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DESNÍVEL
 Prefeitura 
anunciou 

R$ 999 mil 
para licitação 
que vai con-
sertar trecho 

danificado da 
avenida Ernani 

Pires Domin-
gues, após aci-

dentes 
na região.             
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Rio Preto tem 
ciclista campeã 
no Paulista de 

Montanha

Novorizontino 
faz história e vai 
disputar Série B

Badminton de 
Mirassol conquista 

sete medalhas
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Faltosos já chegam a mais de 43 mil 
e Saúde amplia horário de vacinação

2ª DOSE EM RIO PRETO

A partir desta terça-feira (9) 
a imunização passa a ser das 
8h às 15h. “É uma forma de 
aumentar o número de pesso-
as vacinadas, principalmente 
aquelas que deixaram de 
concluir o calendário vacinal 
por algum motivo”, afirmou 
Michela Dias Barcelos, ge-
rente de imunização da Se-
cretaria da Saúde. O número 
de faltosos de segunda dose 
em Rio Preto atualmente é de 
43.143.   Pág.A6

Comércio 
exterior tem 

boom este ano 
em Rio Preto
As importações e expor-

tações em Rio Preto tiveram 
boom neste ano.  O municí-
pio registra US$ 117 milhões 
em importações de janeiro a 
outubro, 68% a mais do que 
no mesmo período do ano 
passado. Já com relação as 
exportações são US$ 22,4 
milhões movimentados em 
vendas, 19,7% a mais do que 
em 2020.   Pág.A2

Plano Plurianual é destaque da sessão da Câmara hoje
Destaque da sessão na Câmara de Rio Preto desta terça-feira, 9, o Plano Plurianual do município para os anos de 2022 a 2025 recebeu 
29 emendas dos vereadores. Ao todo o Plano Plurianual estabelece 17 objetivos e metas para os próximos quatros anos. Pág.A3

Juiz autoriza 
mãe abortar 

bebê anencéfalo
Uma gestante de 27 anos, 

moradora de Santa Albertina 
e grávida de 23 semanas, ou 
seja, quase seis meses, entrou 
na justiça pedindo a autorização 
para interromper a gravidez após 
ser constatado pelos médicos 
que o bebê seria anencefálico. A 
Justiça deferiu o pedido de limi-
nar em favor da gestante para a 
interrupção da gravidez. Pág.A5

Jovem é 
encontrado 

morto em vala 
da linha férrea

Pág. A4

ELEIÇÕES DA OAB RIO PRETO
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Time bateu 
o Manaus 
e garantiu 
o inédito 
acesso a 
série B do 
Brasileirão

Equipe de 
Badminton 
de Mirassol 

que con-
quistou sete 
medalhas; 4 

de ouro

Presidente 
estadual da 

OAB visita 
Rio Preto 
e declara 

apoio a 
Henry Atique 
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Os atributos divino na 
gestão do seu negócio

Tem sido dias difíceis para 
maioria dos empreende-
dores, dias de lutas, mas 
também dias de glória para 
quem sabe o real motivo de 
sua existência divina. Quan-
do cremos que há Deus que 
nos guia e abençoa nossos 
planos tudo flui. Passar por 
uma pandemia como essa 
faz com que possamos rever 
nossos planos, administrar 
de forma assertiva, pontual, 
e como manda o figurino da 
boa administração e gestão. 
Porém mesmo que nossa fé 
mova montanhas é necessário usarmos os atributos de 
Deus em nós. 

O conhecimento dado por ele, com isso nossa fé 
pode mover montanhas. Tais atributos são indispensá-
veis nessa jornada extraordinária de administração e 
gestão de empresas, pessoas e projetos. Dentre eles é o 
amor, um amor profundo e incondicional em tudo o que 
você se propõe a fazer. Amor este que revela cuidado, 
zelo, correção e abnegação. Outro atributo magnífico 
de qualquer projeto é a sabedoria, divina, moldada por 
Deus em nossas mentes, mentes que nasceram para 
voar e concretizar tudo o que podem conceber em seus 
pensamentos. 

A sabedoria de Deus é completamente superior a dos 
homens e sendo nós sua imagem e semelhança temos 
como dever estar em oração para que essa sabedoria 
seja nos dada e bem administrada. A justiça também é 
um atributo maravilhoso que deve estar em seus planos, 
na hora de agir com as pessoas, na hora de decidir, seja 
justo como Deus é justo, ande com a justiça divina e não 
do homem. A veracidade é outro atributo indispensável 
para homem que administra que geri sua família, seus 
negócios ou seus seguidores. Expressar a fidelidade de 
Deus, ou seja, tudo o que Ele revelou de si mesmo é 
genuíno, e por ser fiel.

Ele nunca fará nada que afronte a sua própria na-
tureza ou contradiga sua palavra. Ser verdadeiro sem 
humilhar, reconhecendo que as pessoas são humanos, 
que possuem sentimentos, que possuem suas caixinhas 
de segredos, dons e devem ser lapidados para extrair de 
cada um sua verdadeira essência. Tais atributos devem 
ser utilizados no dia a dia, alinhados a ferramentas e 
técnicas de gestão infalíveis para aumentar seu fatu-
ramento. Dentro desse contexto ser um empreendedor 
de sucesso faz-se necessário colocar todos os atributos 
em prática pois nada se valida sem ação, defina para si 
prioridades em que possa incluir todos esses atributos, 
você verá milagres acontecerem no dia a dia, alcançando 
uma vida incrivelmente maravilhosa que tanto merece.

Tathiane Pereira Silva - Coach

ARTIGO 

CALOR

Temperatura média 
deve ficar em 30º 

nesta semana

Depois do calor registrado 
neste fim de semana e nesta 
segunda-feira (8), a previsão 
do tempo aponta que Rio Preto 
pode ter uma leve amenizada 
no calor durante a semana, 
apesar das temperaturas se-
guirem próximas aos 30ºC.

Segundo as previsões do 
Inmet (Instituto Nacional de 
Meteorologia) e o Climatempo, 
a temperatura já deve sofrer 
uma pequena redução nesta 
terça-feira (9), com mínima 
de 22ºC e máxima de 32ºC. 

Na quarta-feira (10) a máxima 
fica em 30ºC, enquanto na 
quinta-feira (11) e sexta-feira 
(12) fica em torno dos 27ºC. 
Em todos esses dias há pos-
sibilidade de pancadas de 
chuva, com maiores chances 
na quarta-feira.

No fim de semana, a tem-
peratura volta a subir em Rio 
Preto, com a máxima de 28ºC 
no sábado e 31ºC no domingo. 
Para o sábado não há previsão 
de chuva, enquanto no do-
mingo existe a possibilidade 
de chover rápido durante a 
manhã.

Vinicius LIMA 

Comércio exterior 
tem boom este ano

As importações e expor-
tações em São José do Rio 
Preto estão com uma movi-
mentação maior neste ano.  
O município registra US$ 117 
milhões em importações de 
janeiro a outubro, 68% a mais 
do que no mesmo período do 
ano passado. Já com relação 
as exportações são US$ 22,4 
milhões movimentados em 
vendas, 19,7% a mais do que 
em 2020.

Segundo o despachante 
aduaneiro Marcio Marcassa, 
da Rio Port, o valor do dólar 
tem favorecido as vendas para 
o exterior. Segundo a cotação 
desta segunda-feira (8), um 
dólar estava valendo o equi-
valente a R$ 5,55. “Estamos 
vivendo um bom momento 
para exportações. Não há 
como comparar as importa-
ções com as exportações aqui 
na cidade porque Rio Preto 
tem uma importadora grande 
de pescados, o que acaba 
desequilibrando a balança 
comercial”, explicou.

Ainda de acordo com Mar-

Vinicius LIMA      
redacao@dhoje.com.br
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cassa, a movimentação no 
comércio exterior poderia até 
ser melhor em 2021 não fosse 
o caos marítimo que provocou 
o aumento do frete. “Na im-
portação, o aumento do valor 
do frete marítimo influencia 
diretamente nos impostos, 
elevando assim o custo da 
mercadoria para o consumi-
dor final. Além disso, se não 
houver uma programação há 
atrasos ou até falta do produ-

to. Já em relação a exportação 
isso faz com que diminua a 
nossa competitividade visto 
que o frete marítimo está di-
retamente ligado ao valor final 
do produto”, comentou.

Os principais produtos im-
portados pelos rio-pretenses 
são: peixes frescos ou re-
frigerados (38%) e díodos, 
transistores e dispositivos 
semelhantes (21%). China 
(41%) e Chile (39%) são os 

países que mais vendem para 
o município.

Nas exportações, os produ-
tos mais vendidos são: prepa-
rações capilares (18%), car-
roçarias para veículos (12%) 
e miudezas comestíveis de 
animais bovinos, suínos, ovi-
nos, entre outros (9,6%). Os 
principais compradores de 
Rio Preto são: Estados Unidos 
(30%), Chile (13%) e Paraguai 
(7,8%).

TRÂNSITO

Licitação tem R$ 999 mil para 
consertar avenida com desnível 

Dois meses após o grave 
acidente em trecho com des-
nível na avenida Ernani Pires 
Domingues, que culminou na 
queda de um motociclista no 
córrego Piedade com fraturas 
no fêmur, estudo apontado 
em projeto encomendado 
pela Prefeitura de Rio Preto 
mostra que será necessário 
a construção de uma barreira 
às margens do córrego para 
conter futuras infiltrações 
que poderiam causar desli-
zamentos e provocar novos 
desníveis. Também será tro-
cada pavimentação asfáltica 
da avenida no trecho.

O projeto básico, que já 
foi encaminhado ao setor de 
licitações da Prefeitura, prevê 
um investimento de R$ 999 
mil e o prazo seis meses para 
a execução.

O edital de abertura da 
licitação será publicado até o 
próximo dia 12 e, a partir daí, 
serão 60 dias para a seleção 
da empresa que apresentar a 

melhor proposta.
“Entre realizar uma obra 

paliativa e resolver defini-
tivamente a situação, nós 
optamos por colocar um fim 
ao problema”, afirmou o pre-
feito Edinho Araújo (MDB), em 
encontro no gabinete nesta 
segunda-feira, 8, para detalhar 
a obra.

Conforme divulgou o DHoje 
Interior em diversas reporta-
gens motoristas que trafegam 

no córrego Piedade, ao lado 
da avenida, como descrito no 
início da reportagem. Ele teve 
de ser socorrido à Santa Casa 
e passou por cirurgia.

Com a demora para realizar 
o conserto da via a Secretária 
de Trânsito instalou cones 
para evitar que os motoristas 
trafeguem próximo a calçada, 
no entanto, o asfalto continua 
cedendo, ainda representando 
riscos aos motoristas que tra-
fegam próximo ao trecho.

No dia 1º de setembro, 
técnicos da pasta de Trânsito 
realizaram um estudo, entre 7h 
e 19h, e constatou que, dos 
7.105 veículos que passaram 
pelo trecho, 2.649 trafega-
vam 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).

Raphael FERRARI 

pela avenida Ernani Pires 
Domingues continuam so-
frendo com a falta de reparo 
no trecho com desnível e que 
causou uma série de aciden-
tes. No local motoristas esta-
vam perdendo o controle dos 
veículos, em alguns casos, 
avançando para a faixa con-
trária da via, e no caso mais 
grave, ocorrido no dia 16 de 
setembro, um homem de 22 
anos caiu com a motocicleta 
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VELOCIDADE
Novas lombadas eletrônicas começam fiscalizar veículos 

Motoristas de Rio Preto de-
vem iniciar esta segunda-feira, 
8, com atenção redobrada no 
trânsito. A partir de hoje come-
çam a fiscalização a partir de 
três novas lombadas eletrôni-
cas nos seguintes endereços: 
avenida Mirassolândia, 1725 
(sentido bairro-Centro); avenida 
José da Silva Sé, 195 (sentido 
bairro-Centro); e avenida dos 
Estudantes, 3450 (sentido 
bairro-Centro).

Todos estes equipamentos 
já estavam instalados desde 

setembro, no entanto, apenas 
atuavam em forma de testes. 
Agora eles passam a fiscalizar 
os motoristas infratores.

Com as três novas lombadas 
em operação serão noves equi-
pamentos do tipo fiscalizando o 
trânsito de Rio Preto. Ao todo 
são 40 aparelhos, dos mais 
variados modelos, fiscalizando 
motoristas imprudentes.

Os equipamentos são ins-
talados, segundo a Prefeitura, 
em locais de grande volume 
de veículos e com excesso de 
velocidade, após estudos pela 
pasta de Trânsito.

Da REDAÇÃO Divulgação
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ACESSO RESTRITO

IPTU 2022

Decreto obriga passaporte da vacina em alguns 
setores de Rio Preto

Arquivo DHOJE
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Prefeitura de Rio Preto abre licitação 
para confecção dos carnês

A Prefeitura de Rio Preto 
abriu processo licitatório, por 
meio de pregão eletrônico, 
para contratação de empresa 
especializada para montagem 
de carnês e das parcelas 
dos boletos de IPTU 2022. A 
responsável pelo pregão é a 
Empresa Municipal de Proces-
samento de Dados (Empro) 
que disparou a licitação no 
último dia 4 deste mês. As 
empresas interessadas em 

participar deverão encaminhar 
suas propostas financeiras até 
o dia 17 deste mês. Vence 
aquela que apresentar o me-
nor preço para confecção do 
material.

Ao todo são duas espe-
cificações no pregão exigido 
pela Empro. Uma de 60 mil 
unidades para montagem dos 
carnês de parcelamento para 
pagamentos de taxas de licen-
ça como o ISSQN, com capa, 
contracapa, de 1 a 12 parce-
las fechadas padronizadas em 

Raphael FERRARI medidas pré-estabelecidas.
Outras 250 mil unidades 

para montagem específica do 
IPTU (cota única e parcelas) 
que começarão a ser envia-
das aos contribuintes a partir 
de janeiro do ano que vem.

Os valores das empresas 
vencedoras do pregão serão 
pagos com recursos próprios 
da Prefeitura. O prefeito Edi-
nho Araújo (MDB) ainda não 
definiu o índice de reajuste 
que será aplicado no IPTU do 
próximo ano.

