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Técnicos do Tribunal de Con-
tas do Estado (TCE) estiveram 
nesta sexta-feira, 12, em Rio 
Preto, para avaliar os resultados 
do trabalho apresentado pela 
Prefeitura no Prêmio TCESP-
-ODS”. Rio Preto participa por 

meio do Comitê de Retomada 
Econômica, criado em dezembro 
de 2020 para propor medidas 
para estimular a recuperação 
da economia no pós-pandemia 
e que reúne 16 instituições da 
sociedade civil.      Pág.A3

Projeto proíbe banheiro ou 
vestiário unissex na cidade

O vereador Anderson Bran-
co apresentou nesta sexta-fei-
ra, 12, na Câmara Municipal, 
projeto de lei que proíbe a ins-
talação e a adequação de ba-
nheiros e vestiários, públicos 

ou privados, para uso comum 
por parte de todos os gêneros. 
O projeto prevê ainda multa 
para estabelecimentos públicos 
ou privados que descumprirem 
a lei, caso aprovada.   Pág.A3

Feriado fecha postos no estado, mas 
serviços online continuam funcionando

POUPATEMPO
Arquivo DHOJE

PM fará 
operação 

durante todo 
feriado 

De acordo com a PM, es-
tão inclusas nas atividades o 
monitoramento nos acessos 
e vias principais de Rio Preto 
e a realização de pontos de 
bloqueio para a fiscalização 
criminal e de trânsito. Pág.A4

Educação 
cadastra 

profissionais para 
dose de refoço
A Secretaria de Saúde de 

Rio Preto definiu nesta quinta-
-feira (11) com a secretária da 
Educação, Fabiana Zanchetta, 
a abertura do cadastro para 
terceira dose da vacina contra 
o Covid-19 para profissionais 
da Educação.  O cadastro é 
para o uso exclusivamente das 
doses remanescentes disponí-
veis nas unidades. “O objetivo 
é otimizar a vacinação”, des-
tacou a gerente de imuniza-
ção da Secretaria da Saúde, 
Michela Barcelos.     Pág.A5

Mirassol tem 
vacinação em 

praça para 
buscar faltosos

Em um trabalho de busca 
ativa dos faltosos que ainda não 
colocaram em dia a vacinação 
contra a Covid-19, o Depar-
tamento Municipal de Saúde 
(DMS) vai abrir atendimento à 
população neste sábado (13), 
das 8 às 16 horas, na praça Dr. 
Anísio José Moreira, na região 
central. ”É muito importante 
que as pessoas compareçam 
o diretor do DMS, Frank de 
Oliveira.   Pág.A5

Acidente deixa motociclista internado
Pág. A4

Mirassol empresta 
técnico Eduardo 
Baptista para o 
time do Remo 

até final do ano
Pág. A6

Diretoria do 
Jacaré aprova 
mudanças nas 

regras da Série A3 
do Paulista

Pág. A6

BR 153
Polícia Ro-
doviária Fe-
deral come-
çou ontem 
operação 
de feriado 
no trecho 
da BR que 
corta a re-
gião de Rio 
Preto.
Pág.A4

Técnicos 
do TCE es-
tiveram on-
tem em Rio 

Preto co-
nhecendo 
o projeto 

do Comitê, 
que é um 
dos fina-
listas do 

prêmio no 
estado

Time do 
Rio Preto 
jogará a 
Série A3 

do Paulista 
no ano que 

vem

Pág. A2
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A-2 Jornal
São José do Rio Preto, sábado
13 de novembro de 2021 COTIDIANO

FERIADO
O QUE ABRE 

E FECHA
Por conta do feriado prolongado de Proclamação da Repú-

blica, nesta segunda-feira (15) parte dos serviços municipais 
de Rio Preto terá horários especiais de funcionamento. Confira 
abaixo:

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

Unidades Básicas de Saúde:
Sábado – fechadas
Domingo – fechadas
Segunda-feira – fechadas
Unidades de Pronto-Atendimento:
24 horas para atendimento de urgência e emergência, 

sendo:
UPAs Jaguaré, Norte, Tangará e Vila Toninho (atendimentos 

respiratórios e não respiratórios).

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

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

E-digital (Estacionamento Rotativo):
Sábado – 8h às 12h
Domingo – não será cobrada
Segunda-feira – não será cobrada

Shopping HB
Sábado – fechado
Domingo – fechado
Segunda-feira – fechado

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

Mercado Municipal:
Sábado – 7h às 13h
Domingo – fechado
Segunda-feira – fechado

Feiras Livres:
Sábado – 6h30 às 11h30
Domingo – 6h30 às 12h
Segunda-feira – não são montadas

Pontos de apoio
Sábado – 7h às 11h e das 12h às 17h
Domingo – 7h às 11h e das 12h às 17h
Segunda-feira – fechados

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

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

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

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

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

Retomam atendimento presencial na terça-feira, 
16/11:

Bibliotecas e museus municipais; Procon; Semae; Secre-
taria da Fazenda; Secretaria Trânsito, Transporte e Segurança 
e Secretaria de Obras.

Shopping faz abertura 
de Natal neste sábado

A tradicional Abertura de 
Natal do Shopping Cidade Nor-
te será realizada neste sábado 
(13) com diversas atrações gra-
tuitas. Com o tema “Um Natal 
para celebrar”, a abertura ofi-
cial da decoração será às 10h, 
no mesmo horário em que os 
lojistas e Praça de Alimentação 
abrem ao público.

São mais de 400 mil lâmpa-
das, papais-noéis, presentes, 
trenós, renas, soldadinhos e 
muitos pinheiros enfeitados na 
decoração que irá colorir os 
corredores, Praça de Alimen-
tação e, principalmente, a en-
trada principal do shopping. A 
tão esperada chegada do Bom 
Velhinho está marcada às 16h 
e haverá ainda interação com 
personagens de Natal às 17h 
e às 20h30.

“A escolha do tema da 
decoração natalina deste ano 
foi para celebrar a magia do 
Natal, reafirmando a esperança 
e o amor durante todo o ano. 
Nosso objetivo é que a visita ao 
Natal do Shopping Cidade Nor-
te proporcione alegria, emoção 
e diversão às crianças, em uma 
experiência acolhedora para 
toda a família”, afirmou a ge-
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rente de marketing do Shopping 
Cidade Norte, Elaine Morilia.

De acordo ainda com Elaine, 
as duas novidades da abertura 
de Natal do Shopping Cidade 
Norte 2021 ficam por conta 
da apresentação da Banda Re-
gimental de Música (BRM) do 
Comando de Policiamento do 
Interior-5 (CPI-5) de Rio Preto, 
às 18h, e de Paradas Musicais, 
que acontecem às 16h e às 
19h30. Estes eventos musicais 
serão realizados no palco da 

Praça de Alimentação.
De acordo com a tenente 

Amália Paci, porta-voz do CPI-5, 
o objetivo da apresentação da 
banda no Shopping Cidade Nor-
te é proporcionar momentos de 
entretenimento e, principalmen-
te, mostrar para a população o 
quanto que a atuação da Polícia 
Militar vai além do policiamento 
ostensivo.

“A nossa atuação vai além do 
operacional, também focamos 
em ações sociais e culturais. 

A banda é um grande exemplo 
desta nossa contribuição para 
a sociedade”, disse a tenente. 
O repertório contará com pelo 
menos 10 músicas que serão 
tocadas pelos 14 policiais mi-
litares que formam a Banda da 
Polícia Militar do CPI-5.

Para agradar a garotada 
que gosta de tirar fotos com o 
Papai Noel para recordação, o 
Shopping Cidade Norte criou 
um espaço exclusivo para esta 
tradição.

Shopping faz 
abertura de 
Natal neste 
sábado

EMPREGOS

Balcão fecha semana com 
827 vagas em aberto

O Balcão de Empregos de 
Rio Preto desta sexta-feira 
(12) está oferecendo 827 
oportunidades de trabalho. As 
principais delas são para ope-
rador de caixa (54), açouguei-
ro (30), repositor (27), ven-
dedor externo (27), vendedor 
(26), atendente (21), auxiliar 
de atendimento (15), garçom 
(13), cuidador de idosos (13), 
soldador (13), auxiliar de cozi-

nha (12), eletricista de alta e 
baixa tensão (12), conferente 
(10), entre outros.

Há também oportunidades 
de estágio. As vagas são para 
as seguintes áreas: atendi-
mento (19), vendedor (15), 
administração (4), marketing 
(2), engenharia (2), engenha-
ria civil (1), entre outros.

