No nosso entendimento
nós ganhamos mais do que
dispondo da verba. Eu mesmo e meu filho já ficamos
internados aqui, então sou
testemunha do esforço que
é feito pelos profissionais”,
comentou.
“Nós fazemos parcerias

SAÚDE FISIO

Divulgação

A presidente da Abratus (Associação Brasileira de Turismo
de Saúde), Júlia Lima, veio para
Rio Preto nesta quinta-feira (4)
para uma conversa com profissionais da saúde na Sociedade
de Medicina de Rio Preto. O
tema do evento foi “O mundo
procura por profissionais da
saúde brasileiros”.
De acordo com a presidente, o turismo médico foi prejudicado na pandemia por conta
das restrições no tráfego aéreo.
Antes da Covid-19, o Brasil
recebia em média 250 mil
estrangeiros que vinham com
objetivo de realizar procedimentos médicos no país. Já dentro
do Brasil, em média um milhão
de brasileiros de cada região se
desloca para outros estados em
busca desses procedimentos.
As cirurgias plásticas são as que
mais atraem turistas, colocando
o Brasil com um dos principais
do mundo neste quesito.
Durante a passagem pela
cidade, Júlia destacou o potencial de Rio Preto na área
de turismo da saúde por conta
da infraestrutura do setor. O
município conta com nove
hospitais (Austa, Beneficência
Portuguesa, Hospital da Criança e Maternidade, Hospital
de Base, Hospital de Olhos
Redentora, Hospital de Olhos

A-5

evento e a solidariedade
em prol do hospital.
A diretora administrativa do HB, Amália Tieco,
ressalta a importância
dos eventos solidários em
prol do hospital. “Esses
leilões, assim como todos
os eventos, são importantes para proporcionarmos
a medicina de qualidade
que nós oferecemos aos
nossos pacientes do SUS.
Por isso, pedimos a ajuda
de toda comunidade e

contamos com a participação de todos”, afirmou
Para dar os lances,
basta enviar uma mensagem para o WhatsApp
(17) 99772-5567 / (17)
98106-1933 ou (17)
99622-9893 para realizar o cadastro. Assim que
ele for efetivado, em um
chat particular, o participante receberá todas as
opções do leilão como
lista de prendas, lista dos
gados, situação dos lotes

e orientações de como dar
um lance.
O dinheiro arrecadado
nos leilões é destinado
à manutenção e custeio
dos serviços da Funfarme, que compreende,
além do Hospital de Base,
o Hospital da Criança e
Maternidade (HCM), o
Instituto Lucy Montoro, o
Ambulatório e o Instituto
do Câncer (ICA), que majoritariamente atendem
SUS.

* Coma frutas e legumes, porque eles também contêm água;
* Verifique sua urina;
* Mantenha a ingestão média de 35ml de litros de água por
quilo de peso ao dia.
* Beba água gradualmente ao longo do dia;
* Limite diuréticos como café, chá, álcool e refrigerantes,
porque eles fazem com que você perca água rapidamente;
* Beba mais água quando se exercitar ou se estiver em um
clima quente.
A reidratação dos discos vertebrais pode deixar os seus
ossos saudáveis e suas costas fortes, não deixe de manter a
hidratação em dia!
Dra. Sílvia Batista – educadora , fisioterapeuta, especialista de coluna vertebral e gestora do projeto Low carb
nutrição inteligente e evolução pessoa, criadora do método
3D de massagem Brasil / Paris.
@silviabatistafisiodancer @low_carboficiall
@espacoanaJoaosaude
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TRAGÉDIA

Marília Mendonça e mais quatro
pessoas morrem em queda de avião

Da REDAÇÃO
redacao@dhoje.com.br

A

cantora Marília
Mendonça, de 26
anos, morreu na
tarde desta sexta-feira (5), após um acidente
com um avião de porte médio
enquanto iria para o interior de
Minas Gerais onde realizaria um
show nesta noite.
Os bombeiros e a polícia
civil confirmaram a morte da
cantora, assim como a morte
dos outros quatro ocupantes
do avião, sendo o produtor
Henrique Ribeiro, o assessor
Abicieli Silveira Dias Filho (que
também era tio da cantora),
piloto e copiloto.
O avião caiu em uma área
perto de uma cachoeira em
Caratinga.
A aeronave é um bimotor
Beech Aircraft, da PEC Táxi Aéreo, de Goiás, prefixo PT-ONJ,

com capacidade para seis passageiros. Segundo a Anac, o avião
está em situação regular e tem
autorização para fazer táxi aéreo.
Antes de embarcar, a cantora
fez vídeos nas redes sociais. As
causas do acidente serão investigadas e os bombeiros ainda
trabalham no local.