Plano Plurianual é destaque 
na pauta da Câmara hoje

Grande destaque da sessão 
na Câmara de Rio Preto desta 
terça-feira, 9, o Plano Pluria-
nual do município para os anos 
de 2022 a 2025 recebeu 29 
emendas dos vereadores.

O Plano Plurianual deter-
mina ações de médio prazo 
em programas, indicadores 
e montantes financeiros pré-
-estabelecidos para serem 
investidos pelo poder público 
municipal ao longo de quatro 
anos. O Plano abrange os 
três últimos anos do mandato 
dos prefeitos em exercício e o 
primeiro ano da próxima admi-
nistração municipal. É previsto 
pela Constituição Federal.

As 29 emendas dos verea-
dores estipulam investimentos 
nas mais variadas áreas como 
saúde, educação, obras de 
infraestrutura e outros setores. 
Parlamentares procuram aten-
der demandas de seus redutos 
eleitorais, principalmente. As 

emendas podem ser acatadas 
ou não pelo prefeito Edinho 
Araújo (MDB). Historicamente 
mesmo anexadas ao Plano 
Plurianual elas são vetadas.

No Plano que será vota-
do nesta terça-feira consta 
que a previsão de receita no 
orçamento municipal para o 
próximo ano é de R$ 2,28 
bilhões. Já a projeção para 
2023 é de R$ 2,38 bilhões, 
R$ 2,45 bilhões para 2024 e 
para 2025, último ano previsto 
pelo Plano, total de receita no 
valor de R$ 2,55 bilhões, ou 
seja, crescimento superavitário 
pelos próximos quatro anos.

Em relação as receitas 
estimadas, consta que o IPTU 
vai gerar R$ 231 milhões aos 
cofres da Prefeitura no próximo 
ano, valor que atingirá R$ 256 
milhões em 2025. Em relação 
ao recolhimento da parte re-
passada do IPVA estadual, Rio 
Preto deve receber em 2022 
total de R$ 157 milhões, valor 
que chegará a R$ 173 milhões 
em 2025.

Raphael FERRARI 
redacao@dhoje.com.br

Assim como as receitas as 
despesas também aumentarão 
nos próximos quatro anos. O 
gasto total no próximo ano pela 
administração direta e indireta 
da Prefeitura é estimado em R$ 
2,28 bilhões, valor que atingirá 
R$ 2,55 bilhões em 2025.

Saúde e Educação são as 
duas áreas com maiores in-
vestimentos no período entre 
2022 e 2025 dentro do Plano 
Plurianual. Serão gastos R$ 
1,9 bilhão na saúde e R$ 1,8 
bilhão com educação. Ao todo 
o Plano Plurianual estabelece 
17 objetivos e metas para os 
próximos quatros anos.

Os números e estimativas 
são elaborados por técnicos da 
Secretaria de Planejamento da 
Prefeitura de Rio Preto.

A votação do Plano Pluria-
nual (2022-2025) ocorre no 
período da manhã, já que as 
sessões de terças-feiras acon-
tecem em dois períodos. Pela 
manhã o início é às 9 horas, já à 
tarde os vereadores se reúnem 
a partir das 14 horas.

DÉBITOS

Contribuintes com dívidas 
junto à Prefeitura de Rio Preto 
podem aderir a partir desta se-
gunda-feira, 8, ao programa de 
Reparcelamento, permitindo a 
regularização dos tributos em 
atraso. Até o próximo dia 23 
de dezembro, fica autorizado 
a renegociação de débitos 
municipais já parcelados e 
rompidos.

“São dívidas imobiliárias 
(IPTU, multas sobre proprieda-
de urbana e outros), mobiliá-
rias (ISSQN, multa de posturas, 
etc) e outras receitas, ajuiza-
das ou não, e que tiveram o 
rompimento do acordo devido 
a atraso no pagamento de par-
celas”, explicou o secretário da 
Fazenda José Martinho Ravazzi.

Estão contemplados no 
Reparcelamento: débitos de 
natureza tributária ou não, ins-
critos em dívida ativa, ajuizados 
ou a ajuizar, com exigibilidade 
suspensa ou não, abrangendo 
débitos de pessoas físicas ou 
jurídicas, inclusive aquelas que 
se encontrarem em recupera-
ção judicial.

O contribuinte poderá aderir 
ao reparcelamento através do 
Site: https://cidadao.riopreto.
sp.gov.br/reparcelamento2021 
ou ainda por meio dos atendi-
mentos realizados, por agenda-
mento, no posto do Poupatem-
po, de segunda a sexta-feira 
das 9h às 17h e aos sábados 
das 9h às 13h, e na prefeitura 
Regional Norte, de segunda a 
sexta-feira das 10h às 19h e 
aos sábados das 10h às 15h.

O munícipe poderá ade-
rir ao programa no período 
de 8 de novembro a 23 de 
dezembro. Lembrando que é 
destinado às pessoas físicas 
e jurídicas e que o número de 
parcelas depende do valor do 
débito, com parcela mínima de 
R$ 30 para pessoa física e R$ 
50 para pessoa jurídica.

Refis da 
prefeitura já 
está valendo

Raphael FERRARI 

Decreto obriga passaporte da vacina 
em alguns setores de Rio Preto

Desde o último sábado, 6, 
passou a valer o decreto da 
Prefeitura de Rio Preto que es-
tabelece uma série de normas 
para acesso e permanência 
em espaços pela cidade. As-
sinado na sexta-feira, 5, pelo 
prefeito Edinho Araújo (MDB), 
fica obrigatório a apresentação 
do comprovante de vacinação 
para participar de shows, fes-
tas e congressos no município. 
Não foi fixado limite de público.

O decreto publicado no 
Diário Oficial do Município tem 
ao todo 12 anexos e abrange 
vários segmentos como co-
mércio, esporte, educação, 
restaurantes, lazer, cultura e 
até espaços de beleza.

Será exigido o comprovante 
das duas doses da vacina con-
tra a Covid-19, ou apenas uma 
dose, quando o imunizante é 
para dose única.

A obrigatoriedade vale para 

todas as pessoas com 12 anos 
ou mais. Mesmo com a possi-
bilidade da ocupação de 100% 
dos espaços, fica mantido dis-
tanciamento social, agora de 1 
metro, no mínimo. Bares, casas 
noturnas e estabelecimentos 
que mantém atividades como 
shows ao vivo também pas-
sam a ficar obrigados a exigir 
dos presentes a comprovação 
vacinal. O uso de máscara 
continua valendo em todos os 
tipos de ambientes, além da 
higienização e distanciamento 
mínimo já descrito.

A multa para o estabeleci-
mento ou responsável que des-
cumprir as regras pode chegar 
a R$ 314,8 mil, referentes a 
cinco mil unidades fiscais do 
município (UFM).

Na área da educação o 
decreto estabelece o retorno 
obrigatório presencial em toda 
a rede municipal de ensino 
para estudantes a partir de 12 
anos. Para o público com idade 

inferior a volta às aulas somente 
será facultativa com apresenta-
ção de “atestado médico”, por 
parte de pais e responsáveis. 
As máscaras continuam sendo 
exigidas no interior das escolas.

Câmara de Rio Pre-
to -  O presidente do Legisla-
tivo rio-pretense Pedro Roberto 
Gomes (Patirota) afirmou ao 
Dhoje que deverá determinar 
as novas normas para o uso 
coletivo das dependências do 
prédio nesta semana. Pedro 
vai analisar o decreto publicado 
pelo prefeito Edinho Araújo para 
definir se haverá alguma regra 
específica no que diz respeito 
as sessões e o trabalho interior 
na Casa.

Há um mês Pedro afirmou 
que no inicio de novembro 
formularia um ato junto a Me-
sa-Diretora em que exigiria o 
comprovante da vacinação para 
que a população pudesse aces-
sar o prédio municipal.

Raphael FERRARI 

Divulgação

Divulgação

EDITAL

Educação divulga lista preliminar 
de estagiários de pedagogia 

A Secretaria de Educa-
ção de Rio Preto divulgou 
no último sábado (6) o 
resultado preliminar do pro-
cesso seletivo simplificado 
para a formação de cadas-
tro reserva para eventual 
contratação de estagiários 
de pedagogia.

Ao todo foram 111 es-
tudantes de pedagogia que 

se inscreveram dos quais 
12 tiveram suas inscrições 
indeferidas pela Secretaria 
de Educação.

Os estagiários que ve-
nham a ser convocados 
deverão atuar em classes 
de Educação Infantil e do 
Ensino Fundamental, em 
apoio à inclusão e outras 
atividades ou projetos de-
senvolvidos pela Secretaria 

de Educação.
Os selecionados irão 

uma carga horária de 25 
horas semanais, bolsa - 
auxílio de R$ 833,48 – 
mais vale transporte de R$ 
107,16 – totalizando um 
valor a ser recebido de R$ 
940,64.

Acompanhe a integra o 
edital do com o Resultado 
Preliminar no Portal DHoje.

Sérgio SAMPAIO

Arquivo DHOJE
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Corpo de jovem com ferimento 
no pescoço é achado em vala
Na noite do último domingo 

(7), policiais civis da Central 
de Flagrantes e da Divisão 
Especializada em Investiga-
ções Criminais (DEIC) foram 
acionados por uma equipe 
da Polícia Militar para atender 
uma ocorrência de encontro de 
cadáver próximo a linha férrea, 
no Jardim Soraia, em Rio Preto.

O corpo foi encontrado por 
um homem de 40 anos que, 
para a PM, informou que esta-
va caminhando na linha férrea 
quando observou que havia 
uma pessoa caída em uma vala 
de escoamento de água e que 
ao se aproximar observou que 
a vítima já estava morta.

Nas vestes do falecido os 
policiais localizaram seu do-

cumento pessoal constatando 
ser um rio-pretense, de 25 
anos. Ainda foi observado um 
ferimento na região do pescoço 
da vítima, sendo que, segundo 
o boletim de ocorrência, não foi 
possível identificar o instrumen-
to utilizado.

Em seguida, os policiais 
conversaram com os mora-
dores próximos ao local, que 
informaram terem ouvido um 
barulho semelhante a um dis-
paro de arma de fogo durante a 
madrugada, porém não houve o 
acionamento da polícia.

O corpo da vítima foi retirado 
e encaminhado para o Instituto 
Médico Legal (IML) e o caso foi 
registrado como homicídio sim-
ples para mais tarde ser inves-
tigado pelo 7º Distrito Policial. 

(Colaborou – Bruna 
MARQUES)

Da REDAÇÃO   
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TRÂNSITO Motorista bêbado e com CNH vencida 
causa acidente na avenida Potirendaba

Após colidir com outro carro 
na Avenida Potirendaba, en-
quanto realizava uma manobra 
brusca, às 15h55 do domingo 
(7), um homem de 44 anos foi 
multado pela Polícia Militar de 
Rio Preto por embriaguez ao 
volante, dirigir com a CNH ven-
cida e ter o veículo com pneus 
‘carecas’.

Os pms foram acionados 
para atender uma ocorrência 
de acidente de trânsito com 
vítima e no local conversaram 
com uma testemunha, de 42 
anos, que disse que caminhava 
quando viu um Corcel perder o 

controle ao entrar na avenida 
em alta velocidade e fazer uma 
manobra irregular, batendo em 
um Gol que estava devidamente 
estacionado.

Para os policiais, o condutor 
alegou que trafegava na veloci-
dade permitida, mas que foi ‘fe-
chado’ por duas motos e como 
não teve tempo de frear fez a 
manobra brusca, provocando a 
colisão com o outro automóvel.

Durante a conversa os mi-
litares observaram sinais de 
embriaguez e por isso foi pedido 
que o homem realizasse o teste 
de etilômetro que resultou em 
0.35 positivo para álcool. Em 
seguida, o motorista confessou 

Da REDAÇÃO que, por volta das 13h30, inge-
riu três latas de cerveja.

Ao verificarem a documen-
tação, os policiais descobriram 
que a CNH do condutor estava 
vencida há mais de 30 dias e 
que dois pneus de seu carro 
estavam lisos. Foram lavradas as 
multas pelas infrações e o mo-
torista socorrido com ferimentos 
para a UPA Tangará.

Na Central de Flagrantes, o 
caso foi registrado como em-
briaguez ao volante, dirigir sem 
permissão ou habilitação e auto 
lesão. A ocorrência será inves-
tigada pelo 5º Distrito Policial. 

(Colaborou – Bruna 
MARQUES)
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TRÂNSITO TRÂNSITO 

DO SEMAE

Na madrugada desta se-
gunda-feira (8), uma equipe 
da Polícia Militar rio-pretense 
flagrou dois homens, de 35 e 
48 anos, que invadiram um 
galpão na Vila Moreira alugado 
pelo Semae para furtar objetos.

Segundo o bolet im de 
ocorrência, os militares foram 
acionados para atender uma 
ocorrência de furto e no local 
encontraram a dupla escondida 
atrás de uma betoneira.

Foi realizada revista pessoal 
e nada de ilícito foi encontra-
do. Ao serem interrogados, os 
suspeitos confessaram que 
entraram no imóvel para furtar 
objetos, porém não tiveram 
tempo pois a guarnição chegou 
antes de o crime ser praticado.

Em seguida, os policiais 
conversaram com o vigilante, 
de 42 anos, que relatou que o 
galpão foi alugado pelo autar-
quia para guardar veículos. De 
acordo com o vigia, nenhum 
objeto foi furtado e não houve 
danos ao local.

A dupla foi liberada e na 
Central de Flagrantes o caso, 
que será investigado pelo 2º DP, 
foi registrado como violação de 
domicílio. (Colaborou – Bruna 
MARQUES)

Dupla é flagrada 
pela PM 

furtando galpão
Da REDAÇÃO

MARIA DO CARMO GIMENES, natural 
de São José do Rio Preto/SP, faleceu aos 57 
anos de idade. Era divorciada e deixou sua 
fi lha Izabel. Foi sepultada no dia 08/11/2021 
às 17:00, saindo seu féretro do velório 
Capelas Prever Rio Preto para o cemitério 
Ressurreição.