Os interessados em al-
guma das vagas podem se 
cadastrar no Balcão de Em-
pregos através do site da 

Prefeitura https://www.riopreto.
sp.gov.br/balcaoempregos/ e 
se candidatar às vagas ofere-
cidas enviando os currículos.

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

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

Confira as vagas disponí-
veis: Relatório de vagas por 
período 1211

(Colaborou – Bruna 
MARQUES)

NO FERIADO

CORREÇÃO
Diferente do publicado na edição de ontem, o mutirão 
do programa Retoma SP, na praça Dom Marcondes, 
será na próxima sexta-feira (19) e não ontem, dia 12,  
conforme noticiado.

Postos do Poupatempo 
fecham mas serviços 

online funcionam

Na próxima segunda-fei-
ra, dia 15 de novembro, 
feriado da Proclamação da 
República, os postos do Pou-
patempo em todo estado de 
São Paulo estarão fechados. 
Na terça-feira (16), todas as 
unidades voltam a funcio-
nar normalmente, mediante 
agendamento prévio de data 
e horário.

Durante todo o feriado, as 
mais de 150 opções de servi-
ços online, como a renovação 
da CNH, Carteira de Trabalho 

Digital, Seguro-desemprego, 
licenciamento de veículos, 
carteira de vacinação da Co-
vid-19, entre outros, perma-
necerão à disposição da po-
pulação para os atendimentos 
remotos, sem sair de casa.

Importante reforçar que os 
atendimentos nos postos do 
Poupatempo são realizados 
somente para serviços que 
dependem da presença do 
cidadão para serem concluí-
dos, como os de RG (primeira 
via e renovação com altera-
ção de dados), transferência 
interestadual e mudança nas 
características de veículos, 
por exemplo.

O agendamento, gratuito, 
pessoal e intransferível, é 
obrigatório e deve ser feito 
pelo portal www.poupatempo.
sp.gov.br, aplicativo Poupa-
tempo Digital ou ainda nos 
totens de autoatendimento.

Da REDAÇÃO

Postos do 
Poupatempo fecham 
mas serviços online 
funcionam
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VEREADOR

Projeto dá passe 
livre a pré e pós 
transplantados 

Projeto de lei protocolado 
na Câmara Municipal prevê a 
gratuidade no transporte cole-
tivo de Rio Preto para pacientes 
pré e pós transplantados que 
se encontram em situação de 
vulnerabilidade social.

A proposta de autoria do 
vereador Júlio Donizete foi pro-
tocolada nesta quinta-feira, 11, 
no Legislativo. O projeto prevê 
que a gratuidade será garantida 
por meio de um cartão de iden-
tificação a ser expedido pelo 
Poder Executivo.

Só terá o passe livre aque-
les que comprovar, no ato 
da solicitação, laudo médico 
comprovando a necessidade do 
transporte ou tratamento pós 
transplante, documento médico 
comprovando a necessidade de 
acompanhamento ao paciente 
na utilização do transporte cole-
tivo, avaliação socioeconômica 
realizada por órgão competente 
e por fim possuir cadastro no 
CadÚnico. A gratuidade será 
concedida desde o início do tra-
tamento até o fim dos retornos 
pós o transplante.

Na justifica o vereador Júlio 
Donizete afirma que “tendo em 
vista que inúmeros pacientes 
em tratamento em Unidade de 
Transplante de Órgãos/Tecido, 
não possuem condições de 
custeio para utilização do trans-

porte público para virem de 
suas casas à consulta médica, 
muitas vezes deixam de fazer 
seu acompanhamento médico 
por morarem muito longe dos 
Hospitais”, diz.

A aprovação da proposta, 
garante o parlamentar, deverá 
“assegurar o deslocamen-
to desses pacientes e seus 
respectivos acompanhantes 
na realização das consultas , 
acompanhamento médico e 
exames e o presente projeto de 
lei inclui, além dos munícipes 
de Rio Preto, os pacientes que 
estejam residindo provisoria-
mente neste Município por 
indicação da equipe médica”, 
conclui.

O projeto ainda precisa re-
ceber pareceres das comissões 
internas da Câmara para poder 
ser analisado em Plenário.

Raphael FERRARI 

PROTOCOLADO

PRÉVIAS

TEMPERATURA

CONCURSO ESTADUAL

Vereador Júlio Donizete 

Divulgação

Rio Preto é finalista em prêmio 
do TCE sobre sustentabilidade

Técnicos do Tribunal de 
Contas do Estado (TCE) esti-
veram nesta sexta-feira, 12, 
em Rio Preto, para avaliar os 
resultados do trabalho apre-
sentado pela Prefeitura no 
Prêmio TCESP-ODS”, de boas 
práticas administrativas ado-
tadas durante a pandemia da 
Covid-19, lançado pelo Obser-
vatório do Futuro. Participam 
da disputa somente projetos 
que incorporem os 17 Objeti-
vos de Desenvolvimento Sus-
tentável, metas definidas pela 
ONU (Organização das Nações 
Unidas) para o crescimento 
econômico com inclusão social 
e proteção ao meio ambiente. 
Rio Preto é signatária dos ODS 
desde 2017.

Rio Preto participa por meio 
do Comitê de Retomada Eco-
nômica, criado em dezembro 
de 2020 pelo prefeito Edinho 
Araújo para propor medidas 
para estimular a recuperação 
da economia no pós-pandemia 
e que reúne 16 instituições da 

sociedade civil, poder público 
e universidades.

O Comitê recebeu 84 pro-
postas de ações para estimu-
lar a economia. Segundo o 
trabalho apresentado ao TCE, 
entre as metas apresentadas 
e alcançadas estão a Sala de 
Crédito da Acirp, a inclusão de 
23 empresas no Parque Tec-
nológico, gerando mais de mil 
empregos diretos, a liberação 
de R$ 5 milhões por parte do 
Banco do Povo para micro e 
pequenos empresários de Rio 
Preto, cursos de capacitação 
profissional desenvolvidos pelo 
Sebrae e cooperativas, evento 
Cidades Inteligentes, paras 
debater iniciativas de uso ma-
ciço da tecnologia em diversas 
áreas, o Programa de Paga-
mento Incentivado (PPI), que 
arrecadou R$ 39,4 milhões, 
entre outras medidas.

O chefe técnico do Departa-
mento de Fiscalização do TCE, 
Daniel Eustáquio da Silveira, 
e os agentes de fiscalização 
Reinaldo dos Santos Júnior e 
Nan Huei Chang Yamamoto, se 
reuniram com o vice-prefeito, 

Da REPORTAGEM
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secretário de Planejamento 
Estratégico e coordenador do 
Comitê de Retomada Econômi-
ca, Orlando Bolçone, o vice-pre-
sidente da Acirp e do Conselho 
Gestor do Partec, Gilberto Ma-
riano, o secretário de Desen-
volvimento Econômico, Jorge 
Luis de Souza, do Trabalho, 
Adriana Romano, a consultora 
de negócios do Sebrae, Valéria 
Scott, a chefe de gabinete da 
secretaria de Planejamento, 
Márcia Silvério, o especialista 
em Desenvolvimento Social da 
secretaria de Planejamento, 
Wilian Meque, a assistente 
técnica da secretaria Juliana 
Silva  e técnicos da secretaria. 
O resultado do concurso sai no 
início de dezembro.

“Mostramos o que efetiva-
mente foi feito em Rio Preto 
pela prefeitura e pela socie-
dade civil, em sintonia e em 
conjunto, para a retomada 
econômica, seguindo todas as 
diretrizes estabelecidas pela 
ONU para buscar a erradicação 
da pobreza, a inclusão social e o 
desenvolvimento sustentável”, 
disse Bolçone.

Projeto proíbe instalação de 
banheiros unissex em Rio Preto

O vereador Anderson Bran-
co apresentou nesta sexta-fei-
ra, 12, na Câmara Municipal, 
projeto de lei que proíbe a 
instalação e a adequação de 
banheiros e vestiários, públicos 
ou privados, para uso comum 
por parte de todos os gêneros.

De acordo com a proposta 
fica proibido o uso comum 
de homens e mulheres em 
vestiários comuns de sho-
ppings, bares, restaurantes e 
similares, supermercados e 
hipermercados, hotéis, esco-
las municipais e particulares, 

secretarias, agências, autar-
quias, fundações, institutos, 
e demais repartições públicas 
municipais de Rio Preto.

A proposta de Branco de-
termina que a lei, caso aprova-
da, “não se aplica a estabele-
cimentos públicos ou privados 
onde exista um único banheiro, 
desde que garantidas as con-
dições de privacidade a quem 
dele se utilizar”.