Divulgação

Rio Preto - Marília conhecia bem Rio Preto e tinha
muitos amigos na cidade. Em
2018 ela esteve na cidade como
madrinha de casamento do produtor mirassolense Felipi Risse,
ao lado da dupla rio-pretense
Zé Neto e Cristiano e das irmãs
Maiara e Maraísa.
Durante um show no Rio
Preto Country Bulls, a cantora
também comemorou seu aniversário no palco ao lado do público
rio-pretense. Famosos lamentam
a morte da cantora nas redes
sociais.

FUTEBOL

Paulistão 2022 terá transmissão
no HBO Max e TNT Sports

Da REDAÇÃO

A

s plataformas digitais
HBO Max e Estádio
TNT Esportes oferecerão o Paulistão, a partir de
2022. O acordo fechado com
a Federação Paulista de Futebol
também inclui a exibição das
partidas do Paulistão Feminino,
Paulistão A2 e Sub-20. Quem
conduz o processo de negociação de direitos em nome
da FPF, de forma exclusiva, é a
LiveMode, em trabalho iniciado
a partir de 2018.“Essa parceria
reforça nosso compromisso com
conteúdos que tocam o coração
dos nossos fãs. Já temos uma
relação forte construída ao longo dos anos com outros direitos
e através da força das nossas

plataformas digitais. Estamos
muito felizes de poder oferecer
um conteúdo tão relevante para
milhões de brasileiros, com o
jeito de fazer da TNT Sports,”
comentou Diego Vieira, Head de
Esportes da Warner Media Brasil.
O estadual chega ao seu
terceiro parceiro de transmissão, após o anúncio recente de
acordos com o YouTube e com
a Record TV. O Campeonato
Paulista teve o jogo de maior
audiência do ano pelos últimos
quatro anos consecutivos em
São Paulo, entre todas as competições de futebol do país.
“Mais um gigante global se
torna parceiro do futebol paulista. Estamos muito contentes
em anunciar a HBO Max como
parceira de transmissão do

Divulgação

Paulistão, o que mostra uma
vez mais a força e a relevância
dos clubes paulistas”, afirmou
Reinaldo Carneiro Bastos, presidente da FPF.
Em todas as parcerias, a
FPF vai centralizar a produção e
geração de imagens do Paulistão

para todas as transmissões, num
modelo seguido pelas principais
competições do mundo. Isto
visa garantir a padronização na
produção e uma identidade visual única em todas as partidas,
independentemente de quem
transmite.

R$ 200 MIL

Urupês vai ganhar campo
de futebol Society
Da REDAÇÃO

A

cidade de Urupês foi
selecionada para fazer
parte do Programa de
Estruturação e Incentivo ao Esporte e receberá R$ 200 mil da
Secretaria de Estado de Esportes
para a construção de um campo
de futebol Society. Depois de
pronto, o espaço poderá ser
utilizado pelos moradores para
a prática recreativa e gratuita da
modalidade.
O projeto foi protocolado
pela Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Social, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo
e a aprovação foi publicada no
fim de outubro em comunicado

oficial da Secretaria de Esportes do Governo de São Paulo,
tramitando pela plataforma
SPSEMPAPEL. Após repasse,
o município ficará responsável
pela licitação e construção do
espaço.
“O incentivo ao esporte faz
parte da nossa administração.
Além do apoio aos nossos
esportistas na participação de
competições pelo Brasil, promovemos diversos campeonatos e
competições, reformamos as
quadras dos bairros, construímos a pista de skate e, agora,
com muita alegria, conquistamos mais este equipamento esportivo para nossa população”,
comemorou o Prefeito Bica.
Divulgação

SERIE B

Vasco desperdiça pênalti, toma gol e perde do Guarani
Rafael RIBEIRO

Agência BRASIL

O Vasco ficou em situação
muito difícil na Série B do
Campeonato Brasileiro após
ser derrotado por 1 a 0 pelo
Guarani, em partida disputada
nesta quinta-feira (4) no estádio
Brinco de Ouro da Princesa.
Com a derrota o Cruzmaltino
permanece na 8ª posição da
classificação, com 47 pontos,
sete a menos do que o 4º
colocado, que é justamente o
Bugre.
O Vasco até chegou a ficar
muito perto da vitória, quando

o juiz marcou, já aos 40 minutos
do segundo tempo com auxílio
do VAR (árbritro de vídeo), um
pênalti a favor da equipe carioca.
Porém, o argentino Cano cobrou
mal e permitiu a defesa do goleiro Rafael Martins.
E o pior para a equipe carioca
foi que o Guarani conseguiu garantir o triunfo aos 43 minutos,
em jogada de contra-ataque que
terminou em chute de Pablo.
O Vasco volta a entrar em
campo domingo (7), quando
disputa clássico com o Botafogo
em São Januário. No mesmo dia
o Guarani visita o Vila Nova.