MARIA AUGUSTA NUNES BORGES, 
natural de Estrela D’Oeste/SP, faleceu aos 
84 anos de idade. Era viúva e deixou seus 
filhos Mir tes Antônia, Maria Aparecida 
(falecida), Margarida de Fátima, Zenilde das 
Graças, José Emilio, Pedro Antonio, Abigail 
Cecília (falecida), Edmundo Celso, Orismar 
Espedite e Josele Maria. Foi sepultada no 
dia 07/11/202 às 16:30, saindo seu féretro 
do velório Residencia para o cemitério São 
João Batista.

ILZA THEREZINHA DE SANT’ANNA, 
natural de Guapiaçu/SP, faleceu aos 86 
anos de idade. Era viúva e deixou seus fi lhos 
Maria Cristina, Ailton Cesar, Aparecida de 
Fétima e Silvia Helena. Foi sepultada no dia 
07/11/2021 às 16:00, saindo seu féretro 
do velório Capelas Prever Rio Preto para o 
cemitério Parque Jardim da Paz.

SALVADOR RODRIGUES DA SILVA, 
natural de Itaberaba/BA, faleceu aos 99 
anos de idade. Era casado com Alexandrina 
Rodrigues da Silva e deixou seus fi lhos Rai-
munda, Valdevino, Rosa, Antonio, Maria do 
Carmo, Antonio, Valdete, Sonia, Ana Giseli 
e Maria Aparecida. Foi sepultado no dia 
07/11/2021 às 15:00, saindo seu féretro 
do velório Capelas Prever Rio Preto para o 
cemitério São João Batista.

ANA CLAUDIA FERREIRA DEOLINDO, 
natural de Itapagipe/MG, faleceu aos 47 
anos de idade. Era viúva e deixou seus 
fi lhos Lais, Lucas e Lara. Foi sepultada no 
dia 07/11/2021 às 17:00, saindo seu féretro 
do velório Capelas Prever Rio Preto para o 
cemitério São João Batista.

DONIZETE DE LIMA, natural de Estrela 
D’Oeste/SP, faleceu aos 66 anos de idade. 
Era divorciado e deixou seus fi lhos Everton, 
Kelly Fernanda, Verônica, Kelly Natalia e Wa-
shington. Foi sepultado no dia 07/11/202 
às 08:00, saindo seu féretro do velório 
Capelas Prever Rio Preto para o cemitério 
São João Batista.

DIRCE ZANARDI DE OLIVEIRA, natural 
de Guapiaçu/SP, faleceu aos 80 anos de 
idade. Era viúva e deixou seus fi lhos Daniel 
e João. Foi sepultada no dia 06/11/2021 
às 16:00, saindo seu féretro do velório 
Jardim da Paz para o cemitério Parque 
Jardim da Paz.

ESTELINA MARQUES DA SILVA, 
natural de Monte Aprazível/SP, faleceu aos 
89 anos de idade. Era viúva e deixou seus 
fi lhos Aparecida Marta, Maria Madalena, 
José Aparecido e Divino. Foi sepultada 
no dia 06/11/2021 às 16:00, saindo seu 
féretro do velório Municipal de Tanabi para 
o cemitério Municipal de Tanabi.

  FALECIMENTOS

VIOLÊNCIA REINCIDENTE
Homem com histórico 
de violência espanca 

companheira e é preso

Na manhã do domingo (7), a 
Polícia Militar prendeu em uma 
residência, na Vila São Jorge, 
em Rio Preto, um homem, de 
42 anos, por agredir sua com-
panheira, de 33 anos, por volta 
das 10h30. O acusado possui 
histórico criminal violento.

Segundo a corporação, os 
policiais foram acionados para 
atender uma ocorrência de 
violência doméstica no qual a 
vítima estava muito ferida. No 
local eles encontraram o casal 
ainda discutindo e o interior da 
casa todo quebrado, por isso os 
dois envolvidos foram ouvidos 
separadamente.

Em seu depoimento a vítima 
informou que antes dos milita-
res chegarem ela foi agredida 
com tijoladas, socos e chutes 
pelo corpo que lhe causaram fe-
rimentos leves no punho direito, 
nariz, lábios e pernas. Ela ainda 
acrescentou que as agressões 
iniciaram após seu companhei-
ro jogar no chão toda a comida 
que estava em um prato e lhe 
ameaçar com uma faca.

Em sua defesa o homem 

informou que o casal estava 
ingerindo bebidas alcoólicas 
desde a noite do sábado (6) e 
que sua companheira quando 
está embriagada fica agressiva, 
sendo que as agressões foram 
mútuas.

Os pms realizaram uma 
pesquisa que constatou que o 
suspeito tem antecedentes cri-
minais que incluem crimes vio-
lentos e por isso o levaram para 
a Central de Flagrantes, onde 
o delegado plantonista decidiu 
por prendê-lo e encaminhá-lo 
para a carceragem da Divisão 
Especializada em Investigações 
Criminais (DEIC).

Já a vítima informou ao de-
legado que tem interesse em 
registrar uma medida protetiva 
e que retornaria a residir em 
Araçatuba, município em que 
morava antes de iniciar rela-
cionamento com o agressor. 
Ela foi orientada a procurar a 
Delegacia de Defesa da Mulher 
(DDM), local para onde o bo-
letim de ocorrência registrado 
como lesão corporal, violência 
doméstica e ameaça foi enca-
minhado. (Colaborou – Bruna 
MARQUES)

Da REDAÇÃO
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Grávida é agredida e esfaqueia 
companheiro para se defender

A Polícia Militar de Rio Preto 
foi acionada, na tarde do últi-
mo domingo (7), para atender 
uma ocorrência de violência 
doméstica, no qual um homem 
de 25 anos chegou em sua re-
sidência, na Vila Zilda, e iniciou 
uma discussão com sua com-
panheira, de 27 anos, grávida 
de oito meses. Após agredi-la, 
ele acabou sendo esfaqueado 
pela gestante.

No endereço os policiais fo-
ram recebidos pela mulher que 
informou que seu companheiro 
tinha passado a noite fora e ao 
retornar para casa embriagado 
começou a discutir e ela pediu 
que saísse da residência, mo-
mento em que a agrediu com 
um soco na barriga. Para a PM 
a jovem acrescentou que sua 
gravidez é de alto risco.

Devido a força do golpe a 
vítima caiu e foi levantada por 
sua filha de nove anos, sendo 
que em seguida tentou se es-
conder no banheiro da casa, 
mas foi impedida pelo o agres-
sor que a agarrou pelo pescoço 

e a jogou contra a parede.
A grávida conseguiu se des-

vencilhar das agressões e cor-
reu para a cozinha, onde se 
armou de uma faca e golpeou 
seu parceiro no ombro esquer-
do, o que o fez parar com as 
agressões.

Segundo o boletim de ocor-
rência, o acusado preferiu se 
manter em silêncio. Na Central 

de Flagrantes, o agressor teve 
sua prisão confirmada e foi en-
caminhado para a carceragem 
da Divisão Especializada em In-
vestigações Criminais (DEIC). O 
caso foi registrado como lesão 
corporal e violência doméstica 
e enviado ao 2º Distrito Policial.

(Colaborou – Bruna 
MARQUES) 
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INSEGURANÇA
Adolescente é assaltada por dupla 
armada ao sair da casa de amiga

Uma adolescente de 17 
anos procurou a Central de 
Flagrantes de Rio Preto, junto 
com seu pai, na tarde deste 
domingo (7) para informar que 
às 23h30 do sábado (6) ela 
teve sua bolsa e seu celular 
roubados por uma dupla arma-
da enquanto saia da casa de 
sua amiga, no Dom Lafaiete 
Libânio, na Região Norte da 
cidade,

Aos policiais civis a vítima 
disse que estava trancando o 

portão da residência quando um 
dos desconhecidos se aproxi-
mou e lhe apontou um revólver, 
ordenando que sem realizar 
movimentos bruscos ou gritos 
entregasse sua bolsa e telefone.

A menor ainda acrescen-
tou que o criminoso ameaçou 
matá-la caso não obedecesse 
e por isso fez o que foi pedido 
permitindo que a dupla fugisse 
para um rumo ignorado.

Em sua bolsa estavam fone 
de ouvido, carregador de celu-
lar, cartão bancário, documento 
pessoal, molho de chaves de 

sua residência e um relógio de 
pulso.

Para auxiliar a polícia a 
encontrar seus pertences e 
identificar os marginais, a vítima 
ainda informou que através de 
sua conta conseguiu rastrear 
seu celular que teve a última 
localização registrada nas pro-
ximidades do bairro Renascer.

O caso foi registrado como 
roubo e encaminhado para o 4º 
Distrito Policial.

Colaborou – Bruna 
MARQUES 

Da REDAÇÃO
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Presidente estadual da OAB visita Rio Preto 
e declara apoio à chapa de Henry Atique

O presidente da OAB 
São Paulo Caio 
Augusto Silva dos 
Santos defendeu 

em Rio Preto, na última sex-
ta-feira, 5, sua gestão no co-
mando da seccional do Estado. 
Primeiro advogado do interior – 
nascido em Bauru – eleito para 
comandar a OAB estadual, 
Caio esteve na cidade para o 
lançamento da chapa que tem 
o advogado Henry Atique como 
presidente para o próximo triê-
nio em Rio Preto.

O evento ocorreu no Au-
tomóvel Clube de onde Caio 
falou ao DHoje Interior sobre 
os avanços da categoria e tam-
bém a tentativa de reeleição 
para novo mandato.

“Assumi a OAB São Paulo 
em um dos períodos mais 
difíceis da história por con-
ta das dificuldades impos-
tas pela pandemia. Fizemos 
transformações conjuntas no 

sistema OAB para toda a ad-
vocacia, fazendo com que ela 
participasse efetivamente e se 
sentisse como parte de todos”, 
destacou.

Caio Augusto lembra que 
promoveu mudanças, tanto no 
âmbito econômico como insti-

Raphael FERRARI    
redacao@dhoje.com.br

CAIO AUGUSTO

tucional. “Nestes últimos três 
anos, período de maior inflação 
econômica desde a estabilidade 
financeira alcançada pelo Plano 
Real. Encareceu o custo de 
vida. Conseguimos através de 
gestão administrativa e nos três 
anos nenhum aumento nas ta-
xas de anuidade aos advogados 
paulistas”, disse.

A OAB disponibilizou, desde 
2019, no site institucional, 
um Portal da Transparência, 
que concentra a prestação de 
conta da entidade online. “En-
tendemos que a transparência 
é recurso eficaz para uma admi-
nistração coletiva, democrática 
e mais próxima dos acertos.”

Para as mulheres advoga-
das foram criados benefícios, 
em especial aquelas vítimas 
de violência doméstica, com a 

obtenção de recursos financei-
ros às mulheres carentes que 
advogam na classe.

Eleições OAB - Na 
subseção de Rio Preto, três 
chapas compostas por cinco 
advogados cada uma foram 
inscritas para concorrer ao co-
mando da entidade no próximo 
triênio – 2022 a 2024. A partir 
destas eleições, as chapas de-
vem obedecer o critério de 30% 
para cotas de gênero e raça.

A chapa que tem como 
candidato à presidência o atual 
vice-presidente da subseção, 
Henry Atique, leva o apoio do 
advogado Marcelo Henrique, à 
frente da entidade no momento. 
A advogada Izabela Fantazia 
da Sila Rejaili é candidata a 
vice-presidente, junto com Davi 

de Martini Júnior para secretá-
rio-geral, Nayara Ferreira dos 
Santos como secretária-adjunta 
e Robson Pedro de Toledo para 
tesoureiro.

A segunda chapa é compos-
ta pela advogada Lucineia dos 
Santos, como candidata à pre-
sidência, ao lado do candidato a 
vice, Homaile Mascarin do Vale. 
Para as vagas de secretários 
geral e adjunto, a chapa traz 
Moacir Venancio da Silva Junior 
e Fernando Célico Conceição. 
Para tesouraria, a candidata é 
Rosângela Leila de Souza. Ela é 
ex-secretária de Saúde de Olím-
pia, ex-funcionária da Prefeitura 
de Rio Preto, ex-presidente de 
conselho e secretários munici-
pais de Saúde.

O advogado Luiz Fernan-
do Corveta Volpe encabeça 

a terceira chapa, ao lado da 
candidata a vice-presidente 
Clairi Mariza Carareto. Para 
secretário-geral, o candidato 
é o advogado Eder Serafim de 
Araújo. Izabella Tayar Augusto 
é a candidata à vaga de secre-
tária-adjunta e Nugri Bernardo 
de Campos para a vaga de 
tesoureira.

A eleição que define o co-
mando da OAB acontece no 
dia 25 de novembro.

O presidente da OAB São 
Paulo, Caio Augusto, disputa 
pela chapa 11 a reeleição 
para o comando da seccional 
do Estado. Ele apoia em Rio 
Preto a chapa encabeçada 
pelo advogado Henry Atique. 
“Acredito que dará sequencia 
ao excelente trabalho desem-
penhado pelo Marcelo Henri-
que, com a modernização e 
participação cidadã da Ordem 
nos debates públicos com a 
sociedade”, disse Caio.

Henry Atique afirma que a 
intenção é mesmo aprimorar 
os ganhos obtidos. “O apoio 
do Caio que é do interior e 
galgou o comando da OAB 
São Paulo muito me honra. 
Vamos juntos aperfeiçoar as 
ferramentas entre os advoga-
dos e a sociedade” declarou 
ao DHoje.

O atual presidente da OAB 
Rio Preto, Marcelo Henrique, 
afirma que a eleição de Hen-
ry seria caminho natural na 
cidade. “Colocar o advogado 
através das comissões da OAB 
como forma de garantir sua 
participação junto a socieda-
de”, destacou.

Divulgação

O presidente da OAB São Paulo Caio Augusto Silva dos Santos, apoia chapa de Henry Atique

Nestes últimos três anos, período de maior 
inflação econômica desde a estabilidade 

financeira alcançada pelo Plano Real. Encareceu 
o custo de vida. Conseguimos através de gestão 
administrativa e nos três anos nenhum aumento 
nas taxas de anuidade aos advogados paulistas

“

”
ESPOSA GRÁVIDA
TJ derruba liminar e manda 
servidor voltar ao trabalho

A Prefeitura de Rio Preto 
entrou na Justiça com recurso 
para que o Tribunal de Justiça 
(TJ) cassasse a liminar de um 
servidor público municipal em 
regime de teletrabalho ainda 
durante o mês de outubro e 
começo de novembro sob ale-
gação de a esposa estar grávida 
e com trombofilia. O pedido foi 
aceito pelo TJ.