Em descumprimento, por 
parte da iniciativa privada, 
acarretará autuação, com a 
aplicação de advertência es-
crita, na primeira autuação; 
multa de 5 UFM’s (Unidades 

Fiscais do Município), após 
decorridos no mínimo trinta 
dias da aplicação da penali-
dade e suspensão temporária 
das atividades do infrator até 
a regularização da ilegalidade 
apurada, depois de decorri-
dos, no mínimo, trinta dias 
da aplicação da penalidade 
inicial.

Consta na justificativa do 
projeto que o objetivo é “de 
coibir eventuais tentativas de 
instituir princípios da ideolo-
gia de gênero nas escolas e 
demais locais destinados ao 
público em geral, por pessoas 
que tentam politizar as nossas 

crianças, e que vergonhosa-
mente insistem em desrespei-
tar os pensamentos da maioria 
dos cidadãos rio-pretenses, 
que são contra ideologia de 
gênero, linguagem neutra e 
banheiros neutros”, conclui.

Branco é evangélico e ao 
longo do mandato vem apre-
sentando projetos combatendo 
o que classifica como “ideo-
logia de gênero” por parte de 
segmentos e grupos políticos.

Antes de ir a votação o 
projeto precisa receber pare-
ceres das comissões internas 
do Legislativo. Não há previsão 
para análise em Plenário.

Raphael FERRARI 

Ao custo de R$ 1 milhão, Secretaria de Educação 
vai instalar 185 ar-condicionados em escolas

A Prefeitura de Rio Preto, 
por meio da Secretaria de Edu-
cação, vai contratar empresa 
para fornecimento de 185 
aparelhos de ar-condicionado 
para instalação em unidades 
escolares do município. Lici-
tação aberta prevê a compra 
dos equipamentos, no modelo 
“split”, ao custo estimado de 
pouco mais de R$ 1 milhão.

O processo licitatório é em 
forma de pregão eletrônico 
com previsão de entrega das 

propostas financeiras por parte 
das empresas interessadas até 
o dia 26 de novembro. O valor 
será pago através de recursos 
próprios da própria Secretaria 
de Educação.

No edital constam que os 
185 aparelhos sejam do mo-
delo split com capacidade que 
varia entre 9 a 36 mil BTUS 
(Unidade Térmica Britânica), 
medida de potência de refrige-
ração de um ar-condicionado. 
A maior quantidade, 90 no 
total, é justamente para apa-
relhos de 36 mil BTUS.

Raphael FERRARI Arquivo DHOJE

Debate tucano fica ríspido entre Doria e Leite
O segundo debate entre 

os candidatos das prévias 
presidenciais do PSDB, nes-
ta sexta-feira, 12, foi marca-
do pelo embate direto e por 
alfinetadas entre os gover-
nadores João Doria (SP) e 
Eduardo Leite (RS), que têm 
chances de vencer a disputa 
interna no próximo dia 21.

O debate foi promovido 
pelo jornal O Estado de S. 
Paulo. O ex-prefeito de Ma-
naus Arthur Virgílio também 
participa das prévias, mas 
sem chances de vitória. No 
debate, ele procurou ser um 
contraponto aos governado-
res, mas foi mais incisivo nas 

críticas a Leite.
Leite acusou Doria de 

constranger prefeitos e ve-
readores de São Paulo a 
votarem nele nas prévias, 
inclusive usando os con-
vênios do governo com as 
prefeituras como moeda de 
troca.

O paulista se esquivou do 
tema, afirmando que Leite 
estava “tenso e nervoso”. 
“Ver meu partido sendo 
alvo de constrangimento 
me deixa tenso, nervoso e 
preocupado. [...] Eu não 
aceito constrangimento nas 
prévias”, rebateu Leite.

Leite e Doria também 
discutiram a respeito da 
votação da PEC dos Pre-

catórios, em que parte da 
bancada dos deputados 
federais do PSDB votou a 
favor da medida do governo 
Jair Bolsonaro (sem partido) 
mesmo após a sigla ter de-
finido que será oposição à 
atual gestão federal.

Doria lembrou que os 
deputados federais de São 
Paulo votaram contra a pro-
posta, enquanto os depu-
tados do Rio Grande do Sul 
e de Minas Gerais, estados 
protagonistas na campanha 
de Leite, votaram sim.

“Quero registrar que os 
sete deputados de São Paulo 
votaram contra [a PEC] e a 
favor do povo, a favor do Bra-
sil. O PSDB é um partido de 

oposição, não de adulação”, 
afirmou Doria.

Cobrado pelo voto de 
seus apoiadores, Leite afir-
mou liderar os deputados da 
Assembleia do Rio Grande do 
Sul, mas não os federais e 
criticou Doria por ter dito que 
“comanda” os deputados de 
São Paulo.

“Eu busco convencer com 
argumentos, sem fazer ofer-
tas indevidas”, disse Leite, 
em uma provocação a Doria.

Em relação ao primeiro 
debate das prévias, promovi-
do pelo jornal O Globo em 19 
de outubro, o clima foi mais 
tenso. No primeiro encontro, 
houve risadas, clima cordial 
e alfinetadas implícitas.

Da REDAÇÃO
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FERIADO PRF intensifica fiscalização na BR

Desde ontem (12), a Polícia 
Rodoviária Federal (PRF) inicia-
rá a ‘Operação Proclamação 
da República 2021’, que tem 
como intuito manter a seguran-
ça e melhor fluidez de veículos, 
nas rodovias federais de todo 
o País. Na região, o patrulha-
mento intensificado ocorrerá 
na BR-153.

A ação, que está prevista 
para ser encerrada após à 0h 
de segunda-feira (15), contará 
com o policiamento em locais e 

horários de maior incidência de 
acidentes graves e de ocorrên-
cia de crimes, de acordo com 
estatísticas.

Segundo a PRF, também 
serão realizadas atividades pre-
ventivas e educativas com foco 
na sensibilização de motoristas 
e passageiros a respeito de 
suas responsabilidades para 
um trânsito mais seguro.

As fiscalizações estarão 
voltadas principalmente no 
combate à embriaguez ao 
volante e à realização de ul-
trapassagens indevidas, no 

Da REDAÇÃO uso de equipamentos como 
cinto de segurança, capacete 
e dispositivos de retenção para 
crianças, além do uso de tele-
fone celular na direção e das 
condições de conservação dos 
veículos.

Em nota, a PRF também 
alerta os motorista sobre os 
horários e datas que são es-
perados um aumento no fluxo 
das rodovias sendo das 16h às 
21h da sexta-feira (12) e das 
15h às 21h da segunda-feira 
(15). (Colaborou – Bruna 
MARQUES) 
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PM reforça policiamento 
nas ruas até terça-feira
Foi iniciada, às 8h desta 

sexta-feira (12), a operação 
da Polícia Militar do Comando 
de Policialmente do Interior-5 
(CPI-5) que tem o intuito de 
prevenir e reprimir crimes du-
rante o ferido prolongado da 
Proclamação da República. A 
ação será encerrada no dia 16 
de novembro.

Denominada como ‘Ope-
ração Grandes Lagos’, a blitz 
conta com um grande efetivo 
policial que inclui equipes de 
ações especiais, como o Ba-
talhão de Ações Especiais da 
Polícia (BAEP) e a Força Tática, 
sendo que o patrulhamento 
será realizado com motocicle-
tas e cavalaria.

De acordo com a PM, estão 
inclusas nas atividades o mo-

nitoramento nos acessos e vias 
principais de Rio Preto e outros 
municípios da região, assim 
como a realização de pontos 
de bloqueio para a fiscalização 
criminal e de trânsito.

Também haverá reforço de 
policiamento por ocasião de 
grandes eventos com concen-
tração de pessoas e regiões de 
fronteiras estaduais.

(Colaborou – Bruna 
MARQUES) 
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RIO PRETO

PM inicia operação 
para controle de 
criminalidade 
durante feriadão

Arquivo DHOJE

TRÂNSITO

Acidente deixa 
motociclista hospitalizado

Um homem de 32 anos foi 
hospitalizado na madrugada 
desta sexta-feira (12) após 
um carro, na Rua João José 
Lucânia Fernando, no bairro 
São Deocleciano, colidir com 
sua moto, às 23h50 da quin-
ta-feira (11).

Uma equipe da Polícia Mi-
litar foi acionada e conseguiu 
conversar com a vítima en-
quanto recebia os primeiros 
socorros em uma Unidade de 
Resgate.