VÔLEI FEMININO

Minas e Praia conhecem rivais da 1ª fase do Mundial

Agência BRASIL

A

Federação Internacional de Vôlei (FIVB)
anunciou nesta quinta-feira (4) os grupos do Campeonato Mundial Interclubes
de vôlei feminino, que será
disputado entre os dias 15
e 19 deste mês em Ancara
(Turquia). O Brasil será representado por Dentil/Praia Clube
e Itambé/Minas Tênis Clube,
respectivamente campeão e
vice do último Campeonato

Sul-Americano de clubes.
O Praia aparece no Grupo
A, ao lado do anfitrião Fenerbahçe (Turquia) e do Congeliano (Itália), atual campeão
mundial e invicto há 70 jogos.
A estreia do clube de Uberlândia (MG) será no dia 16, às
12h30 (horário de Brasília),
diante das turcas. No dia seguinte, às 9h, o time italiano
será o rival das brasileiras.
Já o Minas divide o Grupo
B com o campeão asiático
Altay (Cazaquistão) e com o

Vafikbank (Turquia), tricampeão do mundo e que tem
a ponteira Gabi, da seleção
brasileira, como destaque. As
minastenistas abrem a participação contra as cazaques
no dia 15, às 9h. No dia 17,
às 12h30, enfrentam o clube
turco.
Os dois primeiros colocados de cada chave avançam
às semifinais, marcadas para
o dia 18. A decisão será no
dia 19 às 12h30.
Tanto Minas como Praia

buscam o primeiro título mundial. A equipe minastenista
chegou em duas finais (1992
e 2018), mas ficou com o
vice. O clube de Uberlândia
(MG) tem o quarto lugar de
2018 como melhor campanha. O Brasil ocupou três
vezes o topo do pódio, com
Sadia (1991), Leite Moça/
Sorocaba (1994) e Osasco
(2012, com o nome Sollys/
Osasco). Este último é o único do trio que ainda está em
atividade no país.

2028

Hipismo será excluído
do pentatlo moderno
nos Jogos Los Angeles

Agência BRASIL

O

hipismo será eliminado do programa de
pentatlo moderno na
Olimpíada de Los Angeles de
2028, informou a União Internacional de Pentatlo Moderno
(UIPM) nesta quinta-feira (4), e
um processo de consulta deve
começar em breve para se encontrar um substituto à altura.
A decisão foi tomada depois que a técnica alemã
de pentatlo moderno, Kim
Raisner, golpeou o cavalo de
Annika Schleu, Saint Boy, na
Olimpíada de Tóquio quando
ele se recusou a saltar uma
cerca. O incidente provocou
críticas generalizadas ao esporte.
“Primeiro, sabemos que
esta informação será surpreendente, e até chocante, para
vocês”, disse a UIPM em um
comunicado. “Não faz muito

tempo que assumimos o compromisso de analisar e proteger a disciplina do hipismo na
esteira dos Jogos Olímpicos de
Tóquio de 2020. Mas a vida
dentro do movimento olímpico muda rápido”. “A decisão
de substituir o hipismo vem
depois de o Conselho Executivo da UIPM endossar uma
série de recomendações feitas
pela Comissão de Inovação
da UIPM após uma reunião
de dois dias em Mônaco na
semana passada.”
A atitude de Raisner em
Tóquio levou a UIPM a desclassificá-la do evento masculino, e o grupo de direitos
dos animais Peta pediu que o
Comitê Olímpico Internacional (COI) elimine os eventos
equestres da Olimpíada citando crueldade em Tóquio.
O pentatlo moderno tem
cinco eventos: esgrima, natação, hipismo, tiro e corrida.

São José do Rio Preto, sábado
06 de novembro de 2021

Jornal

Câmara Municipal de

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO-SP
RUA SILVA JARDIM, 3357 – Centro – CEP 15010-060
FONE (17) 3214-7777 | FAX (17) 3214-7788 - www.riopreto.sp.leg.br

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE ADITIVO
PROCESSO Nº 45/2021
ADITIVO CONTRATUAL Nº 21/2021
PRIMEIRO ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 12/2020
CONTRATADA: ADRIMAK COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
OBJETO: Prorrogação ao Contrato nº 12/2020, que propõe a contratação de empresa para
fornecimento, através de locação, de 02 (duas) máquinas copiadoras, marca SAMSUNG modelo M
4080FX, juntamente com o fornecimento de tonners necessários e suficientes para impressão de
10.500 (dez mil e quinhentas) cópias por mês, manter nas dependências da contratante 01 (um)
tonner reserva por equipamento, bem como promover a manutenção preventiva e corretiva das
máquinas com troca de peças ou substituição dos equipamentos do mesmo porte ou superior.
Vigência: 21 de novembro de 2021 a 20 de novembro de 2022. Data da assinatura: 29 de outubro
de 2021. Valor Global estimado: R$ 7.560,00 (sete mil, quinhentos e sessenta reais). Recursos
orçamentários: 3390.39 – Outros Serviços de Terceiros – pessoa Jurídica. Base Legal: artigo 57,
II, da Lei 8.666/93. São José do Rio Preto, 05 de novembro de 2021. Ver. PEDRO ROBERTO
GOMES. Presidente da Câmara Municipal de São José do Rio Preto.