A esposa está em teletraba-
lho amparada pela Lei Federal 
que determina: “ficam dispensa-
das do retorno presencial de que 
trata este artigo as servidoras e 
empregadas públicas grávidas, 
nos termos da Lei Federal nº 
14.151/2021 e Portaria da 
Secretaria de Administração nº 
35.267/2021, devendo perma-
necer em trabalho remoto”.

Porém, no caso do servidor 
público, vale a determinação do 
decreto municipal que extinguiu 
a regra, ficando cessados, a par-
tir de 1 de setembro de 2021, 
os regimes de teletrabalho 
(home office, revezamento ou 
rodízio), implantados em decor-
rência da pandemia, devendo 
os servidores e empregados 
públicos, inclusive estagiários, 
cumprirem jornada de trabalho 
ou carga horária integralmente 
em regime presencial.

“O servidor pediu a manuten-
ção do regime de teletrabalho, 
argumentando o fato de que sua 
mulher, servidora pública federal, 
à vista da condição de gestante 
e portadora de trombofilia, ainda 
se encontra afastada do exer-
cício das funções presenciais”, 
explicou o relator Luiz Sérgio Fer-
nandes de Souza no despacho.

Além desta alegação, o servi-
dor público, autor da ação, ainda 
ressaltou que “o simples fato de 
uma pessoa submeter-se à imu-
nização, tomando qualquer uma 
das vacinas, não tem garantia de 
que não vá desenvolver sintomas 
graves da doença”, podendo as-
sim, ser prejudicado pelo retorno 
presencial e, consequentemen-
te, pôr em risco a vida de sua 
esposa gestante.

No entanto, o relator, mesmo 
sob as alegações citadas, deci-
diu pela cassação da liminar e 
retorno do servidor público ao 
trabalho presencial. “Diga-se 
por fim que, como a maior parte 
da população adulta do Estado 
de São Paulo já está imunizada, 
todos se acham em condições 
de retomar as atividades presen-
ciais. Diante disso, a pretensão 
do autor realmente não se justi-
fica. Nestes termos, concedo o 
efeito suspensivo ativo”, conclui 
o relator Luiz Sérgio Fernandes 
de Souza.

Andressa ZAFALON

ESTATUTO DO IDOSO

Justiça mantém obrigação de a 
prefeitura pagar internação de idosa

Em março deste ano, 
o Ministério Público (MP) 
ingressou na justiça com 
uma ação civil pública para 
que a Prefeitura de Rio Preto 
internasse uma idosa, mora-
dora da cidade, em abrigo de 
longa permanência, pública 
ou privada. Ou seja, a idosa 
passaria a “morar” no local, 
por falta de condições finan-
ceiras e psicológicas para 
ficar sozinha.

A liminar em favor à idosa 
foi concedida em primeira 
instância pelo juiz Adilson 
Araki Ribeiro, no entanto, 
a Prefeitura entrou com 
recurso de agravo de instru-
mento pedindo a suspensão 
da liminar, alegando que a 
quem deve responder à ação 
é o filho da idosa que dispõe 
de residência própria e teria 
dinheiro para arcar com a 
internação. O recurso foi 
negado pelo TJ.

Segundo o relator do pro-
cesso, Bandeira Lins, “dos 
três filhos da idosa, dois são 

interditados e oferecem risco 
à integridade física dela, e o 
terceiro, que reside em outra 
cidade, não tem contato com 
a mãe”.

O relator também desta-
cou que os requisitos essen-
ciais que caracterizam situa-
ção de risco são inexistência 
de grupo familiar, casa-lar, 

sões e abandono. A assistida 
está totalmente amparada 
pelo sistema de garantias ao 
idoso, que goza de prioridade 
absoluta e proteção integral 
do poder público, conforme 
consta em Lei Federal (Estatu-
to do Idosos). Ante o exposto, 
nego provimento ao agravo”, 
concluiu o relator.

Andressa ZAFALON

abandono ou carência de 
recursos financeiros próprios 
ou da família.

“Foram suficientemente 
identificados pelo próprio 
corpo técnico municipal e são 
intensificados pelas circuns-
tâncias fáticas narradas pelo 
autor, nas quais se identifica 
um quadro grave de agres-
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Justiça man-
tém obrigação 
de a prefei-
tura pagar 
internação de 
idosa

SANTA ALBERTINA

Após laudos médicos, mãe pede e Justiça autoriza aborto de anencéfalo
Uma gestante de 27 anos, 

moradora de Santa Albertina 
e grávida de 23 semanas, 
ou seja, quase seis meses, 
entrou na justiça pedindo a 
autorização para interromper 
a gravidez após ser constatado 
pelos médicos que o bebê seria 
anencefálico. A Justiça deferiu 
o pedido de liminar em favor 
da gestante para a interrupção 
da gravidez.

Em agosto de 2021, a mãe 
fez o primeiro ultrassom e foi 
diagnosticado a existência de 

deformidades no feto. No lau-
do, o médico escreveu: “calota 
óssea craniana não caracteri-
zada, com tecido encefálico em 
contato direto com o líquido 
amniótico”.

A paciente continuou com 
o pré-natal e realizou um novo 
ultrassom no dia 19 de outubro 
de 2021, onde foi detectado 
novamente os mesmos pro-
blemas e outro médico laudou 
como “feto anencefálico, con-
dição esta incompatível com 
a vida”.

Na ação, o advogado da 
gestante explica que, além dos 

laudos médicos comprovando 
tal anomalia, a continuidade 
da gestação ainda pode causar 
outros problemas, como esteri-
lidade da paciente e complica-
ções na cirurgia, já que ela fez 
cirurgia cesariana recente para 
dar vida à primogênita.

“Importante salientar que 
o estado psíquico da paciente 
deve ser levado em considera-
ção, vez que, a cada dia que 
passa, carrega em seu ventre, 
filho que infelizmente não terá 
a chance de sobreviver, e a 
manutenção do estado graví-
dico até o final, equipara-se 

a tortura psicológica, além do 
extremo risco à sua saúde”, 
escreveu o advogado Thiago 
Nogueira Xavier, na ação.

Segundo o advogado, que 
conversou com exclusividade 
com o DHoje, em tese esta 
decisão poderia ser tomada 
somente pelos médicos, am-
parados pela resolução 1.989 
do Conselho Federal de Me-
dicina que prevê casos como 
esses. “Na resolução consta 
que a decisão poderia ter sido 
somente pelos médicos, tendo 
no mínimo dois exames e dois 
laudos de médicos diferentes. 

Andressa ZAFALON Até porque, o aborto é um cri-
me doloso contra a vida, mas, 
nesse caso, foi constatado que 
não tem viabilidade de vida, por 
isso não pode ser caracterizado 
como crime”, explica Thiago.

Por mais que exista o am-
paro no Conselho Federal de 
Medicina, o corpo clínico de 
Fernandópolis, onde a gestante 
fez os exames, optou por instruir 
a paciente a procurar a justiça 
e ambos, família e médicos, 
ficarem também respaldados 
pela justiça.

“Destaque-se, ainda, que 
o na última consulta o corpo 

médico instruiu a requerente a 
buscar a presente autorização 
para maior segurança tanto da 
situação legal dela como da 
equipe médica, motivo pelo 
qual faz o presente pedido”, 
ressaltou o advogado.

A 2ª Vara Criminal da Co-
marca de Jales, Alexandre Yuri 
Kiataqui, decidiu então pelo 
deferimento do pedido. “Está 
autorizada a equipe médica a 
proceder a antecipação tera-
pêutica do parto da gestante, 
desde que haja manifestação 
de vontade inequívoca da mes-
ma”, concluiu o juízo.
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Com 43 mil faltosos, Prefeitura 
amplia horário de vacinação 

A Secretaria de Saúde 
de São José do Rio Preto 
informou que vai estender 
o horário de vacinação con-
tra Covid-19 nas Unidades 
Básicas de Saúde (UBS) 
da cidade. A partir desta 
terça-feira (9) a imunização 
passa a ser das 8h às 15h.

“É uma forma de au-
mentar o número de pes-
soas vacinadas, princi-
palmente aquelas que 
deixaram de concluir o ca-
lendário vacinal por algum 
motivo”, afirmou Michela 
Dias Barcelos, gerente de 
imunização da Secretaria 
da Saúde. O número de 
faltosos de segunda dose 
em Rio Preto atualmente é 

de 43.143.
A vacinação contra a 

Covid-19 no bairro Maria Lu-
cia, que antes estava sendo 
realizada no Poliesportivo, 
volta para a UBS Maria Lú-
cia. Todas as unidades estão 
vacinando contra a Covid-19 
e rotina; o horário da imuni-
zação para doses de rotina 
é das 7h30h às 16h30 e 
covid das 7h30h às 15h, de 
segunda a sexta-feira.

Segundo os dados do 
Vacinômetro, Rio Preto con-
tabiliza 792.818 aplicações 
de vacina contra Covid-19, 
sendo 394.256 na primeira 
etapa, 343.376 na segunda 
e 43.636 na dose adicional. 
Além disso, 11.550 pessoas 
foram vacinadas com dose 
única.

Vinicius LIMA        
redacao@dhoje.com.br

UBSs
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A vacinação contra 
a Covid-19 no bair-
ro Maria Lucia, que 
antes estava sendo 
realizada no Polies-
portivo, volta para a 
UBS Maria Lúcia

BOA NOTÍCIA Rio Preto também 
não tem mortes

A Secretaria de Saúde de 
Rio Preto confirmou nesta 
segunda-feira (8) mais 33 
casos de Covid-19 no municí-
pio, sendo 29 diagnosticados 
por exame PCR e quatro por 
TR anticorpo. As notificações 
ocorreram entre os dias 29/10 
e 05/11. No total são 98.164 
casos, com uma média móvel 
de 20 casos leves e um caso 
grave por dia.

Nenhum óbito foi registrado 
no boletim desta segunda. Com 
isso, Rio Preto segue 2.813 
mortes desde o início da pan-
demia, com uma taxa de leta-
lidade de 2,8%. Considerando 
apenas os dados de 2021 são 
63.401 casos e 1.891 óbitos.

O número de recuperados 
chegou a 95.279, o equivalen-
te a 97% dos casos. A cidade 
soma 340.669 notificações de 
pacientes com sintomas gripais 
e 308.491 testes realizados. O 
coeficiente de incidência é de 
21.111 casos a cada 100 mil 
habitantes.

Atualmente Rio Preto regis-
tra 175 pacientes internados 
com síndrome respiratória agu-
da grave (SRAG), com 80 na 
UTI e 95 na enfermaria, sendo 
104 residentes de Rio Preto 
e 71 de outros municípios 
da região. Dentre os casos já 
confirmados com Covid-19 são 
35 internações, com 22 na UTI 
e 13 na enfermaria. A taxa de 
ocupação de leitos de UTI na 
região é de 25,7%.

Vinicius LIMA

Pela 1ª vez desde março de 2020, 
Estado não registra óbito por Covid

O Estado de São Paulo não 
registrou nenhum óbito de 
Covid-19 nesta segunda-feira 
(8). Entre os casos há 359 
novos, totalizando 4.413.241 
desde o início da pandemia. O 
total de óbitos é de 152.527.

Habitualmente durante as 
segundas-feiras os dados di-
vulgados são abaixo da média 
semanal, já que os municípios 
registram os óbitos no sistema 
oficial Sivep-gripe durante o 
domingo. No entanto, desde 
que a primeira morte pelo 
novo coronavírus foi registrada 
no estado em março de 2020, 
este fato ainda não havia 

acontecido nenhuma vez.
Entre o total de casos, 

4.242.148 tiveram a doen-
ça e já estão recuperados, 
sendo que 456.344 foram 
internados e receberam alta 
hospitalar.

Há 3.011 pacientes inter-
nados em todo o território, 
sendo 1.375 em unidades 
de Terapia Intensiva e 1.636 
em enfermaria. A taxa de 
ocupação dos leitos de UTI 
no estado hoje é de 24,5% 
e na Grande São Paulo é de 
31,3%.

O detalhamento dos dados 
da pandemia está disponível 
no site www.saopaulo.sp.gov.
br/coronavirus.

Da REDAÇÃO
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ESTOQUE BAIXO

Banco de Leite pede ajuda às lactantes
O Banco de Leite Humano 

de Rio Preto está com o esto-
que abaixo da demanda. No 
início da manhã desta segun-
da-feira (8) o banco registrava 
estoque de 107 litros de leite 
materno, enquanto o ideal seria 
um volume de pelo menos 185 
litros. Por conta disso, está 
pedindo colaboração às lactan-
tes da cidade para conseguir 
atender os recém-nascidos que 
necessitam do alimento.

Para se cadastrar, basta a 
doadora entrar em contato com 
o Banco de Leite por meio dos 
telefones (17) 3214-3422 ou 
(17) 3222-2453. A equipe de 
atendimento oferecerá todas as 
informações necessárias. Outra 
opção é enviar um e-mail para 
o endereço sms.bancodelei-
te@riopreto.sp.gov.br contendo 
nome completo e telefone para 
contato.

Toda semana, o Banco de 
Leite Humano realiza o con-
tato telefônico com a doadora 
cadastrada, para programar a 
busca do leite em seu domi-
cílio e ofertar novo frasco para 
manutenção da coleta. O local 
é responsável por abastecer as 
maternidades do Hospital da 
Criança e Maternidade, Santa 
Casa, Beneficência Portuguesa 
e Austa.

No link a seguir estão as 
informações detalhadas sobre 
a coleta, armazenamento e 
doação: riopreto.sp.gov.br/do-
acao-de-leite-materno-quem-
-pode-doar/

Vinicius LIMA

Banco de Leite 
pede ajuda às 
lactantes
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OLÍMPIA Programa vai distribuir leite
 a idosos gratuitamente

O programa 
priorizará as 
famílias que 

possuem renda 
per capita inferior 

a ¼ do salário 
mínimo

A Prefeitura de Olímpia, por 
meio da secretaria de Assis-
tência Social, dará início neste 
mês de novembro, ao Progra-
ma Municipal “Viver Saúde”, 
com a distribuição gratuita de 
leite para idosos.