Para os policiais, o motoci-
clista informou que trafegava 
na rua quando o condutor 
do automóvel, de 46 anos, 
fez uma manobra para evitar 
passar sobre o redutor de ve-
locidade e atingiu sua moto.

Com o impacto, a vítima 
foi arremessada ao solo. O 
pai do motociclista alegou que 
conversou com o motorista do 
carro e ao dizer que chamaria 
a polícia o homem lhe entre-
gou um documento pessoal e, 
em seguida, saiu do local do 
acidente, deixando sua filha 
para trás.

Os pms falaram com a 
equipe de resgate que relatou 
que o motorista aparentava ter 
ingerido bebidas alcoólicas.

A vítima foi levada para a 
UPA Tangará, onde permane-
ceu em observação. Na Central 
de Flagrantes foi registrado 
um boletim de ocorrência com 
natureza de colisão, lesão cor-
poral e apreensão de objeto.

(Colaborou – Bruna 
MARQUES) 
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A vítima foi levada para a UPA Tangará, onde 
permaneceu em observação
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ALBERTO ANTONIO PEREIRA, 
natural de Espirito Santo Pinhal/
SP, faleceu aos 67 anos de ida-
de. Era divorciado e deixou sua 

  FALECIMENTOS
fi lha Victória. Foi sepultado no dia 
12/11/2021, saindo seu féretro do 
velório Jardim da Paz para o cemi-
tério Parque Jardim da Paz.

SEGURO-DESEMPREGO

Desempregada vai sacar 
dinheiro e percebe golpe

Uma mulher de 49 anos pro-
curou a Central de Flagrantes de 
Rio Preto, na tarde desta quin-
ta-feira (11), para informar que 
na terça-feira (9) foram feitas 
duas transações por PIX em sua 
conta, sem a sua autorização, 
resultando em um prejuízo de 
R$1,1 mil.

Para os policiais, a vítima 
informou que procurou uma 
agência bancária para retirar a 
terceira parcela de seu seguro-
-desemprego e ficou sabendo 

por uma funcionária de que seu 
saldo total era de apenas R$1 
e que dias antes foram feitas 
duas transações por PIX nos 
valores de R$499 e R$600, 
não sendo possível verificar o 
destino deste dinheiro.

O caso foi registrado como 
furto e será investigado pelo 
1º Distrito Policial, local para 
onde a vítima foi orientada a 
comparecer para apresentar 
o comprovante das transfe-
rências.

(Colaborou – Bruna 
MARQUES) 
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NÃO GOSTOU
Namorada é suspensa das aulas e 

jovem irritado danifica porta da escola 

Na noite da última quin-
ta-feira (11), um rapaz de 25 
anos foi levado para a Central 
de Flagrantes após ter dani-
ficado a porta de uma escola 
estadual às 20h30, quando se 
exaltou por causa da suspen-
são que sua namorada, de 18 
anos, recebeu.

Uma equipe da Polícia Mili-
tar foi acionada para compare-
cer na instituição localizada no 
Jardim Dom Lafaiete Libânio, 
na Região Norte da cidade, 
onde foi informada por uma 
funcionária da escola, de 41 
anos, que o jovem chegou no 
local já nervoso e procurando o 
responsável pela punição.

Segundo a testemunha, ela 
trancou a porta que lhe dava 
acesso e que,em seguida, foi 
golpeada com um soco, dani-
ficando a maçaneta.

Mais tarde todos os envol-
vidos no caso foram levados 
para a Central de Flagrantes, 
onde deram suas versões so-

bre o ocorrido para o delegado 
plantonista.

O primeiro relato foi da fun-
cionária que disse ter notado a 
chegada do acusado alterado 
procurando o vice-diretor da 
instituição.

E temendo qualquer discus-
são ou agressão ao educador, 
ela trancou a porta que dava 
acesso a sala onde o vice-dire-
tor conversava com a mãe da 

suspensão, que ele considerou 
injusta, e por temer que a mu-
lher de 57 anos fosse ofendida 
compareceu na instituição.

Segundo o jovem, ele real-
mente procurou pela sala do 
vice-diretor, porém em nenhum 
momento ameaçou qualquer 
funcionário, sendo que ao im-
pedirem sua entrada na sala 
acabou se exaltando e causan-
do o dano material.

Para o delegado, o vice-di-
retor falou que não presenciou 
nenhum momento do ocorrido 
e que não tem interesse de 
representar contra o rapaz por 
causa das ameaças. O caso foi 
registrado como dano qualifi-
cado e ameaça e os envolvidos 
liberados.

A funcionária da escola ain-
da acrescentou que a instituição 
possui câmeras de monitora-
mento e se comprometeu a 
apresentar as imagens no 4º 
Distrito Policial que ficou res-
ponsável pela ocorrência.

(Colaborou – Bruna 
MARQUES) 
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aluna. Em seguida, o suspeito 
danificou a porta.

A namorada do suspeito 
afirmou que ele apenas des-
feriu o soco por estar irritado 
com a forma com que a porta 
foi fechada em sua cara.

Já em sua defesa, o rapaz 
disse que foi avisado pela pró-
pria namorada que o vice-di-
retor da escola estava conver-
sando com sua mãe sobre uma 
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PERDE R$ 3 MIL

Polícia registra mais um golpe 
do falso irmão no WhatsApp
Acreditando que conversava 

com seu irmão, um rio-pretense 
de 39 anos transferiu R$3 mil 
para um golpista, às 18h50 da 
última quinta-feira.

A vítima procurou a Central 
de Flagrantes e disse aos po-
liciais civis que recebeu uma 
mensagem no WhatsApp, onde 
o estelionatário se identificou 
como seu familiar e que preci-
sou trocar o número de celular.

Em seguida, o criminoso 
pediu que fizesse duas transfe-
rências bancárias, sendo uma 
de R$ 1,2 mil e a outra de R$ 
1,8 mil.

Depois de ser atendido, o 
bandido solicitou o pagamento 
de um boleto bancário de R$ 
2,2 mil, gerando desconfiança 

na vítima.
Diante da negativa, o margi-

nal insistiu para que o suposto 
irmão usasse seu limite bancá-
rio.  Ao ligar para seu parente, 
confirmou que havia caído em 
um golpe.

O 1º DP ficou encarregado 
das investigações do caso, 
registrado no Plantão como es-
telionato. (Colaborou – Bruna 
MARQUES) 
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ESTELIONATO

Mulher vende celular em site, leva 
golpe, perde aparelho e R$ 500

Após anunciar a venda de 
um celular no site OLX, uma 
mulher de 33 anos foi vítima de 
um golpe de estelionato que a 
deixou sem o celular e com um 
prejuízo de R$500.

A vítima procurou a Central 
de Flagrantes de Rio Preto, 
na noite da quinta-feira (11), 
e para os policiais contou ter 
anunciado no site a venda do 
celular por R$1.350, sendo 
que instantes mais tarde um 
homem entrou em contato afir-
mando que estava interessado 
no aparelho.

A mulher declarou que 
ao término da negociação o 
desconhecido a convenceu a 
transferir R$500, por um moti-
vo que ela não soube informar.

O golpista alegou que o site 
iria reembolsar o dinheiro, junto 
com o pagamento do celular, 
que só seria autorizado assim 
que o comprador estivesse com 
o aparelho em mãos.

Mais tarde um motorista 
de aplicativo compareceu na 
residência da vítima informan-
do que estava lá para retirar o 
produto.

A mulher então entregou 
o telefone e posteriormente 
notou que caiu em golpe, pois 
não recebeu o pagamento e 
nem os R$500.

Na delegacia a dona de 
casa apresentou comprovantes 
das conversas e da transferên-
cia. O caso será investigado 
pelo 3º DP como estelionato. 
(Colaborou – Bruna MAR-
QUES) 
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A fisioterapia trata dores  
que permanecem pós 

COVID-19 

saude@dhoje.com.brSAÚDE FISIO
saude@dhoje.com.brSAÚDE FISIO

Você já deve ter ouvido falar, ou mesmo ter em seu círculo 
de amigos ou parentes que após covid -19 apresenta quadro de 
dor crônica, isto é, que persiste pós a doença. Pode ser desde 
dor de cabeça, pernas até dores lombares. 

Este quadro tem sido muito comum em meu consultório, 
muitos paciente se queixam de dores que antes da COVID-19 
não tinham. E a maioria relata dor nas pernas intensas, princi-
palmente quando estão parados. 