Câmara Municipal de

BADY BASSITT

A-7

EDITAIS DE PROCLAMAS – Silvio Augusto Pellegrini de
Oliveira, Oﬁcial do 3º Cartório de Registro Civil Pessoas Naturais de São José Rio Preto, SP, faz saber que pretendem
casar, apresentando os documentos exigidos pelo art. 1525
do Cód. Civil, os pretendentes:
1.
THIAGO XIMENES MALULI CÉSAR e LUCINAE
APARECIDA GALDIOZO PINTO, sendo ELE ﬁlho de FÁBIO
MALULI CÉSAR e de ELIANE ROSA ALVES CÉSAR e ELA
ﬁlha de PRESTES GALDIOZO PINTO e de MARIA APARECIDA DE SOUZA;
2.
FLÁVIO BARROS SANTOS e VICTÓRIA MARIA DUTRA CIPOLETTA, sendo ELE ﬁlho de JOÃO LUIZ
SANTOS e de MARIA APARECIDA TIBURCIO DE BARROS
SANTOS e ELA ﬁlha de LEONARDO WELLINGTON CIPOLETTA e de ROBERTA APARECIDA DUTRA CIPOLETTA;
; brasileiros, residentes neste 3º subdistrito. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o em Cartório (R. São
Paulo, 2200 – Tel: 3202-9090). 05/11/2021.

Balcão de Empregos
720 vagas nesta sexta
O Balcão de Empregos de Rio Preto desta sexta-feira (5)
está oferecendo 720 oportunidades de trabalho. As principais delas são para vendedor externo (71), auxiliar de
produção (26), vendedor (21), soldador (17) auxiliar de
atendimento (15), eletricista de alta e baixa tensão (12),
conferente (10), entre outros. Os interessados em alguma
das vagas podem se cadastrar no Balcão de Empregos
Relatório
de Vagas
através
site da Prefeitura
www.riopreto.sp.gov.br/balcaoBalcão do
de Empregos
empregos e se candidatar as vagas oferecidas enviando os
currículos.
Vagas Ativas
Filtros: Relatório diário do dia 05/11/2021. Apenas vagas ativas (novas e reativadas).
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CARGO

QTDE. VAGAS
7
1
10

SEXO
INDIFERENTE
INDIFERENTE
INDIFERENTE

TIPO
PERMANENTE
PERMANENTE
PERMANENTE

AGENTE DE LIMPEZA
AGENTE DE LIMPEZA OLIMPIA
AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA
AJUDANTE DE ELETRICISTA
AJUDANTE DE FUNDICAO PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA
AJUDANTE DE MARCENEIRO/ MEIO OFICIAL
AJUDANTE DE MECANICO, LINHA LEVE E PESADA
AJUDANTE DE MOLDELAGEM
AJUDANTE DE OBRAS
AJUDANTE DE PINTURA AUTOMOTIVA
AJUDANTE GERAL CONSTRUÇÃO CIVIL
ALMOXARIFE SR
ANALISTA DE CRIAÇÃO - MARKETING
ANALISTA DE MARKETING

1
1
1
1
3
1
1
1
5
1
4
1
1
1

FEMININO
MASCULINO
FEMININO
INDIFERENTE
MASCULINO
MASCULINO
MASCULINO
MASCULINO
INDIFERENTE
MASCULINO
INDIFERENTE
INDIFERENTE
INDIFERENTE
INDIFERENTE

PERMANENTE
PERMANENTE
PERMANENTE
PERMANENTE
PERMANENTE
PERMANENTE
PERMANENTE
PERMANENTE
PERMANENTE
PERMANENTE
PERMANENTE
PERMANENTE
PERMANENTE
PERMANENTE

ANALISTA DE PCP
ANALISTA DE SUPORTE
ARRUMADOR DE PALETE
ASSISTENTE COMERCIAL EXTERNO
ASSISTENTE DE FATURAMENTO
ASSISTENTE DE FROTA
ASSISTENTE DE IMPLANTAÇAO
ASSISTENTE DE VENDAS
ASSISTENTE OU ANALISTA FISCAL
ATENDEDE DE PADARIA
ATENDENTE
ATENDENTE
ATENDENTE DE BALCÃO
ATENDENTE DE COMERCIO

1
1
3
2
1
1
1
2
1
1
1
3
1
2

MASCULINO
INDIFERENTE
MASCULINO
INDIFERENTE
MASCULINO
MASCULINO
INDIFERENTE
INDIFERENTE
INDIFERENTE
INDIFERENTE
INDIFERENTE
INDIFERENTE
INDIFERENTE
INDIFERENTE