O programa objetiva ofere-
cer um complemento alimentar 
seguro e de valor nutritivo às 
pessoas idosas, acima de 60 
anos, que estejam em situação 
de vulnerabilidade social, que 
possuam acesso insuficiente 
à renda, e que estejam ins-
critas no Cadastro Único e no 
Cartão Cidadão Olimpiense. A 
ação entrará em atividade em 

breve, com a distribuição aos 
beneficiários.

Inicialmente, a estimativa 
do programa é contemplar 113 
idosos com a distribuição de 
15 litros de leite para cada um 
ao longo do mês. O leite será 
entregue às quartas-feiras, 

somando ao mês, a entrega 
de 1.695 litros. O programa 
priorizará as famílias que pos-
suem renda per capita inferior 
a ¼ do salário mínimo.

Os beneficiários, em con-
junto com os equipamentos so-
cioassistenciais, se comprome-
terão a manter a vacinação em 
dia e a participar das atividades 
dos serviços de convivência e 
fortalecimento de vínculos.

Para ter acesso ao bene-
fício, os interessados devem 
procurar os CRAS, munidos do 
Cartão Cidadão Olimpiense e 
manifestar interesse. O número 
de beneficiários será ampliado 
de acordo com a demanda do 
benefício.

Da REPORTAGEM
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MIRASSOL
Badminton garante 7 medalhas no Circuito Paulista

A equipe de Badminton 
de Mirassol conquistou 
quatro medalhas de 

ouro, uma de prata e duas de 
bronze na 2ª etapa do Circuito 
Paulista, disputada neste último 
final de semana, em Itapeti-
ninga. Entre os medalhistas de 
ouro estão os mirassolenses 
Breno Iury de Lima na indivu-
dual sub-9, Farly Guilherme de 
Lima na dupla mista sub-11 e 
Carlos Cansação dos Santos na 
dupla masculina Série C e na 
indiviudual sub-19.

Farly Guilherme de Lima 

também garantiu a prata na du-
pla masculina sub-11. Eduardo 
Rodrigues Medeiros e Kauan 
Pachele Roman foram bronze 
na dupla masculina sub-13. 
Mesma posição de Carlos Can-
sação dos Santos na individual 
Série C.

A equipe mirassolense, que 
é comandada pelo professor 
Leandro Balbino de Jesus, vo-
luntário e responsável pelo pro-
jeto “Vencedor de Badminton”, 
apoiada pelo Departamento 
Municipal de Esportes e Lazer, 
vai encarar a próxima etapa do 
Paulista nos dias 11 e 12 de 
dezembro em Brodowski.

Da REDAÇÂO
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CAMPEÃ

Ciclista de Rio Preto fica com 
título do Paulista de Montanha

A ciclista rio-preten-
se Vanessa Paris, 
da Briani Assesso-
ria Esportiva, foi a 

grande campeã do Campeo-
nato Paulista de Montanha, 
disputado neste domingo (7). 
A prova foi realizada no Novo 
Parque Anilinas, em Cubatão, 
com chegada no portal do 
parque Caminhos do Mar, em 
São Bernardo do Campo.

O Paulista de Montanha, 
prova de ciclismo, contou 
com 11 km de percurso, sen-

do 9 km de subida e 2 km de 
trecho plano e foi organizado 
pela Federação Paulista de 
Ciclismo.

“A prova foi dura, subindo 
do jeito que eu gosto, com 
inclinação média de 9/10%. 
Além de fazer muita força, curti 
bastante o visual da serra. O 
dia estava lindo e conseguia 
ver o mar conforme ia subindo 
a estrada velha de Santos e 
eu adoro apreciar as belezas 
da natureza”, afirmou a atleta 
que ficou com o 1º lugar na 
categoria Master A e 3ª lugar 
na classificação geral.

Da REDAÇÂO 
redacao@dhoje.com.br
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Ciclista rio-pretense 
Vanessa Paris, da 
Briani Assessoria 
Esportiva

BRASILEIRÃO
Novorizontino faz história 

e vai disputar Série B

O Novorizontino irá jogar 
pela primeira vez em 
sua história o Cam-

peonato Brasileiro da Série B 
em 2022. Um ano depois de 
subir da Série D, o time paulista 
repetiu o feito e neste domingo 
(7) confirmou o tão sonhado 
acesso.

Jogando no Estádio Jorge Is-
mael de Biasi, a equipe recebeu 
e venceu o Manaus, pelo placar 
de 2 a 0, em um duelo direto 
pela vaga na última rodada 
do Grupo D da segunda fase. 
Edson Silva e Douglas Baggio, 
ambos no segundo tempo, 
marcaram os gols.

Com o resultado, o Novo-
rizontino termina essa etapa 
da competição na segunda 
posição do Grupo D com nove 
pontos, ficando atrás apenas 
do líder Tombense que fez 11 e 
agora irá disputar a decisão do 
título da Série C contra o Itua-
no, primeiro colocado da outra 
chave. Já o Manaus bate na 
trave pelo segundo ano seguido 
na briga pelo acesso, ficando 
em terceiro com seis pontos.

A partida começou bastan-
te movimentada, com os dois 
times procurando espaços 
para chegar com perigo ao gol 
adversário, mas aos poucos o 
Manaus foi tomando as rédeas 
do duelo e criando as melhores 
chances. A primeira veio aos 12 
minutos, quando após um cru-
zamento, Denílson apareceu no 
segundo pau e cabeceou firme, 
mas parou em uma bela defesa 

do goleiro Giovanni.
Apesar disso, o Novorizon-

tino conseguiu responder algu-
mas vezes em bolas paradas. 
Aos 19 minutos, Pereira soltou 
o pé em uma cobrança de 
falta, mas o goleiro Matheus 
Inácio se esticou inteiro para 
espalmar para fora. Já nos 
minutos finais, Danielzinho 
teve uma chance em uma 
falta da meia-lua, mas acabou 
mandando por cima do gol. Por 
isso, o primeiro tempo termi-
nou zerado.

Na volta do intervalo, o No-
vorizontino fez pressão desde o 
primeiro minuto e no primeiro 
lance de ataque, Barba arris-
cou um chute forte de longe 
e acertou o travessão. Porém 
depois de tanto tentar, os do-
nos da casa abriram o placar 
aos 17 minutos. Depois de 
uma cobrança de escanteio 
fechada, Edson Silva apareceu 
com liberdada e testou para o 
fundo das redes, colocando os 
paulistas em vantagem.

Em vantagem, os donos 
da casa passaram a controlar 
o jogo conforme o tempo foi 
passando. E, não demorou 
para sair o segundo gol. Aos 
38, Guilherme Lazaroni foi 
até a linha de fundo e cruzou 
rasteiro para trás, encontrando 
Douglas Baggio que só ajeitou 
o corpo e bateu para o fundo 
das redes, sem chances para 
o goleiro adversário. Nos minu-
tos finais não deu tempo para 
mais nada e o Novorizontino 
venceu por 2 a 0.

Da REDAÇÂO
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DERROTA

São Paulo perde em Salvador

O São Paulo fez um jogo 
difícil diante do Bahia 
na Arena Fonte Nova, 

em Salvador (BA), e foi derrota-
do por 1 a 0, com gol marcado 
por Rossi, no segundo tempo. A 
partida, realizada na noite deste 
domingo (7), foi válida pela 30ª 
rodada.

Com o resultado, o São Pau-
lo, que vinha de importante vitó-
ria diante do Internacional, por 
1 a 0, segue com 37 pontos em 
13º lugar. Já o Bahia alcançou 
36 pontos e está logo abaixo 
dos paulistas, na 14ª colocação.

Logo no começo, o São 
Paulo chegou com perigo. Após 
chute de Rigoni, a bola ficou 
viva na área e Miranda tentou 
completar, mas a zaga afastou. 
O Bahia respondeu aos 14 mi-
nutos com Juninho Capixaba, 
que chutou colocado e exigiu 
grande defesa de Tiago Volpi. 

Na sequência, Gilberto também 
assustou em chute para fora.

O São Paulo ainda teve 
chance em jogada de Rigoni, 
que driblou o goleiro e cruzou, 
mas Luciano não alcançou a 
bola para completar. Os baianos 
exerceram pressão no final e só 
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não abriram o placar por conta 
da grande defesa de Volpi em 
cabeçada de Gilberto na pe-
quena área.

No segundo tempo, o Bahia 
começou melhor e criou chan-
ces com Gilberto e Nino Paraíba. 
Rigoni era o jogador mais peri-

goso do time paulista e tentou 
em chute fraco e depois em 
cabeçada por cima.

Até que aos 31 minutos, 
o Bahia teve falta perigosa no 
lado direito. Após cobrança, 
a bola ficou com Rossi dentro 
da área, no lado esquerdo. Ele 
chutou colocado e acertou o 
ângulo oposto para fazer uma 
belo gol. Apesar de avançar o 
time, o São Paulo não conseguiu 
reverter a derrota. Mas teve 
grande chance com Benítez, que 
chutou colocado de fora da área 
e quase marcou um golaço, se 
não fosse a defesa de Danilo 
Fernandes.

Os dois times jogam no meio 
de semana pela 35ª rodada. Na 
quarta-feira (10), às 21h30, o 
São Paulo visita o Fortaleza, na 
Arena Castelão, em Fortaleza 
(CE). No dia seguinte (11), 
às 19h, o Bahia também joga 
fora de casa, no Maracanã, no 
Rio de Janeiro (RJ), diante do 
Flamengo.
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CLÁSSICO
Palmeiras bate o Santos na Vila

O Palmeiras levou a me-
lhor o clássico diante 
do Santos neste do-

mingo (7) ao fazer 2 a 0 na Vila 
Belmiro, pela 30ª rodada do 
Campeonato Brasileiro. Com o 
resultado, o Verdão reassumiu 
provisoriamente a segunda 
posição, com 55 pontos, dez 
atrás do Atlético-MG. O Santos, 
por outro lado, ficou com 35, 
perto da zona de rebaixamento.

O Santos começou o jogo 
pressionando o Palmeiras com 
a clara intenção de surpreender 
o adversário. Raniel teve duas 
oportunidades, mas não con-
seguiu tirar o zero do placar. A 
equipe alviverde foi gostando 

do jogo e chegou a marcar com 
Rony, mas, após consultar o 
VAR, o árbitro assinalou mão 
de Dudu e anulou o lance.

O gol, apesar de anulado, 
fez o Palmeiras crescer, dife-
rente do Santos, que voltou a 
sofrer com desatenção. Aos 43 
minutos, Dudu deu belo passe 
de letra para Raphael Veiga. O 
meia deu assistência espeta-
cular para Rony empurrar para 
o fundo das redes. Desta vez, 
valeu. Do outro lado, o time 
alvinegro viu Marinho, em co-
brança de falta, jogar rente ao 
ângulo de Weverton.

O segundo tempo começou 
movimentado. Aos três minu-
tos, Vinícius Zanocelo arriscou 
um chute de fora da área, mas 

Weverton fez um milagre com 
as pontas dos dedos para salvar 
o Palmeiras, que respondeu. 
Raphael Veiga parou no goleiro 
João Paulo.

O Palmeiras foi para cima 
e ampliou aos 23 minutos. 
Após contra-ataque puxado 
por Piquerez, a bola chegou 
em Rony, que só rolou para 
Raphael Veiga estufar o ângulo 
de João Paulo. Em desvanta-

gem, o Santos se entregou, 
viu o adversário administrar 
o resultado para confirmar a 
vitória.

Na próxima rodada, o 
Santos enfrenta o Red Bull 
Bragantino na quarta-feira, 
às 19h, na Vila  Belmiro, em 
Santos (SP). No mesmo dia, 
às 20h30, o Palmeiras recebe 
o Atlético-GO, no Allianz Par-
que, em São Paulo (SP).

Da REDAÇÂO
César GRECO

ESPORTE A-7Jornal
São José do Rio Preto, terça-feira
09 de novembro de 2021
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44ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO 
RIO PRETO 

09 DE NOVEMBRO DE 2021 – TERÇA-FEIRA – 9:00 HORAS 
 

ORDEM DO DIA 
 

 
PROJETO DE LEI 
01 – 249/21 – DO EXECUTIVO – 1ª DISC./VOT (COM EMENDAS) 
Dispõe sobre o Plano Plurianual do Município de São José do Rio Preto para o 
período de 2022 a 2025 e dá outras providências. (PPA). (QUÓRUM: MAIORIA 
ABSOLUTA)  
 
 
III – EXPLICAÇÃO PESSOAL                                                                                                      

 
 Ver. PEDRO ROBERTO GOMES 

  Presidente da Câmara – 
04/11/2021 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

45ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO 
RIO PRETO 

09 DE NOVEMBRO DE 2021 – TERÇA-FEIRA – 14:00 HORAS 
 

ORDEM DO DIA 
 
PROJETOS DE LEI COMPLEMENTAR 
01 – 29/21 – DO EXECUTIVO – 2ª DISC./VOT 
Revoga a Lei nº 13.350/2019 e proíbe, conforme estabelece, o uso de veículos de 
carga por tração animal e a exploração animal para tal finalidade. (QUÓRUM: 
MAIORIA SIMPLES)  
 
PROJETOS DE LEI 
02 – 304/21 – DO EXECUTIVO – 2ª DISC./VOT  
Dispõe sobre a outorga de uso, sob forma de concessão administrativa, de imóvel 
público municipal, em favor do Centro Comunitário Grande Família do Cristo Rei. 
(QUÓRUM:DOIS TERÇOS)  
 
03 – 299/21 – DO EXECUTIVO – 1ª DISC./VOT (COM EMENDAS) 
Dispõe sobre a reinstituição do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher - 
C.M.D.M.  e dá outras providências. (QUÓRUM: MAIORIA SIMPLES)  
 
04 – 04/21 – VER. PEDRO ROBERTO – 2ª DISC./VOT (COM EMENDA) 
Dispõe sobre o acesso de pessoas com Transtorno do Espectro Autista – TEA aos 
direitos assegurados no art. 3º da Lei Nacional nº 12.764, de 27 de dezembro de 
2012, no âmbito do município de São José do Rio Preto. (QUÓRUM MAIORIA 
SIMPLES)  
 
05 – 69/21 -  VER. RENATO PUPO – 2ª DISC./VOT (COM EMENDA) 
Altera o § 3º, do art. 154 da Lei Municipal Nº 13.509 de 15 de junho de 2020 que 
dispõe sobre o Código Sanitário do Município de São José do Rio Preto. 
(QUÓRUM: MAIORIA ABSOLUTA)  
 
06 – 248/21 – VER. PAULO PAULÉRA – 2ª DISC./VOT 
Inclui no Calendário Oficial do município de São José do Rio Preto – SP, o “Dia 
Municipal do Médico Cardiologista”, a ser comemorado, anualmente, no dia 14 de 
agosto.(QUÓRUM: MAIORIA SIMPLES) 
 
07 – 238/21 – VER. PROF.DR. ELSO DRIGO FILHO – 1ª DISC./VOT 

Cria o Fórum Municipal Permanente de Educação de São José do Rio Preto – FMPE 
e dá outras providências.  (QUÓRUM: MAIORIA  SIMPLES)  
VOTAR PARECER CONTRADITÓRIO AO DA COMISSÃO DE JUSTIÇA E 
REDAÇÃO – ADVOGADO)  
 
PROJETO DE RESOLUÇÃO 
08 – 23/21 – VER. PAULO PAULÉRA – 2ª DISC./VOT (C/EMENDA) 
Altera a Resolução nº 712/1990 – Regimento Interno, e o art. 2º da Resolução nº 
1.247, de 6 de maio de 2020, tornando as sessões mais eficientes. (QUÓRUM: 
MAIORIA ABSOLUTA).  
 