Existem 3 tipos diferentes de causas para essas dores: 
1) Pôs a doença pode piorar uma dor crônica que  já existia. 
2)O próprio vírus pode causar uma inflamação no músculo 
3)Pode ter dor devido aos procedimentos necessários para 

o tratamento, como internação, sedação, intubação e utilização 
de bloqueadores musculares.

Uma pesquisa da USP (Universidade de São Paulo) sobre 
dores causadas pela covid-19 está avaliando os pacientes com 
a doença que foram internados em UTI e pacientes de outras 
doenças que foram internados na mesma UTI, sob as mesmas 
condições e medicações. Cerca de 15% a 20% dos infectados 
sentem dores fortíssimas, ou seja, cerca de um quinto a um 
quarto dos pacientes podem ter a dor agravada, pode ser a en-
xaqueca, lombalgia [dor na lombar], fibromialgia [dor muscular 
generalizada], dor nas pernas . 

“Temos certeza que a infecção está longe de ser apenas uma 
questão localizada e passageira. Há repercussões prolongadas 
em vários órgãos”, disse a fisiatra Linamara Rizzo Battistella, 
professora da Faculdade de Medicina da Universidade de São 
Paulo (USP)”. 

Entenda o porque da dor 
Para se livrar do coronavírus, o sistema imunológico de-

sencadeia um processo inflamatório, que se torna exacerbado 
demais em uma parcela de pessoas. São as vítimas da chamada 
tempestade inflamatória, fenômeno que envolve a liberação 
de substâncias, como citocinas, com potencial para lesionar 
órgãos e tecidos.

As citocinas atacam os músculos, gerando dores e a sen-
sação de fraqueza. O próprio sistema nervoso, que comanda 
o tecido muscular, pode ser afetado pela inflamação o que 
piora a dor. 

Tratamento
As dores neuromusculares são tratadas pela fisioterapia, 

através de atividades direcionadas individualmente de acordo 
com anamnese do paciente! Após avaliação específica é pos-
sível desenvolver um programa que venha ajudar no quadro 
e reabilitar a parte afetada e até o corpo todo se for o caso! 
O papel da fisioterapia é trazer o mais próximo possível da 
normalidade os órgãos comprometidos pela dor, disfunção, 
portanto, recomendamos que este trabalho pós covid seja feito 
por fisioterapeuta, pois, podem estar associados com outros 
sintomas como arritmias, cefaleias, taquicardias, por ser de 
função geral ligada ao muscular necessita percepção global, 
monitoramento hemodinâmico constante, pois, ainda existem 
poucos estudos por estar associado a uma doença que ninguém 
sabe ao certo realmente como agir em relação a ela. Não está 
claro e transparente! Muitas novidades podem surgir através 
da ciência médica ao longo dos anos vindouros. Toda cautela 
em todos os aspectos se faz necessário! 

As dores quando envolve todo o corpo, desde dor de cabeça 
até fadiga muscular, acompanhada de cansaço é tratada com 
analgésicos, fisioterapia e atividade física. 

Geralmente a pessoa que está com dor tende a ficar em 
repouso, mas isso é péssimo.  Com o repouso, se perde: 

1) condicionamento físico, 
2) perde elasticidade, 
3) aumenta o risco de ficar deprimido, 
4) Aumento de  peso, 
5) Todos os fatores acima pode aumentar a dor.
Quando as dores acometem não só os músculos, mas, em 

articulações ou membros específicos, como nas pernas, pode 
ser tratada com analgésico e exercícios físicos, que incluem:

1)fisioterapia 
2) acupuntura 
3) ventosas 
4) hidroterapia 
5) eletroterapia 
6) massagem
7) Atividade física 
8) Mobilização neural 
9) Reflexologia 
10) Laserterapia

O melhor tratamento é a combinação  de analgésico com 
atividades físicas, massagens, compressas geladas ou quentes 
dependendo do estágio inflamatório.

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

@silviabatistafisiodancer  @low_carboficiall       
@espacoanaJoaosaude
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Profissionais da Educação fazem 
cadastro para dose remanescente

A Secretaria de Saúde de 
Rio Preto definiu nesta quinta-
-feira (11) com a secretária da 
Educação, Fabiana Zanchetta, 
a abertura do cadastro para 
terceira dose da vacina contra o 
Covid-19 para profissionais da 
Educação.  O cadastro é para o 
uso exclusivamente das doses 
remanescentes disponíveis nas 
unidades.

As doses remanescentes de 
vacinas são as acondicionadas 
em frascos multidoses e que, 
ao final da vacinação, ficam 
disponíveis porque não há mais 
público para ser vacinado na 
unidade. Como o frasco aberto 
não pode ser armazenado, as 
doses têm de ser aplicadas. 
Nesse caso, as unidades recor-
rem a um cadastro de pessoas 
interessadas na vacina.

“O objetivo é otimizar a 
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vacinação com as doses re-
manescentes, distribuindo o 
imunizante para esse grupo, o 
dos profissionais da Educação. 
Aqueles já que completaram 6 
meses da aplicação da segunda 
dose poderão se cadastrar para 
receber a vacina. Iremos pedir 
que o profissional indique na 
ficha a escola que trabalha para 
que a Unidade de Saúde mais 
próxima, que tenha doses rema-
nescentes, faça o contato com o 
candidato”, destacou a gerente 
de imunização da Secretaria da 
Saúde, Michela Dias Barcelos.

Os profissionais de educação 
interessados em participar do 
programa deverão preencher 
um cadastro no site da Secre-
taria da Saúde (https://www.
riopreto.sp.gov.br/vacinaedu/
form_tb_pessoa/) a partir desta 
sexta-feira (12) e aguardar o 
chamado para receber a imuni-
zação. A medida vale para esco-
las da rede Estadual, Municipal 
e Privada.

Dr. Waldecir 
Sacchetin, 
otorrinolaringologista

2ª DOSE COVID

A Secretaria de Saúde de 
Rio Preto confirmou nesta sex-
ta-feira (12) mais 24 casos de 
Covid-19 no município, sendo 
19 diagnosticados por exame 
PCR e cinco TR anticorpo. Os 
casos foram notificados entre os 
dias 06/11 e 10/11. No total são 
98.255 casos, com uma média 
móvel de 16 casos leves e um 
caso grave por dia.

Também foi confirmado mais 
um óbito pela doença, tendo 
sido notificado na terça-feira 
(9). Desde o início da pandemia 
são 2.817 mortes, com uma 
taxa de letalidade de 2,8%. 
Considerando apenas os dados 
de 2021 são 63.492 casos e 
1.895 óbitos.

Nas últimas 24 horas, 17 
pessoas foram consideradas 
recuperadas da Covid-19, to-
talizando 95.358 curados, o 
equivalente a 97% dos casos. A 
cidade soma 343.611 notifica-
ções de pacientes com sintomas 
gripais e 311.433 testes realiza-
dos. O coeficiente de incidência 
é de 21.130 casos a cada 100 
mil habitantes.

Atualmente Rio Preto registra 
165 pacientes internados com 
síndrome respiratória aguda 
grave (SRAG), com 72 na UTI 
e 93 na enfermaria, sendo 91 
residentes de Rio Preto e 74 
de outros municípios da região. 
Dentre os casos confirmados 
com Covid-19 são 29 interna-
ções, com 21 na UTI e oito na 
enfermaria. A taxa de ocupação 
de leitos de UTI é de 22% em Rio 
Preto e 26,4% na região.

Rio Preto registra 
24 casos nesta 

sexta-feira 
Vinicius LIMA

Mirassol faz vacinação para 
faltosos em praça neste sábado

Em um trabalho de busca 
ativa dos faltosos que ainda 
não colocaram em dia a va-
cinação contra a Covid-19, 
a Prefeitura de Mirassol, 
por meio do Departamento 
Municipal de Saúde (DMS), 
vai abrir atendimento à po-
pulação neste sábado (13), 
das 8 às 16 horas, na praça 
Dr. Anísio José Moreira, na 
região central.

Já começaram a receber 
a 2ª dose do imunizante, de 
forma antecipada, pessoas 
que receberam a 1ª dose da 
vacina Pfizer até 21/10, Co-
ronavac até 28/10 e Astra-
Zeneca até 16/09. Também 
já está sendo vacinado com 
a dose de reforço pessoas 
acima de 60 anos que rece-
beram a 2.a dose há mais de 
seis meses.