PERMANENTE
PERMANENTE
TEMPORÁRIA
PERMANENTE
PERMANENTE
PERMANENTE
PERMANENTE
PERMANENTE
PERMANENTE
PERMANENTE
PERMANENTE
PERMANENTE
PERMANENTE
PERMANENTE

ATENDENTE DE LOJA
ATENDENTE DE PADARIA
ATENDENTE DE SHOPPING/ÁREA ALIMENTAÇÃO
ATENDENTE (ESTÁGIO)
ATENDENTE/ OPERADORA DE CAIXA
ATENDENTE PRAÇA ALIMENTAÇÃO IGUATEMI
AUX. DE COZINHA
AUX. DE GARÇOM
AUX DE SUSHIMAN
AUX. EXPEDIÇÃO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO COMERCIAL
AUXILIAR ADMINISTRATIVO (EXCLUSIVO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA)

1
1
1
10
2
1
3
5
2
5
1
1
1
10

INDIFERENTE
FEMININO
INDIFERENTE
INDIFERENTE
FEMININO
INDIFERENTE
INDIFERENTE
INDIFERENTE
INDIFERENTE
MASCULINO
INDIFERENTE
MASCULINO
FEMININO
INDIFERENTE

PERMANENTE
PERMANENTE
PERMANENTE
PERMANENTE
PERMANENTE
PERMANENTE
PERMANENTE
PERMANENTE
PERMANENTE
PERMANENTE
PERMANENTE
PERMANENTE
PERMANENTE
PERMANENTE

AUXILIAR CONTABIL/ADMINISTRATIVO
AUXILIAR DE AÇOUGUE
AUXILIAR DE AÇOUGUE
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO
AUXILIAR DE ATENDIMENTO
AUXILIAR DE COBRANÇA
AUXILIAR DE CONTAS/ RECEBER/ A PAGAR/ FINANCEIRO
AUXILIAR DE COZINHA
AUXILIAR DE COZINHA
AUXILIAR DE DEPÓSITO
AUXILIAR DE DEPÓSITO
AUXILIAR DE DEPÓSITO - SERVIÇOS GERAIS

1
4
4
2
15
1
1
2
1
3
4
1

FEMININO
MASCULINO
INDIFERENTE
MASCULINO
INDIFERENTE
FEMININO
INDIFERENTE
INDIFERENTE
INDIFERENTE
MASCULINO
INDIFERENTE
MASCULINO

PERMANENTE
PERMANENTE
PERMANENTE
PERMANENTE
TEMPORÁRIA
PERMANENTE
PERMANENTE
PERMANENTE
PERMANENTE
TEMPORÁRIA
PERMANENTE
TEMPORÁRIA

FEMININO
SEXO
INDIFERENTE

PERMANENTE
TIPO
PERMANENTE

AÇOUGUEIRO
AÇOUGUEIRO
AGENTE DE CRÉDITO

Prefeitura Municipal de

TANABI

Prefeitura do Município de Tanabi. Pregão Presencial
n° 36/2021. Objeto: Registro de preços para serviços de
borracharia para a frota de veículos pertencentes à prefeitura municipal de Tanabi, Estado de São Paulo, pelo prazo
de 12 (doze) meses, de acordo com as especiﬁcações e
quantitativos estimados nos anexos do presente edital,
ﬁcando designada para o dia 22 de novembro de 2021, as
09h00, à sessão de entrega, credenciamento e abertura dos
envelopes proposta. O edital completo poderá ser obtido na
Prefeitura do Município de Tanabi, sito à Rua Dr. Cunha Jr.
nº 242 – Centro – TODOS OS DIAS ÚTEIS DAS 09H00 ÀS
15H00 ou pelo site: www.tanabi.sp.gov.br. João Paulo da Silveira. Pregoeiro. Alexandre Silveira Bertolini. Prefeito Interino
do Município.

Editais de
PROCLAMAS
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.
GUILHERME GUERREIRO DE SOUZA e JULIANA LOPES ISSO. Ele, brasileiro, natural de
Birigui, Estado de São Paulo, nascido aos vinte e três (23) de outubro de um mil novecentos e oitenta e um (1981),
com quarenta (40) anos de idade, médico veterinário, divorciado, filho de GILMAR DE SOUZA e de dona
MARIA DA GLORIA GUERREIRO DE SOUZA. Ela, brasileira, natural de São José do Rio Preto, Estado de São
Paulo, nascida aos seis (06) de julho de um mil novecentos e noventa (1990), com trinta e um (31) anos de idade,
empresária, solteira, filha de SÉRGIO DONATO ISSO e de dona REGINA AMÉLIA LOPES ISSO.
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, cinco (05) de novembro de dois mil e vinte e um (2021).
Renata Comunale Aleixo
Oficial

AUXILIAR DE ENFERMAGEM
CARGO
AUXILIAR DE ENTREGAS
AUXILIAR DE ESTOQUE
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO - PARA MADRUGADA
AUXILIAR DE LIMPEZA