III – EXPLICAÇÃO PESSOAL                                                                                                   

 
Ver. PEDRO ROBERTO GOMES 

  Presidente da Câmara – 
04/11/2021 

 

DEPARTAMENTO DE PESSOAL 

EXTRATO DE PORTARIAS 

 

PORTARIA Nº 6805, DE 08 DE NOVEMBRO DE 2021. 

REVOGA a pedido, a Portaria nº 6656, DE 09 de fevereiro de 2021, que 
designou a servidora THAIS MACHADO RODRIGUES DE OLIVEIRA – 
Jornalista, para desempenhar a função de Coordenador de 
Comunicação Social, a partir de 08 de novembro de 2021. 
 
VER. PEDRO ROBERTO GOMES. 
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
 

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA COMPARECIMENTO

DRº Alexandre de Souza Matta, inscrito na OAB/SP 143.171, 
com escritório à Avenida Adolfo Lutz, 886, sala 05, Santa 
Cruz, bairro da cidade de São Jose do Rio Preto/SP - CEP 
15014.140, brasileiro, casado, residente nesta cidade, vem, 
por intermédio deste Edital para promover a convocação 
do trabalhador Lucas Henrique Borges Figueiredo, CPF: 
363.768.608-26 para comparecer o mais breve possível no 
escritório com endereço acima informado em seu horário de 
funcionamento, ou seja, de segunda à sexta feira, das 08h:-
00min às 11h:00min no período matutino e das 13h:00min 
às 18h:00min no período vespertino, para tratar de assunto 
referente a Ação Individual de nº 0011751-14.2017.5.15.0044 
em trâmite perante a Justiça do Trabalho desta comarca de 
São José do Rio Preto, SP.

São José do Rio Preto, SP, 08 de novembro de 2021

DRº Alexandre de Souza Matta

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:

MATHEUS HENRIQUE MUNIZ e BRUNA MARINHO CAR-
VALHO CÂNDIDO. Ele, de nacionalidade brasileira, auxiliar 
de depósito, solteiro, nascido em Catanduva, SP, no dia 
22 de dezembro de 1997, residente e domiciliado a Santos 
Dumont, Nº 79, Vila Ercilia, São José do Rio Preto, SP, fi lho 
de ALICIO MUNIZ e de MARIA DE LOURDES DA SILVA 
MUNIZ. Ela, de nacionalidade brasileira, representante de 
vendas, solteira, nascida em São José do Rio Preto, SP, no 
dia 01 de junho de 1999, residente e domiciliada a Santos 
Dumont, Nº 79, Vila Ercilia, São José do Rio Preto, SP, fi lha 
de WENDEL ALVES CÂNDIDO e de VALDENE MARINHO 
CARVALHO. 

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, 08 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:

JONAS AUGUSTO FIDELIS e CAMILA MARINA SAN-
TOS DA SILVA. Ele, de nacionalidade brasileira, vendedor, 
solteiro, nascido em São José do Rio Preto, SP, no dia 15 de 
setembro de 1993, fi lho de CLAUDIO FIDELIS e de FABIA-
NA DE CÁSSIA FANTINI FIDELIS. Ela, de nacionalidade 
brasileira, analista de negócios, solteira, nascida em São 
Paulo, SP, no dia 04 de março de 1992, fi lha de LOURIVAL 
JOSÉ DA SILVA e de MARLENE DA SILVA SANTOS. 

DOMINGOS DONIZETI CLAUDIO e ISABEL MODESTO 
DE ALMEIDA. Ele, de nacionalidade brasileira, vendedor, 
divorciado, nascido em Orlândia, SP, no dia 26 de setembro 
de 1957, fi lho de DOMINGOS CLAUDIO e de TEREZINHA 
ELZA DERCOLI CLAUDIO. Ela, de nacionalidade brasileira, 
cabeleireira, viúva, nascida em Valparaíso, SP, no dia 28 de 
setembro de 1955, fi lha de OLIDIO MODESTO e de OLIVIA 
DA SILVA MODESTO. 

EDIMILSON SILVA LIMA e MARIA ROSILDA LERIANO 
FERNANDES. Ele, de nacionalidade brasileira, autonomo, 
solteiro, nascido em Inhapi, AL, no dia 03 de julho de 1970, 
fi lho de JOSÉ VIEIRA LIMA e de MARIA PASTORA SILVÉ-
RIA DA SILVA. Ela, de nacionalidade brasileira, costureira, 
solteira, nascida em Guzolândia, SP, no dia 10 de julho de 
1967, fi lha de MANOEL FERNANDES e de DELCINA ESME-

RALDINA LERIANO FERNANDES. 

NILSO LEVI MORAES JÚNIOR e CAMILA CASSAVIA 
BARBOZA. Ele, de nacionalidade brasileira, químico, soltei-
ro, nascido em São Gonçalo, RJ, no dia 05 de maio de 1982, 
fi lho de NILSO LEVI MORAES e de TEREZINHA XAVIER 
CENA MORAES. Ela, de nacionalidade brasileira, do lar, di-
vorciada, nascida em Nova Granada, SP, no dia 13 de junho 
de 1983, fi lha de RONEY GOMES BARBOZA e de SANDRA 
REGINA CASSAVIA BARBOZA. 

GUILHERME FERRAZ CALLEGARETTI e VICTORIA 
JUNQUEIRA FRANCO RIBEIRO. Ele, de nacionalidade 
brasileira, consultor aduaneiro, solteiro, nascido em São Ber-
nardo do Campo, SP, no dia 17 de dezembro de 1991, fi lho 
de RONALDO DO CARMO CALLEGARETTI e de SANDRA 
APARECIDA FERRAZ CALLEGARETTI. Ela, de nacionalida-
de brasileira, empresária, solteira, nascida em São José do 
Rio Preto, SP, no dia 10 de outubro de 1991, fi lha de LAURO 
CESAR PEREIRA RIBEIRO FILHO e de ELISABETH JUN-
QUEIRA FRANCO RIBEIRO. 

LUCIANO PERPETUO FERNANDES e MYRIAN FERREIRA 
SILVA. Ele, de nacionalidade brasileira, mecânico de ma-
nutenção, solteiro, nascido em São José do Rio Preto, SP, 
no dia 26 de junho de 1984, fi lho de SEBASTIÃO ANTONIO 
FERNANDES e de CIRLEI VIEIRA LIMA FERNANDES. Ela, 
de nacionalidade brasileira, advogada, divorciada, nascida 
em São José do Rio Preto, SP, no dia 08 de abril de 1981, 
fi lha de NELSON VITORINO FERREIRA e de JULIA MARIA 
DE JESUS FERREIRA. 

HEITOR OLIVEIRA DOS SANTOS e NAYARA GOMES 
LUIZ. Ele, de nacionalidade brasileira, autônomo, solteiro, 
nascido em São José do Rio Preto, SP, no dia 30 de junho 
de 1995, fi lho de JOSÉ PORFIRIO TEIXEIRA DOS SANTOS 
e de MÁRCIA DA SILVA OLIVEIRA DOS SANTOS. Ela, de 
nacionalidade brasileira, Auxiliar de desenvolvimento infantil, 
solteira, nascida em São José do Rio Preto, SP, no dia 25 
de janeiro de 1995, fi lha de FERNANDO GOMES LUIZ e de 
ROSEMEIRE DA SILVA GOMES LUIZ. 

JULIANNE CHRISTINE CREMONEZI e NATALIA TORSANI 
UBEDA. Ela, de nacionalidade brasileira, médica veterinária, 
divorciada, nascida em São Bernardo do Campo, SP, no dia 
18 de fevereiro de 1986, fi lha de VALTER CREMONEZI e de 
MIRIAN REGINA BERTACO CREMONEZI. Ela, de nacio-
nalidade brasileira, médica veterinária, solteira, nascida em 
Novo Horizonte, SP, no dia 22 de janeiro de 1988, fi lha de 
DECIO ADEMIR UBEDA LAMERA e de MARIA ALICE TOR-
SANI UBEDA. 

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

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.

LEANDRO FERREIRA e JOZÍANE CARLOS DA SILVA. Ele, brasileiro, natural de Neves Paulista, 
Estado de São Paulo, nascido ao primeiro (01) de dezembro de um mil novecentos e setenta e nove (1979), com 
quarenta  e um (41) anos de idade, operador de máquinas, divorciado, filho de JAIR FERREIRA e de dona 
ANTONIA DA SILVA MORAES FERREIRA. Ela, brasileira, natural de Colíder, Estado de Mato Grosso, nascida 
aos  cinco (05) de setembro de um mil novecentos e oitenta e dois (1982), com trinta  e nove (39) anos de idade, 
operadora de máquinas, solteira, filha de JOSÉ ALMEIDA DA SILVA e de dona LEONICE ANTONIA CARLOS 
DA SILVA.

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, oito (08) 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.

KAUÊ IAGO ROSA e ELIS REGINA MORAES BORGES DA SILVA. Ele, brasileiro, natural de São 
José do Rio Preto, Estado de São Paulo, nascido aos sete (07) de agosto de um mil novecentos e noventa e sete 
(1997), com vinte  e quatro (24) anos de idade, motorista, solteiro, filho de ADRIANO ANASTACIO ROSA e de 
dona CECILIA BENEDITA CHAPINHA. Ela, brasileira, natural de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, 
nascida aos  dezenove (19) de maio de um mil novecentos e noventa e oito (1998), com vinte  e três (23) anos de 
idade, almoxarife, solteira, filha de VANDER MARCOS BORGES SILVA e de dona SANDRA REGINA 
BORGES DA SILVA.

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, oito (08) de novembro de dois mil e vinte e um (2021).
Renata Comunale Aleixo
Oficial
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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. THIAGO DE SOUZA MAFFUS MINA e ANA PAULA 
MANSINE, sendo ELE fi lho de ROBSON MAFFUS MINA e 
de CRISTIANE APARECIDA DE SOUZA MAFFUS MINA e 
ELA fi lha de MARCO ANTONIO MANSINE e de LUCIENE 
DE FATIMA ROMUALDO MANSINE;

2. VITOR GUIMARÃES SAGRADIN e VITÓRIA SO-
ARES DIAS, sendo ELE fi lho de VALDENIR PERPETUO 
SAGRADIN e de CASSANDRA SALGADO GUIMARÃES 
SAGRADIN e ELA fi lha de DEUSDEDIT DIAS e de GISLEI 
SAORES;
; brasileiros, residentes neste 3º subdistrito. Se alguém sou-
ber de algum impedimento, oponha-o em Cartório (R. São 
Paulo, 2200 – Tel: 3202-9090). 06/10/2021.

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

1. MARCELO HENRIQUE DE OLIVEIRA FREITAS e 
THAINA PAULA DE ANDRADE, sendo ELE fi lho de JOSÉ 
ROBERTO GONÇALVES DE FREITAS e de ALESSANDRA 
APARECIDA DE OLIVEIRA e ELA fi lha de EZEQUIEL SOU-
ZA DE ANDRADE e de CLAUDENICE LEMES DE PAULA 
ANDRADE;

2. JEFERSON BRÍGIDO LEMOS e CRISTIANE APA-
RECIDA DO NASCIMENTO, sendo ELE fi lho de PAULO 
BRÍGIDO LEMOS e de NEUZA MANCHINI LEMOS e ELA 
fi lha de ANTONIO SOUZA DO NASCIMENTO e de MARIA 
INES GALDINO DO NASCIMENTO;

3. GEILSON JOSÉ DOS SANTOS e THAYANE DIAS 
DOS SANTOS, sendo ELE fi lho de JOSÉ MAXIMO DA 
SILVA e de FRANCISCA SANTOS DA SILVA e ELA fi lha 
de ADIMILSON DOS SANTOS e de JULIANA APARECIDA 
DIAS DOS SANTOS;

4. WALDEMAR ROBERTO MARANI DA SILVA e JEO-
ADIM MARIA DE LIMA, sendo ELE fi lho de WALDEMAR DA 
SILVA e de MARIA MARANI e ELA fi lha de JOSÉ FRANCIS-
CO DE LIMA e de MARIA DE LOURDES DE LIMA;

5. PAULO CÉSAR MOREIRA e ANA OLINDA FER-
REIRA DE OLIVEIRA, sendo ELE fi lho de JACINTO MO-
REIRA e de CLEMÊNCIA CARDOSO DE SALES MOREIRA 
e ELA fi lha de ALVARO FERREIRA DA SILVA e de OLINDA 
ANA FERREIRA;

6. DENIS DA PAZ LIMA e GRAZIELE SOARES DE 
OLIVEIRA, sendo ELE fi lho de GENISVAL FERREIRA LIMA 
e de GILVANETE RAIMUNDA DA PAZ e ELA fi lha de MI-
GUEL ARCANJO DE OLIVEIRA e de SILVIA SOARES DE 
MELO;

7. PAULO SERGIO DE MORAES e ROSICLER XA-
VIER DA SILVA, sendo ELE fi lho de LAERTE MORAES e de 
ISABEL PEREIRA MORAES e ELA fi lha de JOÃO XAVIER 
DA SILVA e de MARIA BRANDÃO DA SILVA;
; brasileiros, residentes neste 3º subdistrito. Se alguém sou-
ber de algum impedimento, oponha-o em Cartório (R. São 
Paulo, 2200 – Tel: 3202-9090). 08/11/2021.