“É muito importante que 
as pessoas compareçam 
de forma antecipada para 
receberem a segunda dose 
antecipada ou a dose de re-
forço. Já estávamos fazendo 
ligações para as pessoas que 
ainda não compareceram, 
mas muitas não atendem 
o telefone ou trocaram de 
número. Por isso, vamos 
massificar a busca ativa 
neste sábado abrindo uma 
barraca de atendimento na 
praça. Nossos profissionais 

da Saúde vão abordar as 
pessoas para saberem se já 
ou não receberam algumas 
das doses”, explicou o dire-
tor do DMS, Frank Hulder de 
Oliveira.

O DMS realizou no dia 22 
de outubro a busca ativa de 

Vinicius LIMA 

faltosos em nove supermerca-
dos do município. Na ocasião, 
foram atendidos 674 muníci-
pes, sendo 416 pessoas com 
a segunda dose, 202 pessoas 
com a dose de reforço e ainda 
56 moradores com a primeira 
dose.
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AUDIÇÃO
Médico alerta sobre os 

cuidados para evitar surdez
De acordo com dados do 

Instituto Brasileiro de Geografia 
Estatística (IBGE) divulgados em 
2020, mais de 10 milhões de 
pessoas têm algum problema 
relacionado à surdez no país, ou 
seja, 5% da população. Entre 
elas, 2,7 milhões não ouvem 
nada. Por sua vez, o primeiro 
Relatório Mundial sobre Audi-
ção, lançado em março, pela 
Organização Mundial da Saúde 
(OMS), estima que um quarto 
da população global, ou o equi-
valente a cerca de 2,5 bilhões 
de pessoas, terá algum grau de 
perda auditiva em 2050.

Por conta disso, nesta se-
mana foi celebrada o Dia Nacio-
nal de Prevenção e Combate à 
Surdez. O otorrinolaringologista 
Waldecir Sacchetin, do Instituto 
Sacchetin, explicou que qual-
quer dano no ouvido externo, 
médio e interno pode afetar a 
audição.

“As causas da perda au-
ditiva são muitas e variadas, 

entre elas, podemos citar: en-
velhecimento, fatores genéticos, 
exposição prolongada a ruídos 
altos, uso constante de alguns 
medicamentos, infecções do 
ouvido médio, lesões na cabeça 
e condições médicas, como a 
doença de Ménière, também 
podem causar perda auditiva. A 
exposição a ruídos costuma ser 
o fator mais comum da perda 
auditiva”, afirmou.

Por conta da pandemia, 
muitas pessoas passaram a tra-
balhar no home-office, utilizando 
fones de ouvido para participar 
de reuniões por lives, que se não 
utilizados corretamente, podem 
prejudicar a audição. “O uso 
correto e moderado de fones de 
ouvido não causa perda auditiva. 
Para isso, é preciso manter um 
volume razoável. Por exemplo, se 
o volume vai de 0 a 10, o ideal 
é mantê-lo no 5. Além disso, é 
necessário fazer intervalos para 
diminuir os impactos na saúde 
auditiva, pois o problema ocorre 
quando a exposição aos ruídos 
se dá por períodos muito longos 
e em volumes acima do reco-

mendado”, afirmou o médico.
Ele também falou sobre os 

principais sintomas de que a 
pessoa pode estar perdendo a 
audição. “No início, há dificul-
dade na percepção dos sons 
agudos da fala. São os casos 
que as pessoas escutam, mas 
não entendem. Isso ocorre pelo 
fato de ouvirem mais as vogais, 

que apresentam sons graves, 
do que as consoantes, que 
têm sons agudos. Isso causa 
confusão para compreender as 
frases”, afirmou Sacchetin.

Outros sintomas podem ser: 
Dificuldade para se comunicar 
em lugares ruidosos, escuta de 
zumbido e intolerância a sons 
intensos.

Vinicius LIMA
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SÉRIE A3

Diretoria do Jacaré aprova mudanças 
nas regras do Paulista para 2022

A Federação Paulista 
de Futebol (FPF) re-
alizou nesta semana 
o conselho técnico 

com os 16 presidentes da Série 
A3 do Campeonato Paulista para 
definir o regulamento para o 
torneio em 2022. A competição 
seguirá com o mesmo formato 
na primeira fase, mas terá novi-
dades a partir da segunda.

Assim como nos outros anos, 
os 16 times jogarão entre si em 
turno único, totalizando 15 roda-
das. Os oito melhores avançam 
para a segunda fase, enquanto 
os dois últimos serão rebaixa-
dos para a Segunda Divisão do 
Campeonato Paulista (Bezinha). 
Na segunda fase, dois grupos 
de quatro serão formados, onde 
os times jogarão em formato de 
quadrangular. Os dois melhores 
de cada grupo avançam para a 
semifinal e os finalistas garan-
tem o acesso para a Série A2. 
Nas últimas temporadas não 
havia formação de grupos na 
segunda fase e sim o início do 
mata-mata.

“Acredito que foi uma mu-
dança positiva, já que metade 

dos times que participam tem a 
possibilidade brigar pelo acesso. 
Além disso, nem sempre o ma-
ta-mata acaba sendo justo com 
as campanhas realizadas pelos 
clubes”, afirmou o presidente 
do Rio Preto, José Eduardo 
Rodrigues.

Além do Jacaré, a Série A3 
conta com os seguintes times: 
Bandeirante de Birigui, Barretos, 
Capivariano, Comercial, Despor-

Vinicius LIMA   
redacao@dhoje.com.br

Muller Merlotto SILVA

tivo Brasil, EC São Bernardo, 
Marília, Matonense, Nacional, 
Noroeste, Olímpia, São José, 
Sertãozinho, União Suzano e 
Votuporanguense.

Rodrigues falou sobre o pla-
nejamento do esmeraldino para 
a temporada 2022. “A comissão 
de futebol tem se reunido com 
frequência e esperamos contra-
tar um treinador experiente até o 
fim da próxima semana. Com re-

lação aos jogadores, não vamos 
contratar atletas que estão pa-
rados. Queremos jogadores que 
participaram de competições 
recentemente. Nosso objetivo 
é lutar pelo acesso”, afirmou o 
presidente.

A preparação do Rio Preto 
deverá ter início em dezembro. 
O presidente também falou 
sobre a categoria de base, que 
teve papel decisivo para evitar a 

MIRASSOL

Começa construção de campo e quadra de basquete

A Prefeitura de Mirassol, 
por meio dos Depar-
tamentos de Obras, 

Serviços Municipais e Asses-
soria de Meio Ambiente, iniciou 
nesta semana a instalação da 
Areninha SP no bairro Regis-
sol. O espaço vai receber um 
campo de futebol society, com 
grama sintética, alambrados e 
iluminação de LED. Em anexo, 
haverá uma quadra de basque-

te 3×3.
O valor total do equipamen-

to, disponibilizado com recursos 
estaduais através de emenda 
da Deputada Analice Fernandes 
é de R$ 350 mil.

O prefeito Edson Antônio 
Ermenegildo foi até o local 
acompanhar as obras. “O nosso 
objetivo é revitalizar toda a área 
e oferecer opção de lazer aos 
moradores locais e dos bairros 
próximos”, disse o prefeito, 
acompanhado do Chefe de Ga-

binete, Renato Scochi. Também 
estavam presentes no local, os 
diretores Antonio Carlos Doimo 
(obras), Edson Branco (Serviços 
Municipais) e Luís Antonio Bar-
beiro Castilho (Meio Ambiente).

O equipamento faz parte 
do programa “Areninhas SP” 
do Governo do Estado de São 
Paulo. As Areninhas são de 
rápida implantação e podem 
até ser levadas a outro ponto 
da cidade, de acordo com as 
necessidades locais.

Da REDAÇÃODivulgação

PARA O REMO
Mirassol empresta Eduardo Baptista 

Emprestar jogadores 
para outras equipes 
é uma prática co-

mum dentro do futebol. 
No entanto, na noite desta 
quinta-feira (11), o Miras-
sol acertou um empréstimo 
inusitado, com o técnico 
Eduardo Baptista se transfe-
rindo temporariamente para 
o Remo (PA).

“O Mirassol Futebol Clube 
informa que o técnico Edu-

ardo Baptista comandará o 
Remo na reta final do Cam-
peonato Brasileiro da Série 
B e na Copa Verde. Após o 
término das competições, o 
treinador retornará ao Leão 
para iniciar o planejamento 
para a disputa do Campeo-
nato Paulista da Série A1 em 
2022”, diz a nota divulgada 
pelo Leão.

O Mirassol foi eliminado 
na primeira fase da Série C 
do Campeonato Brasileiro e 
fez sua última partida no dia 

Vinicius LIMA 25/09 contra o Novorizontino. 
Com isso, a equipe ficou sem 
outras competições para dis-
putar no segundo semestre e 
liberou a maioria dos atletas. 
Atualmente, apenas a base 
está participando de campe-
onatos.