2
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1
4
1

MASCULINO
PERMANENTE
USUÁRIO:
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MASCULINO
INDIFERENTE

TEMPORÁRIA
PERMANENTE

FEMININO
FEMININO
FEMININO

PERMANENTE
PERMANENTE
PERMANENTE

1

MASCULINO

PERMANENTE

1
1
1
3

MASCULINO
INDIFERENTE
MASCULINO
INDIFERENTE

PERMANENTE
PERMANENTE
PERMANENTE
PERMANENTE

2

MASCULINO

PERMANENTE

1
2
1
15
2

INDIFERENTE
INDIFERENTE
INDIFERENTE
MASCULINO
MASCULINO

PERMANENTE
PERMANENTE
PERMANENTE
TEMPORÁRIA
PERMANENTE

5

MASCULINO

PERMANENTE

1
1
1
8
1

INDIFERENTE
INDIFERENTE
MASCULINO
MASCULINO
INDIFERENTE

PERMANENTE
PERMANENTE
PERMANENTE
TEMPORÁRIA
PERMANENTE

AUXILIAR ENFERMAGEM

1

INDIFERENTE

PERMANENTE

AUXILIAR OPERACIONAL - CARGA E DESCARGA
AUXILIAR PRODUÇÃO
AUXILIAR SERVIÇO GERAIS (CAMAREIRA)

1
3
2

MASCULINO
MASCULINO
MASCULINO

PERMANENTE
PERMANENTE
PERMANENTE

AUXILIAR SERVICOS GERAIS

1

MASCULINO

PERMANENTE

AUXILIAR TÉCNICO DE PROJETOS
BABÁ
BALCONISTA DE FARMACIA

1
2
1

INDIFERENTE
INDIFERENTE
INDIFERENTE

PERMANENTE
PERMANENTE
PERMANENTE

BARMAN
BARMAN
BORRACHEIRO

1
1
1

MASCULINO
INDIFERENTE
MASCULINO

PERMANENTE
PERMANENTE
PERMANENTE

CABISTA E LANÇADOR DE CABOS ÓPTICOS

2

MASCULINO

PERMANENTE

CAIXA
CAIXA / VENDEDORA / ESTOQUISTA

1
4

INDIFERENTE
INDIFERENTE

PERMANENTE
PERMANENTE

CAMINHONEIRO TERCEIRIZADO
CARRETEIRO
COLADOR DE OUTDOOR
COMERCIAL

2
3
2
2

INDIFERENTE
MASCULINO
MASCULINO
INDIFERENTE

PERMANENTE
PERMANENTE
PERMANENTE
PERMANENTE

CONFERENTE

10

INDIFERENTE

PERMANENTE

CONFERENTE DE MERCADORIA
CONSULTOR DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS PJ
CONSULTOR DE VENDAS

1
2
3

MASCULINO
INDIFERENTE
INDIFERENTE

PERMANENTE
PERMANENTE
PERMANENTE

CONSULTOR DE VENDAS EXTERNO

10

INDIFERENTE

PERMANENTE

CONSULTOR DE VENDAS EXTERNO E INTERNO

2

MASCULINO

PERMANENTE

CONSULTOR(A) DE VENDAS
COORDENADOR COMERCIAL
CORRETOR DE IMÓVEIS

2
1
4

INDIFERENTE
INDIFERENTE
INDIFERENTE

PERMANENTE
PERMANENTE
PERMANENTE

CORRETOR IMOBILIÁRIO
COZINHEIRA
CUIDADOR DE IDOSOS
CUIDADORA DE IDOSOS (IBIRÁ)
CUIDADORA IDOSO EM UCHOA

4
1
3
3
2

INDIFERENTE
INDIFERENTE
INDIFERENTE
FEMININO
FEMININO

PERMANENTE
PERMANENTE
PERMANENTE
PERMANENTE
PERMANENTE

DESIGN GRAFICO
ELETRECISTA DE MANUTENÇÃO PARA METALURGICA

1
1

INDIFERENTE
MASCULINO

TEMPORÁRIA
PERMANENTE

ELETRICISTA
ELETRICISTA
ELETRICISTA ALTA E BAIXA TENSAO

3
1
12

MASCULINO
INDIFERENTE
MASCULINO

PERMANENTE
PERMANENTE
TEMPORÁRIA

ELETRICISTA E ENCARREGADO COM DISPONIBILIDADE PARA VIAJAR
ELETRICISTA INDUSTRIAL
ELETROMECÂNICO

10
1
1

MASCULINO
MASCULINO
MASCULINO

TEMPORÁRIA
PERMANENTE
PERMANENTE

AUXILIAR DE LIMPEZA
AUXILIAR DE LIMPEZA
AUXILIAR DE LIMPEZA -SOMENTE PARA PCD ((PESSOA COM DEFICIÊNCIA))