Balcão de Empregos 
720 vagas nesta terça

 
O Balcão de Empregos de Rio Preto desta sexta-feira (5) 
está oferecendo 720 oportunidades de trabalho. As prin-
cipais 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 

através do site da Prefeitura www.riopreto.sp.gov.br/balcao-
empregos e se candidatar as vagas oferecidas enviando os 

currículos.Filtros:  Relatório diário do dia 05/11/2021. Apenas vagas ativas (novas e reativadas).

Relatório de VagasBalcão de Empregos

CARGO QTDE. VAGAS SEXO TIPO
AÇOUGUEIRO PERMANENTEINDIFERENTE7
AÇOUGUEIRO PERMANENTEINDIFERENTE1
AGENTE DE CRÉDITO PERMANENTEINDIFERENTE10
AGENTE DE LIMPEZA PERMANENTEFEMININO1
AGENTE DE LIMPEZA OLIMPIA PERMANENTEMASCULINO1
AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA PERMANENTEFEMININO1
AJUDANTE DE ELETRICISTA PERMANENTEINDIFERENTE1
AJUDANTE DE FUNDICAO PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA PERMANENTEMASCULINO3
AJUDANTE DE MARCENEIRO/ MEIO OFICIAL PERMANENTEMASCULINO1
AJUDANTE DE MECANICO, LINHA LEVE E PESADA PERMANENTEMASCULINO1
AJUDANTE DE MOLDELAGEM PERMANENTEMASCULINO1
AJUDANTE DE OBRAS PERMANENTEINDIFERENTE5
AJUDANTE DE PINTURA AUTOMOTIVA PERMANENTEMASCULINO1
AJUDANTE GERAL CONSTRUÇÃO CIVIL PERMANENTEINDIFERENTE4
ALMOXARIFE SR PERMANENTEINDIFERENTE1
ANALISTA DE CRIAÇÃO - MARKETING PERMANENTEINDIFERENTE1
ANALISTA DE MARKETING PERMANENTEINDIFERENTE1
ANALISTA DE PCP PERMANENTEMASCULINO1
ANALISTA DE SUPORTE PERMANENTEINDIFERENTE1
ARRUMADOR DE PALETE TEMPORÁRIAMASCULINO3
ASSISTENTE COMERCIAL EXTERNO PERMANENTEINDIFERENTE2
ASSISTENTE DE FATURAMENTO PERMANENTEMASCULINO1
ASSISTENTE DE FROTA PERMANENTEMASCULINO1
ASSISTENTE DE IMPLANTAÇAO PERMANENTEINDIFERENTE1
ASSISTENTE DE VENDAS PERMANENTEINDIFERENTE2
ASSISTENTE OU ANALISTA FISCAL PERMANENTEINDIFERENTE1
ATENDEDE DE PADARIA PERMANENTEINDIFERENTE1
ATENDENTE PERMANENTEINDIFERENTE1
ATENDENTE PERMANENTEINDIFERENTE3
ATENDENTE DE BALCÃO PERMANENTEINDIFERENTE1
ATENDENTE DE COMERCIO PERMANENTEINDIFERENTE2
ATENDENTE DE LOJA PERMANENTEINDIFERENTE1
ATENDENTE DE PADARIA PERMANENTEFEMININO1
ATENDENTE DE SHOPPING/ÁREA ALIMENTAÇÃO PERMANENTEINDIFERENTE1
ATENDENTE (ESTÁGIO) PERMANENTEINDIFERENTE10
ATENDENTE/ OPERADORA DE CAIXA PERMANENTEFEMININO2
ATENDENTE PRAÇA ALIMENTAÇÃO IGUATEMI PERMANENTEINDIFERENTE1
AUX. DE COZINHA PERMANENTEINDIFERENTE3
AUX. DE GARÇOM PERMANENTEINDIFERENTE5
AUX DE SUSHIMAN PERMANENTEINDIFERENTE2
AUX. EXPEDIÇÃO PERMANENTEMASCULINO5
AUXILIAR ADMINISTRATIVO PERMANENTEINDIFERENTE1
AUXILIAR ADMINISTRATIVO PERMANENTEMASCULINO1
AUXILIAR ADMINISTRATIVO COMERCIAL PERMANENTEFEMININO1
AUXILIAR ADMINISTRATIVO (EXCLUSIVO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA) PERMANENTEINDIFERENTE10
AUXILIAR CONTABIL/ADMINISTRATIVO PERMANENTEFEMININO1
AUXILIAR DE AÇOUGUE PERMANENTEMASCULINO4
AUXILIAR DE AÇOUGUE PERMANENTEINDIFERENTE4
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO PERMANENTEMASCULINO2
AUXILIAR DE ATENDIMENTO TEMPORÁRIAINDIFERENTE15
AUXILIAR DE COBRANÇA PERMANENTEFEMININO1
AUXILIAR DE CONTAS/ RECEBER/ A PAGAR/ FINANCEIRO PERMANENTEINDIFERENTE1
AUXILIAR DE COZINHA PERMANENTEINDIFERENTE2
AUXILIAR DE COZINHA PERMANENTEINDIFERENTE1
AUXILIAR DE DEPÓSITO TEMPORÁRIAMASCULINO3
AUXILIAR DE DEPÓSITO PERMANENTEINDIFERENTE4
AUXILIAR DE DEPÓSITO - SERVIÇOS GERAIS TEMPORÁRIAMASCULINO1
AUXILIAR DE ENFERMAGEM PERMANENTEFEMININO2
AUXILIAR DE ENTREGAS PERMANENTEINDIFERENTE4
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CARGO QTDE. VAGAS SEXO TIPO
AUXILIAR DE ESTOQUE PERMANENTEMASCULINO1
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO - PARA MADRUGADA TEMPORÁRIAMASCULINO4
AUXILIAR DE LIMPEZA PERMANENTEINDIFERENTE1
AUXILIAR DE LIMPEZA PERMANENTEFEMININO6
AUXILIAR DE LIMPEZA PERMANENTEFEMININO1
AUXILIAR DE LIMPEZA -SOMENTE  PARA PCD ((PESSOA COM DEFICIÊNCIA)) PERMANENTEFEMININO1
AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PERMANENTEMASCULINO1
AUXILIAR DE MANUTENCAO ELETRICA PERMANENTEMASCULINO1
AUXILIAR DE MECÂNICO PERMANENTEINDIFERENTE1
AUXILIAR DE MECANICO DE CAMINHÃO. PERMANENTEMASCULINO1
AUXILIAR DE MONITORAMENTO ELETRONICO PERMANENTEINDIFERENTE3
AUXILIAR DE PINTURA - VIAGEM PERMANENTEMASCULINO2
AUXILIAR DE PREVENÇÃO PERMANENTEINDIFERENTE1
AUXILIAR DE PRODUCAO PERMANENTEINDIFERENTE2
AUXILIAR DE PRODUÇÃO PERMANENTEINDIFERENTE1
AUXILIAR DE PRODUÇÃO TEMPORÁRIAMASCULINO15
AUXILIAR DE PRODUÇÃO - INDUSTRIA ALIMENTÍCIA PERMANENTEMASCULINO2
AUXILIAR DE PRODUÇÃO1 PERMANENTEMASCULINO5
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PERMANENTEINDIFERENTE1
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PERMANENTEINDIFERENTE1
AUXILIAR DE TOPOGRAFIA COM CONHECIMENTO EM AUTOCAD PERMANENTEMASCULINO1
AUXILIAR DE TRANSPORTE TEMPORÁRIAMASCULINO8
AUXILIAR DEPARTAMENTO PESSOAL PERMANENTEINDIFERENTE1
AUXILIAR ENFERMAGEM PERMANENTEINDIFERENTE1
AUXILIAR OPERACIONAL - CARGA E DESCARGA PERMANENTEMASCULINO1
AUXILIAR PRODUÇÃO PERMANENTEMASCULINO3
AUXILIAR SERVIÇO GERAIS (CAMAREIRA) PERMANENTEMASCULINO2
AUXILIAR SERVICOS GERAIS PERMANENTEMASCULINO1
AUXILIAR TÉCNICO DE PROJETOS PERMANENTEINDIFERENTE1
BABÁ PERMANENTEINDIFERENTE2
BALCONISTA DE FARMACIA PERMANENTEINDIFERENTE1
BARMAN PERMANENTEMASCULINO1
BARMAN PERMANENTEINDIFERENTE1
BORRACHEIRO PERMANENTEMASCULINO1
CABISTA E LANÇADOR DE CABOS ÓPTICOS PERMANENTEMASCULINO2
CAIXA PERMANENTEINDIFERENTE1
CAIXA / VENDEDORA / ESTOQUISTA PERMANENTEINDIFERENTE4
CAMINHONEIRO TERCEIRIZADO PERMANENTEINDIFERENTE2
CARRETEIRO PERMANENTEMASCULINO3
COLADOR DE OUTDOOR PERMANENTEMASCULINO2
COMERCIAL PERMANENTEINDIFERENTE2
CONFERENTE PERMANENTEINDIFERENTE10
CONFERENTE DE MERCADORIA PERMANENTEMASCULINO1
CONSULTOR DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS PJ PERMANENTEINDIFERENTE2
CONSULTOR DE VENDAS PERMANENTEINDIFERENTE3
CONSULTOR DE VENDAS EXTERNO PERMANENTEINDIFERENTE10
CONSULTOR DE VENDAS EXTERNO E INTERNO PERMANENTEMASCULINO2
CONSULTOR(A) DE VENDAS PERMANENTEINDIFERENTE2
COORDENADOR COMERCIAL PERMANENTEINDIFERENTE1
CORRETOR DE IMÓVEIS PERMANENTEINDIFERENTE4
CORRETOR IMOBILIÁRIO PERMANENTEINDIFERENTE4
COZINHEIRA PERMANENTEINDIFERENTE1
CUIDADOR DE IDOSOS PERMANENTEINDIFERENTE3
CUIDADORA DE IDOSOS (IBIRÁ) PERMANENTEFEMININO3
CUIDADORA IDOSO  EM UCHOA PERMANENTEFEMININO2
DESIGN GRAFICO TEMPORÁRIAINDIFERENTE1
ELETRECISTA DE MANUTENÇÃO PARA METALURGICA PERMANENTEMASCULINO1
ELETRICISTA PERMANENTEMASCULINO3
ELETRICISTA PERMANENTEINDIFERENTE1
ELETRICISTA ALTA E BAIXA TENSAO TEMPORÁRIAMASCULINO12
ELETRICISTA E ENCARREGADO COM DISPONIBILIDADE PARA VIAJAR TEMPORÁRIAMASCULINO10
ELETRICISTA INDUSTRIAL PERMANENTEMASCULINO1
ELETROMECÂNICO PERMANENTEMASCULINO1
ENCANADOR RESIDENCIAL E PREDIAL / CONSTRUÇÃO CIVIL PERMANENTEMASCULINO3
ENFERMEIRO(A) PERMANENTEINDIFERENTE2
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CARGO QTDE. VAGAS SEXO TIPO
ENTREGADOR EXTERNO PERMANENTEINDIFERENTE1
ESPECIALISTA DE PECAS SENIOR PERMANENTEINDIFERENTE2
ESTAGIÁRIO ENGENHARIA PERMANENTEINDIFERENTE2
ESTÁGIARIO MARKETING PERMANENTEINDIFERENTE2
ESTÁGIO PERMANENTEINDIFERENTE1
ESTÁGIO ADMINISTRATIVO PERMANENTEINDIFERENTE1
ESTÁGIO ADMINISTRATIVO PERMANENTEINDIFERENTE1
ESTÁGIO AUXILIAR ADMINISTRATIVO TEMPORÁRIAINDIFERENTE1
ESTÁGIO EM ATENDIMENTO PERMANENTEFEMININO9
ESTÁGIO EM DIREITO TEMPORÁRIAFEMININO1
ESTAGIO EM LOGISTICA PERMANENTEINDIFERENTE1
ESTÁGIO EM VENDAS (R$800) PERMANENTEINDIFERENTE15
ESTAGIO ENSINO MEDIO PERMANENTEINDIFERENTE7
ESTÁGIO PARA ATENDIMENTO COMERCIAL PERMANENTEINDIFERENTE1
ESTÁGIO PEDAGOGIA PERMANENTEFEMININO1
ESTÁGIO VENDEDOR(A) PERMANENTEINDIFERENTE4
ESTÁGIO WEB DESIGNER PERMANENTEINDIFERENTE1
ESTOQUISTA PERMANENTEMASCULINO1
ESTOQUISTA PERMANENTEMASCULINO1
ESTOQUISTA TEMPORÁRIAMASCULINO1
ESTOQUISTA PERMANENTEINDIFERENTE1
ESTOQUISTA / ENTREGADOR PERMANENTEMASCULINO1
EXPEDIÇÃO E SERVIÇOS GERAIS PERMANENTEMASCULINO1
FAXINEIRO INDUSTRIAL PERMANENTEINDIFERENTE1
FISCAL DE LOJA - SEGURANÇA PERMANENTEINDIFERENTE4
GARÇOM PERMANENTEINDIFERENTE3
GARÇON PERMANENTEINDIFERENTE2
GESTÃO DE REDES SOCIAIS PERMANENTEINDIFERENTE1
GESTOR DE PCP PERMANENTEMASCULINO1
IMPRESSOR FLEXO PERMANENTEINDIFERENTE1
IMPRESSOR GRAFICO PERMANENTEINDIFERENTE1
(INDUSTRIA) - PROGRAMADOR/ OPERADOR DE CENTRO USINAGEM PERMANENTEMASCULINO1
INSTALADOR PERMANENTEINDIFERENTE1
INSTALADOR DE ALAMBRADO PROFISSIONAL PERMANENTEMASCULINO1
INTÉRPRETE DE LIBRAS PERMANENTEINDIFERENTE5
IRLA - TECNICO INSTALADOR DE REDES - INTERNET PERMANENTEMASCULINO1
JARDINEIRO PERMANENTEMASCULINO1
JARDINEIRO PERMANENTEMASCULINO1
JATEADOR DE GRANALHA PERMANENTEMASCULINO1
JATEADOR DE GRANALHA PERMANENTEMASCULINO1
JOVEM APRENDIZ PERMANENTEMASCULINO5
JOVEM APRENDIZ - FAST FOOD PERMANENTEINDIFERENTE1
LAVADEIRA E PASSADEIRA PERMANENTEFEMININO1
LIMPADOR (A) PERMANENTEMASCULINO2
LIMPADOR DE VIDROS PERMANENTEMASCULINO1
MANOBRISTA PERMANENTEINDIFERENTE2
MECÂNICO ALINHADOR VEÍCULOS PERMANENTEMASCULINO2
MECÂNICO DE AUTOMOVEIS PERMANENTEMASCULINO5
MECANICO DE MANUTENÇÃO PERMANENTEMASCULINO1
MECÂNICO DE MANUTENÇÃO /REFRIGERAÇÃO PERMANENTEMASCULINO1
MECÂNICO DE SUSPENSÃO E FREIO PERMANENTEMASCULINO3
MECÂNICO DE SUSPENSÃO E FREIO PERMANENTEMASCULINO3
MECÂNICO DE SUSPENSÃO E FREIO PERMANENTEMASCULINO3
MECÂNICO DE SUSPENSÃO E FREIO PERMANENTEMASCULINO3
MEIO OFICIAL DE MARCENARIA PERMANENTEMASCULINO1
MEIO OFICIAL DE MARCENARIA PERMANENTEMASCULINO1
MENSAGEIRO(A) COM MOTO PERMANENTEINDIFERENTE5
MONTADOR DE VEÍCULO/ INSTALADOR DE ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS PERMANENTEINDIFERENTE1
MONTADOR EXTERNO PERMANENTEMASCULINO2
MONTADOR INTERNO PERMANENTEMASCULINO2
MOTOBOY PERMANENTEINDIFERENTE1
MOTORISTA CARRETEIRO PERMANENTEINDIFERENTE1
MOTORISTA CNH D PERMANENTEMASCULINO3
MOTORISTA ENTREGADOR TEMPORÁRIAMASCULINO1
MOTORISTA ENTREGADOR- CAMINHÃO MUNK PERMANENTEMASCULINO1
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OP. PONTE ROLANTE TEMPORÁRIAMASCULINO1
OPERADOR  - CNC/ ROUTER ( TER O CURSO IMPRESCIDÍVEL) PERMANENTEINDIFERENTE1
OPERADOR DE BOBCAT /OPERADOR DE FRESA PERMANENTEMASCULINO1
OPERADOR DE CAIXA PERMANENTEINDIFERENTE6
OPERADOR DE CAIXA PERMANENTEINDIFERENTE1
OPERADOR DE CAIXA - MADRUGADA PERMANENTEINDIFERENTE1
OPERADOR DE CENTRO DE  USINAGEM PERMANENTEMASCULINO2
OPERADOR DE CENTRO DE USINAGEM E TORNO CNC PERMANENTEMASCULINO1
OPERADOR DE DOBRA DE CHAPA PERMANENTEMASCULINO2
OPERADOR DE DOBRA E CORTE PERMANENTEMASCULINO1
OPERADOR DE EMPILHADEIRA TEMPORÁRIAINDIFERENTE2
OPERADOR DE EMPILHADEIRA PERMANENTEMASCULINO1
OPERADOR DE ESTACIONAMENTO PERMANENTEINDIFERENTE1
OPERADOR DE LOJA TEMPORÁRIAMASCULINO2
OPERADOR DE LOJA PERMANENTEINDIFERENTE1
OPERADOR DE MAQUINA TRIPULADA DE LIMPEZA PERMANENTEMASCULINO1
OPERADOR DE MAQUINAS - MOTONIVELADORA/PATROL PERMANENTEMASCULINO1
OPERADOR DE PLASMA PERMANENTEMASCULINO1
OPERADOR DE PRENSA EXCENTRICA E DOBRADOR DE CHAPA PERMANENTEMASCULINO1
OPERADOR DE TELEMARKETING PERMANENTEINDIFERENTE1
OPERADOR DE TELEVENDAS PERMANENTEINDIFERENTE2
OPERADOR DE TORNO PARA USINAGEM PERMANENTEMASCULINO1
OPERADOR DE TORNO PARA USINAGEM PERMANENTEMASCULINO1
OPERADOR DE TORNO PARA USINAGEM PERMANENTEMASCULINO1
OPERADORA DE CAIXA PERMANENTEFEMININO1
OPERADORA DE TELEMARKETING PERMANENTEFEMININO4
PEDREIRO PERMANENTEINDIFERENTE1
PEDREIRO PERMANENTEMASCULINO1
PEDREIRO TEMPORÁRIAMASCULINO2
PESSOA COM DEFICIÊNCIA (EMPACOTADOR, REPOSITOR DE MERCEARIA) PERMANENTEINDIFERENTE4
PINTOR A PO PERMANENTEMASCULINO1
PINTOR A PÓ PERMANENTEINDIFERENTE5
PINTOR/PREPARADOR DE PINTURA AUTOMOTIVA PERMANENTEINDIFERENTE1
PORTEIRO PERMANENTEMASCULINO1
PORTEIRO TEMPORÁRIAMASCULINO1
PREPARADOR DE PINTURA AUTOMOTIVA PERMANENTEFEMININO1
PROJETISTA DE INSTALAÇÕES PREDIAIS PERMANENTEINDIFERENTE2
PROMOTOR DE VENDAS PERMANENTEFEMININO3
PROMOTOR I PERMANENTEINDIFERENTE1
RECEPCIONISTA , VAGA DESTINA SOMENTE À PESSOA COM LAUDO PCD PERMANENTEINDIFERENTE1
REPOSITOR PERMANENTEMASCULINO1
REPOSITOR PERMANENTEMASCULINO1
REPOSITOR PERMANENTEINDIFERENTE5
REPOSITOR DE FLV PERMANENTEINDIFERENTE6
REPOSITOR DE MERCEARIA PERMANENTEINDIFERENTE4
SERRALHEIRO PERMANENTEMASCULINO1
SERRALHEIRO ARTISTICO PERMANENTEINDIFERENTE1
SERVENTE PERMANENTEMASCULINO1
SERVENTE DE PEDREIRO PERMANENTEINDIFERENTE1
SERVENTE DE PEDREIRO PERMANENTEMASCULINO1
SERVENTE DE PEDREIRO ( PARA FABRICAÇÃO DE POSTE DE ALAMBRADO PERMANENTEMASCULINO1
SERVIÇOS GERAIS PERMANENTEMASCULINO1
SERVIÇOS GERAIS PERMANENTEMASCULINO1
SERVIÇOS GERAIS (PET SHOP) PERMANENTEINDIFERENTE1
SERVIÇOS GERIAS PERMANENTEMASCULINO1
SOLDADOR PERMANENTEINDIFERENTE10
SOLDADOR PERMANENTEINDIFERENTE2
SOLDADOR - PRODUÇÃO PERMANENTEMASCULINO5
SOLDADOR DE OBRAS - VIAGEM PERMANENTEMASCULINO3
SOLDADOR MONTADOR PERMANENTEMASCULINO2
SUPORTE PERMANENTEINDIFERENTE1
SUPORTE A SISTEMAS PERMANENTEINDIFERENTE3
TÉCNICO DE ENFERMAGEM PERMANENTEFEMININO4
TÉCNICO DE INTRAESTRUTURA EM TELECOM (EXTERNO) PERMANENTEMASCULINO2
TÉCNICO EM ELETRÔNICA PERMANENTEMASCULINO1
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Palestras
O evento Feira Thamin Health, também contará 
com palestras com personalidades renomadas 
na área de Negócios. O ex-presidente do Hospital 
Israelita Albert Einstein, o oftalmologista Cláudio 
Luiz Lottenberg, falará sobre “O Futuro da Saúde 
no mundo digital” em sua palestra, marcada para 
o dia 9. Quem também está confirmado na Feira 
Thamin Health é o empresário Geraldo Rufino. 
O visionário traz para o evento sua palestra “O 
Catador de Sonhos”, no dia 10. A empresária e 
relações públicas Beth Szafir também participará 
do evento como palestrante. A mãe do ator Luciano 
Szafir integra a programação do dia 10, quando 
falará sobre “Superação e Empreendedorismo 
Feminino”, as palestras são exclusivas para os 
expositores e convidados.