No Remo, Eduardo Bap-
tista assume o clube depois 
da demissão de Felipe Con-
ceição. Faltando três rodadas 
para terminar a Série B, o 
objetivo de Baptista é evitar 
o rebaixamento do clube pa-

raense. Atualmente, o Remo 
está na 15ª posição com 41 
pontos, três pontos a frente 
do Londrina, primeiro time 
na degola.  Baptista deverá 
comandar o Remo nesta 
segunda-feira (15) contra 
o Goiás em casa, tentando 
quebrar uma sequência de 
três derrotas consecutivas.

O Paulistão tem início pre-
visto para o dia 26 de janeiro. 
O Mirassol está no grupo C 
com Palmeiras, Ituano e Bo-
tafogo de Ribeirão Preto.

VAR Leonardo Gaciba não 
comanda mais a comissão 

de arbitragem da CBF

A Confederação Brasileira de 
Futebol (CBF) demitiu Leonardo 
Gaciba, presidente da comissão 
de arbitragem, e anunciou uma 
reformulação na estrutura do 
órgão. Segundo nota da entida-
de, a decisão tomada na manhã 
desta sexta-feira (12) ocorreu 
após reunião entre Ednaldo Go-
mes, presidente da entidade, e 
o próprio Gaciba.

“Houve entendimento mútuo 
da necessidade de uma mudan-
ça com a implementação de 
novos procedimentos visando 
maximizar os acertos e minimizar 
os erros de todos os envolvidos”, 
disse a CBF em nota oficial.

O atual vice-presidente da 

comissão, Alício Pena Júnior, as-
sumira assumirá interinamente 
a vaga deixado por Gaciba, que 
estava no cargo desde 2019. 
Pena Júnior ficará responsável 
por acompanhar a arbitragem 
brasileira nas competições até 
o final deste ano.

A demissão de Leonardo 
Gaciba ocorre no dia seguinte 
à marcação contestada de um 
pênalti pelo árbitro Vinicius Gon-
çalves Dias Araújo, que originou 
o primeiro gol do Flamengo na 
noite de ontem (11), na vitória 
contra o Bahia por 3 a 0. Araújo 
anotou o pênalti ao ver toque do 
braço do zagueiro Conti na bola. 
Após chamado pelo Árbitro de 
Vídeo (VAR), Araújo revisou o 
lance e manteve o pênalti.

Agência BRASIL
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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.

CARLOS WESLEY MARIN DOS SANTOS e TAMIRES FRANCIELE MARTINS. Ele, brasileiro, 
natural de José Bonifácio, Estado de São Paulo, nascido aos trinta e um (31) de agosto de um mil novecentos e 
noventa e sete (1997), com vinte  e quatro (24) anos de idade, auxiliar de estoque, divorciado, filho de JOÃO 
CARLOS DOS SANTOS e de dona SONIA APARECIDA MARIN. Ela, brasileira, natural de São José do Rio 
Preto, Estado de São Paulo, nascida aos  vinte e oito (28) de fevereiro de um mil novecentos e noventa (1990), 
com trinta  e um (31) anos de idade, do lar, divorciada, filha de ISMAEL PELICER ROS MARTINS e de dona 
TÂNIA LEANDRO PEREIRA MARTINS.

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

São José do Rio Preto - SP, doze (12) 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.

RAFAEL FARIA LISBÔA e LIVIA MARA VICENTINI MENEZELLO. Ele, brasileiro, natural de 
São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, nascido aos vinte e oito (28) de abril de um mil novecentos e oitenta e 
nove (1989), com trinta  e dois (32) anos de idade, gerente comercial, divorciado, filho de ANTONIO BORGES 
LISBÔA e de dona ODETE APARECIDA FARIA LISBÔA. Ela, brasileira, natural de São José do Rio Preto, 
Estado de São Paulo, nascida aos  vinte e sete (27) de janeiro de um mil novecentos e oitenta e oito (1988), com 
trinta  e três (33) anos de idade, consultora de contas, divorciada, filha de LUIZ CARLOS MENEZELLO e de 
dona IVETE APARECIDA VICENTINI MENEZELLO.

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, doze (12) de novembro de dois mil e vinte e um (2021).
Renata Comunale Aleixo
Oficial

queda para a Bezinha neste ano. 
“Hoje a venda de jogadores é 
uma fonte de renda importante 
para as equipes do interior. Nes-
te ano, nós ficamos com uma 
dívida de R$ 48 mil por conta 
de exames de Covid-19, que 
estamos pagando em parcelas, 
além de não ter a presença 

do torcedor. Os jogadores da 
base foram emprestado neste 
segundo semestre e vão voltar 
com mais experiência. Além 
disso, enviamos um ofício para 
participar da Copa São Paulo. 
Nós temos pelo menos seis jo-
gadores com um bom potencial 
de venda”, comentou.
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São José do Rio Preto, sábado
13 de novembro de 2021

A ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE APOIO AS CLINICAS DE 
ESTÉTICA, BONZEAMENTO E SEMELHANTES, também de-
signada pela sigla ABACEB com sede e foro na cidade de São 
José do Rio Preto, Estado de São Paulo, localizada na Rua Otí-
lia Teixeira Benvindo, 2921 – Sala 3 - Eldorado, CEP 15040-214, 
por meio da Diretoria Executiva, sendo representada pelo seu  
Presidente, Fagner Jonas Alves Almeida, convoca, por meio do 
presente Edital, conforme artigo 19º do seu Estatuto, todos os 
seus Associados para Assembleia Geral Extraordinária que será 
realizada na sede da entidade as 19:30h do dia 22/11/2021, 
com o seguinte objetivo:  
  - Discutir e deliberar a respeito da regulamentação dos ser-
viços de bronzeamento- Alteração do Estatuto Social visando 
inclusão de Diretoria Social e Diretoria Comercial, bem como 
indicação de ocupantes dos respectivos cargos de forma provi-
sória até a efetiva eleição da Diretoria Geral.
- Outros assuntos de interesse geral dos Associados 
Conforme artigo 20 do Estatuto, na data, local e hora determina-
dos, a Assembleia Geral se instalará e deliberará sobre a ordem 
do dia com a presença da metade mais um dos associados. 
Não havendo número sufi ciente, a Assembleia Geral tomará as 
deliberações constantes da convocação, 1/2 (meia) hora após 
o horário previsto na convocação, com qualquer número de 
associados.  
Contando com a presença e participação de todos os Associa-
dos, subscreve-se o presente o presente Edital de Convocação.  
___________________________________ 
Associação Brasileira de Apoio às Clínicas de Estética, bronzea-
mento e Semelhantes – neste ato representada por seu Presi-
dente Fagner Jonas Alves Almeida

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAODRINÁRIA – GRAHAN BELL 
S/A – 07/12/2021 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO E CONVOCAÇÃO 
Senhores Condôminos Proprietários
 Em cumprimento ao disposto no Estatuto Social da em-
presa GRAHAN BELL ADMINISTRADORA E INCORPORADO-
RA S/A., com sede social nesta cidade e comarca de São José 
do Rio Prêto, Estado de São Paulo, onde com endereço na Rua 
Adib Buchala, n.º 150, bairro Jardim Pinheiros – CEP 15.091-
320, inscrita no CNPJ-MF sob nº 71.744.858/0001-09, com 
seus atos constitutivos devidamente registrados na E. Junta 
Comercial do Estado de São Paulo sob nº 569.673/15-0 - NIRE 
35.300.48673-1, em sessão de 18/12/2015, bem como nos ter-
mos da lei 6.404/76, em seus artigos 123, parágrafo único, letra 
“b”; 294, incisos I e II, venho por intermédio desta para informar 
o quanto segue:

 1. às 19:00 horas do dia 07/12/2021, com a presen-
ça da maioria simples dos acionistas, e às 19:30 horas com a 
presença de qualquer número, na sede da sociedade acima 
descrita, será realizada Assembleia Geral Ordinária e Extraordi-
nária, sendo a ordem do dia  a deliberação sobre os seguintes 
assuntos:

a) Aprovação dos Projetos de Construção das vagas de 
Garagens;
b) Apresentar empresa escolhida para a construção das 
vagas de garagens;
c) Apresentar custos necessários para a construção das 
vagas de garagens;
d) Apresentação de recursos em caixas da Grahan Bell 
S/A;
e) Apresentação de como está processo de unifi cação 
das áreas para a construção das vagas de garagens;
f) Assuntos Gerais;

 Atenciosamente,

MARCELLO LUÍS MOI – DIRETOR PRESIDENTE

São José do Rio Preto, 10 de novembro de 2021.