6
1
1

AUXILIAR DE MANUTENÇÃO
AUXILIAR DE MANUTENCAO ELETRICA
AUXILIAR DE MECÂNICO
AUXILIAR DE MECANICO DE CAMINHÃO.
AUXILIAR DE MONITORAMENTO ELETRONICO
AUXILIAR DE PINTURA - VIAGEM
AUXILIAR DE PREVENÇÃO
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não tão pequenos...
NESTA SEMANA, Maceió
foi palco do 57º Congresso
Brasileiro de Cirurgia Plástica, que reuniu alguns dos
maiores nomes da área do
Brasil e do Mundo. Ao todo,
aproximadamente 1.500 especialistas estiveram na cidade
para aprimorar conhecimento,
apresentar novas técnicas, conhecer tecnologias inovadoras
e equipamentos de ponta. Um
deles foi o cirurgião plástico
fellow no Hospital das Clínicas
da USP, Maurício Caldeira, que
certamente trará novidades
e novos conhecimentos que
serão aplicados em sua clínica
em Rio Preto.
PAPAI NOEL. O Riopreto
Shopping lança neste sábado,
dia 6, a partir das 10h, a Campanha de Natal 2021 com a tradicional decoração, promoção
e atrações para as crianças. O
Papai Noel estará pronto para
receber as crianças a partir das
16h em seu tradicional trono localizado na Praça 4 de Eventos,
a decoração estará aberta para
visitação e fotos a partir das
10h. No decorrer do dia, interações artísticas das Paradas de
Noel com uma banda formada
pelos personagens Leão, Urso
Polar, Rena e Elefante.
UM LUGAR SUPER aconchegante. A empresária Elisângela Rocha, manda avisar
que vale à pena conhecer seu
lindo espaço Bodega Km 06 Empório & Hortifruti, na vicinal
de Schmitt, onde você encontra
uma variedade de produtos e
frutas e legumes. No mesmo
local, um bonito Espaço Café
com muitas delícias, massas,
lanches, docês, vinhos! Além
de peças de mesa
CONVITE ESPECIAL. O
empresário Alaércio Bellon, tem
um convite mais que especial.
Nest segunda-feira, dia 08, a
partir das 13 horas, realiza uma
suoer LIVE no @bioageoﬁcial
para entregar a vocês um projeto mega especial e o melhor
é gratuito! Vem aí “Lipo Redux
4 you. Vale à pena participar!
O MÉDICO JORGE Khauam
veio passar o feriadão em Rio
Preto, para rever os familiares,
com festança e comes e bebes,
organizada pela sua irmã Ângélica Khauam.
JÚLIO CESAR e Dedé Menegaz, empresários, passaram o
feriado prolongado curtindo friozinho em Campos de Jordão.
LUIZ FERNANDO Caldeira,
cirurgião plástico, e Liliana
Bardella Caldeira, o empresário
Karabet e Marcia Afﬁni Bagdassaryan, Dr. José Carlos Conte,
o deputado federal Luiz Carlos
Motta e família, o empresário
Pedro Santos e Lourdes, a
empresária Jane Jardini e
ﬁlhos, entre outros socialites,
já reservaram mesas para a 2ª
edição da FEIJOADA DO ED,
com show do cantor carioca
Diogo Nogueira, além de outras
atrações, cantor Ed Carlos,
Maestria do Samba e Banda
GPlay, dia 11 de dezembro, um
sábado, no Clube de Campo do
Monte Líbano.
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Jornal

GolpedeMestre
NÃO MEXA NO MEU SILÊNCIO SE NÃO PUDER LIDAR COM O MEU
BARULHO. Sorria beba muita água e seja feliz!

C/ Luizinho BUENO

Mais um “Niver”