Feira Thamin Health
Através dos estandes com produtos e 
equipamentos modernos e de primeira e dos 
conteúdos discutidos, será possível encontrar 
empresas, marcas e clínicas que são compatíveis 
às suas necessidades, excelente ocasião para 
destacar-se, assim, ainda mais no mercado.

DiáriodoBob
Maquina do som. Pra quem não sabe, a Rádio CBN de 

hoje, cuja sede oficial veio de Mirassol, quando ainda era 
Difusora e pertencia a Lori Lofrano, mantém-se como uma 
biruta sinalizadora das noticias do dia em conexão com o 
Brasil e o mundo. A mudança para uma grife incomparável 
só foi possível graças ao talento e a determinação de Deva 
Pascovicci, de saudosa memória, morto prematuramente e no 
auge de sua carreira como locutor esportivo, quando sonhou 
voltar para o interior e ser dono de uma rádio. O preâmbulo 
é pra contar que hoje, ao lembrar da primeira emissora de 
Rio Preto, a PRB-8, cassada pelo governo, a maioria é de 
prefixos migratórios de outras cidades , algumas vizinhas, com 
programação sertaneja, musicas descartáveis com apelos de 
tabernas, boteco e futricas. E, atualmente, em sua maioria, 
linkadas com matrizes distantes, mas dentro da lei. A nova 
portaria do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Co-
municações de nº 5.589 de 17 de outubro de 2019, permite 
que, as emissoras instalem seus estúdios em qualquer cidade 
diversa de onde está sua outorga. E aqui não é diferente! 
Pela experiência como comunicador, não custa opinar: a 
quantidade de prefixos não significa sinal de qualidade e nem 
faturamento garantido. E seus locutores (apresentadores) 
mais do que vendedores, precisam ser bons de microfone. Gol 
impedido. A Volkswagen anuncia a nova família de carros que 
começa a ser fabricada em Taubaté, o Polo Track, que vai tirar 
do mercado o famoso Gol. Mistura fina. O Supremo Tribunal 
Federal julgou constitucional a lei conhecida como lei do salão 
parceiro, que permite a contratação de profissionais de beleza 
na forma de  pessoa jurídica, por meio de parceria.  Amigo 
do rei. Caio Coppola, que não teve seu contrato renovado na 
CNN Brasil, depois de vários atritos, está de volta a Jovem Pan. 
Sua atração batizada como Boletim Coppolla  será veiculada 
na rádio Jovem Pan e Jovem Pan News (recém-inaugurada), 
no horário nobre da noite com direito a reprise durante o dia. 
E Coppola alfinetou sua antiga emissora. ‘Me sinto como 
Manuel Bandeira em sua utopia “PASÁRGADA”, que parafra-
seio aqui: “Fui-me embora para a Pan, Lá sou amigo do rei, 
Lá terei o programa que eu quero, Falando o que escolherei”. 
E completou: “Assinei contrato de exclusividade para rádio e 
TV com a Jovem Pan News, uma emissora ao mesmo tempo 
tradicional e DISRUPTIVA, em que impera a LIBERDADE DE 
EXPRESSÃO”. Ponto e basta!

Encontro marcado
Nos próximos dias 9 e 10 de novembro, terça 
e quarta-feira, o empresário e o profissional da 
saúde têm um encontro marcado com a Feira 
Thamin Health. Essa é a sua chance de estar 
no maior evento de negócios em Saúde da 
história de Rio Preto. Para participar/visitar a 
feira, inédita na região, basta se inscrever pelo 
site https://www.thaminhealth.com.br/ ou pelos 
telefones 17 98198 0089 e 4141-9743, a 
inscrição é gratuita. Organizada pela empresa 
Rio-Pretense de Eventos em Saúde (ERES), 
sob coordenação dos médicos Dr. Edmo e Dr. 
Sthefano Atique Gabriel, a feira reunirá, em 
um único lugar, diferentes segmentos na área 
da Saúde, proporcionando a oportunidade de 
interação entre diferentes empresas.

C/ Luizinho BUENO 

O requisitado Murilo, cabeleireiro, o cantor Tonny e 
o piloto e policial Anderson , na festa do La´Briza, 

em Chácara em  Cedral. Foto de Luizinho Bueno

GolpedeMestre  
NÃO SOU BOM ENTENDEDOR E MEIAS-PALAVRAS  NÃO BASTAM! Sorria, 
beba muita água e seja feliz!

SPOTlight
O empresário 
Suélio Ribeiro 

e Cláudia 
Cremonezi 

ladeados pelo 
ator global Bruno  

e a lindona 
ex-BBB Ivy 

Moraes, durante 
a maravilhosa 

festa de 2 anos 
de sucesso 

da La´Brizza 
Cosmétics, em 

Chácara em 
Cedral.  Foto de  
Luizinho Bueno   

A lindona Paola, 
esposa  do cantor 

Tonny, que faz 
dupla com Kleber, 
na tarde festiva 

da La´Brizza 
Cosmétics. Foto de 

Luizinho Bueno  

O colunista  social Luizinho 
Bueno e a maravilhosa 

atriz e ex-dançarina  Sheila 
Melllo, na tarde festiva de 2 
anos de sucesso da empresa 
La ` Brizza Cosmétics, que 

está cada vez mais, fazendo 
sucesso total 