Lido e ouvido. Corre a boca pequena que o Vírus Corona vai
entrar em recesso, na verdade férias nos meses de dezembro,
janeiro e fevereiro, para não atrapalhar o Natal, o Réveillon
e o Carnaval, senão a turma do “quanto pior melhor”, não
conseguira faturar um dinheiro extra para esquentar o caixa.
Mas, quando chegar o mês de março (em ano das eleições) o
Vírus retornara do recesso e poderá voltar a matar milhares de
pessoas! Assim funciona a “indústria da pandemia”! Outra
coisa, quando o vírus chinês voltar, o Willian Booner e a Renata
Vasconcelos irão colocar a culpa em alguém. Assim funciona
a “ciência para alguns”. É só esperar para ver! Iguais só no
nome. A Santa Casa de São Paulo tem um endividamento
bancário de R$ 430 milhões e estava usando os repasses do
SUS como garantia das dívidas. A situação financeira que
havia melhorado, voltou a se deteriorar com a pandemia. Aqui
em Rio Preto, a nossa Santa Casa, sob a regência do médico
Nadim Cury, apesar das necessidades, está sob controle e não
para de atender todos os planos particulares de saúde , mas
também o SUS e o IAMSPE. EN PASSANT. Tomara que não, mas
se não houver uma disciplina na formação das filas de veículos,
na confluência das ruas Rubião Júnior com Voluntários de São
Paulo, pra comprar combustíveis mais baratos, a promoção
pode até virar uma ação pública. Para evitar transtornos seria
conveniente um funcionário específico do posto, organizar as
filas e impedir o caos no trânsito. Ha momentos que, pra passar
por ali precisa ser um bom motorista. Nova estação. É claro
que o ato de ontem, num pedaço da GARE da então FEPASA,
houve motivo pra festa e lembranças. Só não se emocionou
quem nunca viajou de trem. Pra quem não sabe, a prefeitura
é agora a dona daquele pedaço histórico de Rio Preto. E, pra
mostrar seu empenho na transformação do grande prédio, Edinho, o prefeito, inaugurou ali, a nova sede da Secretaria do
Desenvolvimento Econômico, sob o comando do empresário e
vice-presidente da ACIRP Jorge Luiz de Souza. Presentes na
cerimônia, além de vereadores, o deputado federal Geninho
Zuliani, alguns secretários da prefeitura e historiadores. Pra
concluir: a estação inteirinha agora é da prefeitura e vai abrigar
setores municipais. Renascer das cinzas. Chegou a comover
o colunista, a mensagem de solidariedade que Eloy Gonçalves
alavancou ontem, pelas redes sociais, sobre o incêndio que
destruiu a empresa Bracelf Materiais Elétricos, na marginal
da BR153. Eloy, já passou por isso, quando seu galpão de
produtos veterinários, na Pedro Amaral, virou cinzas, mas com
muita garra e coragem o novo prédio já está pronto para ressurgir
como FENIX. Ponto e basta!

Festa e beleza

O empresário Suélio Ribeiro, diretor da La´Brizza Cosmétics,
organiza uma grande festa, na próxima segunda-feira, dia 08, em
sua Chácara em Cedral. Para comemorar os dois anos da empresa,
ele, promove uma convenção e traz para a região a dupla Gian &
Giovani para um show, além da atriz Sheila Mello, ex-dançarina do
grupo É o Tchan, a ex-BBB de 2020 Ivy Moraes e o ator Global Bruno
Bevan, conhecido por sua atuação na novela a Dona do Pedaço. A
convenção da marca reunirá artistas e inspiradores da La´Brizza,
além dos mais de 60 distribuidores de todo o país.

Lançamento e almoço

Durante o evento, haverá lançamento de novos produtos, palestras
e treinamentos para os parceiros da La´Brizza Cosmétics. Os
treinamentos e palestras para os profissionais da empresa começam
neste domingo, dia 07, e se estendem até terça-feira, dia 8, quando
todos participarão de um big almoço, com show da dupla Gian &
Giovani.

Fique Sabendo...

O Shopping Iguatemi São José do Rio Preto anuncia abertura
de oito lojas até o fim deste ano no centro de compras. Nas
próximas semanas, os clientes terão de perto o exuberante
desfile de grifes com o toque de requinte da Reserva, Danki,
Dzarm e VR Collezione; e o espaço dedicado a beleza com a
Sobrancelhas Design. Além do tão esperado The Coffee, Inovathi
e Cotton On em dezembro. O investimento em infraestrutura
chega a R$ 2.5 milhões. As novas lojas devem gerar cerca de
30 empregos diretos.

Tel. (17) 3233-4888

Uzenir (Ni) Marão, ao lado do
marido, José Emídio (Zeta),
recepciona, poucos e bons
amigos, 25 pessoas, para
comemorar seu aniversário,
neste domingo, dia 07 de
novembro, a partir das 19h30,
no Salão de Festas do Edifício
José Singhorini.

SPOTlight

Vem aí...Decor Show
2021

A 4ª edição do mega evento
Decor Show 2021, acontecerá
entre os dias 17 a 21 de
novembro, na vizinha cidade
de Votuporanga. Considerada
a maior feira de móveis,
decoração, autos e turismo
de negócios da nossa região,
com venda a varejo. No evento,
haverá praça de alimentação,
play ground e shows ao vivo
todos os dias. Preços especiais
e novidades do setor será a
grande atração. A entrada e o
estacionamento são gratuitos.
A 4ª edição do evento promete!
Informações: (17) 99184-2623.

Depois da pandemia um encontro de amigas em
noite de Halloween. Pela ordem: Helo de Oliveira,
Célia Cury, Conceição Gomes, Lucia Helena e
Valéria Toledo

José Luiz Conte,
este colunista, Dr.
Nadim Cury, Dr.
Ricardo Gomes e Dr.
Israel de Oliveira,
defensores do
folclore, também
aproveitaram a
festa para curtir a
temática da noite
Halloween.