 

 
ATA Nº 02 DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA PARA APROVAÇÃO DO ORÇAMENTO DO 

EXERCICIO DE 2022. 
 
Ao oitavo dia do mês de novembro do ano de 2021, em primeira chamada às 09:00, não havendo 
quórum, a assembleia iniciou em segunda chamada às 09:32h, no auditório do Edifício Ônix 
Center, situado à Rua Bernardino de Campos, nº 4140 – Térreo, Centro, em São José do Rio Preto, 
estado de São Paulo, CEP 15015-300, onde reuniram-se conforme lista de presença anexa para 
proceder a Aprovação do Orçamento para o Exercício de 2022 do CONSÓRCIO PÚBLICO 
INTERMUNICIPAL DE INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO – 
CINDESP, pessoa jurídica de direito público da espécie associação pública, inscrito no CNPJ sob nº. 
29.185.021/0001-00, com sede na Rua Bernardino de Campos, nº 4140, 8º andar, sala 86, centro, 
CEP 15015-300, neste ato representado pelo seu Presidente, Sr. JOSÉ ADALTO BORINI, brasileiro, 
solteiro, portador da cédula de identidade Civil, RG nº. 20.675.412-7 SSP/SP, inscrito no CPF/MF 
nº. 126.658.078-66, após prévia convocação realizada no dia 25/10/2021 no site oficial do 
CINDESP e no grupo de WhatsApp dos representantes Prefeitos(as) filiados ao CINDESP. Dado 
início, o Diretor Executivo do CINDESP, Sr. Maicow Robinson Gomes Braga, deu abertura e boas-
vindas a todos os presentes, falou sobre a importância das prefeituras se unirem em busca de 
recursos do Governo Federal e Estadual, bem como enfatizou que o CINDESP possui várias atas 
de registro de preços para serem utilizados pelos municípios consorciados, conforme a solicitação 
em visitas aos municípios consorciados durante os anos de 2020 e 2021. Dispôs também a 
participação dos municípios para selecionarem novas atas para serem utilizadas a partir do ano de 
2022, através de uma pesquisa que será enviada aos municípios consorciados através de e-mail. 
Em seguida, o presidente do CINDESP, Sr. José Adalto Borini, tomou a palavra, reforçando a 
importância do consórcio, se dispondo a ajudar no que for necessário. Falou ainda que está nas 
mãos dos prefeitos, fazer com que os municípios sejam beneficiados através das ações praticadas 
no consórcio. Afirmou também que esteve várias vezes em São Paulo e em Brasília (DF) para 
solicitações e liberação de verbas para os consórcios do Estado de São Paulo. Informou que a 
pandemia da COVID-19 trouxe muitas dificuldades para os municípios, principalmente os 
pequenos. “Diversas reuniões irão iniciar os acontecimentos agora: plantamos para começar a 
colher”, afirma o presidente. O Presidente do CINDESP sugeriu para o ano de 2022, Atas de 
Registro de Preços, como por exemplo de Cestas Básicas para beneficiar os municípios. Os 
presentes sugeriram também de medicamentos de Alto Custo. Voltando a palavra ao Senhor 
Maicow Robinson Gomes Braga, ressaltou o teor de pauta do edital de convocação de assembleia 
geral e passou ao assunto: I) Aprovação do Orçamento para o exercício de 2022.  Dada a palavra 
à representante da MetaPública Consultoria e Assessoria em Gestão Pública Ltda. Srta. Maria Julia 

 

Genes Correia, que expôs todas as receitas e despesas explicou para os prefeitos sobre a 
importância do orçamento para o consórcio se desenvolver, e que o CINDESP sempre presta 
serviços de qualidade e possui Portal de Transparência, e a importância de os municípios 
consorciados acompanharem diretamente toda movimentação no portal. Além disso, discorreu 
sobre o reajuste salarial da equipe administrativa e também sobre os demais contratos. Após 
apresentação das contas, o orçamento para o exercício de 2022 foi aprovado e ratificado por 
unanimidade por todos os presentes. Dada a palavra ao presidente do CINDESP, o Sr. José Adalto 
Borini, agradeceu aos municípios consorciados pela confiança a ele delegada, falando dos sonhos 
de todos ali representados como prefeitos, ressaltando que estará sempre à disposição de todos 
para atingir os objetivos do consórcio, enfatizando que a união e os frutos deste trabalho serão 
usufruídos pelos cidadãos representados pelos municípios presentes. Não havendo nada mais a 
tratar, às 10:16h deu-se por encerrada à presente Ata. Eu, Secretário ad hoc da 
reunião Geziel Pereira mandei lavrar a presente que será assinada por mim juntamente com o 
Sr. Presidente.  
  

GEZIEL PEREIRA 
Secretário Administrativo 

 
JOSÉ ADALTO BORINI 

Presidente 
 

 

Rodobens Veículos Comerciais Cirasa S.A.
CNPJ Nº 59.970.624/0001-84 - NIRE 35.300.066.529

Edital de Convocação
São convocados os senhores acionistas dessa Companhia, a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, no dia 24 de 
novembro de 2021, às 9 horas, na sede social da empresa, na Avenida Mario Andreazza, nº 867, Parte B, Jardim São Marcos, 
CEP 15.081-490, São José do Rio Preto-SP, a fi m de deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: Distribuição de dividendos, 
que serão pagos aos acionistas até o dia 31 de dezembro de 2021, correspondendo à proporção de ações que cada um possui 
na Companhia. SJRPreto-SP, 12 de novembro de 2021. Waldemar Verdi Junior - Presidente do Conselho de Administração.

GOVERNO DE MONTE APRAZÍVEL-SP
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL: 66/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 97/2021
REGISTRO DE PREÇOS: 50/2021
OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação 
de serviços de roçada, capinação, remoção de detritos e pintura 
de meio fi o.
Data da realização da Sessão Pública: 01/12/2021
Horário: 09h30min.
Local da Abertura dos envelopes: Prefeitura de Monte Aprazível 
- Setor Municipal de Licitação, localizado na Praça São João, 
117, Centro.
O edital na integra deverá ser acessado através do site www.
monteaprazivel.sp.gov.br
Fundamentação legal: Leis Federais 10.520/02 e 8.666/93.
Monte Aprazível, 10 de novembro de 2021.
Marcio Luiz Miguel – Prefeito Municipal
Diego Santos Rossini – Pregoeiro Ofi cial
GOVERNO DE MONTE APRAZÍVEL-SP
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL: 67/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 98/2021
REGISTRO DE PREÇOS: 51/2021
OBJETO: Contratação de serviços de horas máquinas e munk 
para atendimento dos serviços a serem executados pela munici-
palidade 
Data da realização da Sessão Pública: 02/12/2021
Horário: 09h30min.
Local da Abertura dos envelopes: Prefeitura de Monte Aprazível 
- Setor Municipal de Licitação, localizado na Praça São João, 
117, Centro.
O edital na integra deverá ser acessado através do site www.
monteaprazivel.sp.gov.br
Fundamentação legal: Leis Federais 10.520/02 e 8.666/93.
Monte Aprazível, 12 de novembro de 2021.
Marcio Luiz Miguel – Prefeito Municipal
Diego Santos Rossini – Pregoeiro Ofi cial

PREFEITURA MUNICIPAL DE BADY BASSITT
Pregão Presencial nº 025/2021 
Órgão Licitante: Município de Bady Bassitt. Modalidade: Pregão 
Presencial nº 025/2021, do tipo “menor preço por item”. Objeto: 
Aquisição de materiais médicos hospitalares. Sessão: 09h00 
do dia 26/11/2021, na sede da Biblioteca Municipal, na Rua 
Camilo de Moraes, 58. Edital completo e maiores informações 
poderão ser obtidas através do site www.badybassitt.sp.gov.br 

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.

ÉDIPO FERNANDO IANI DOS SANTOS e PATRÍCIA PERPÉTUA MAIN. Ele, brasileiro, natural 
de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, nascido aos cinco (05) de maio de um mil novecentos e oitenta e 
oito (1988), com trinta  e três (33) anos de idade, mecânico, solteiro, filho de LUÍS CARLOS DOS SANTOS e de 
dona MARIA CRISTINA IANI. Ela, brasileira, natural de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, nascida 
aos  dezesseis (16) de março de um mil novecentos e oitenta e seis (1986), com trinta  e cinco (35) anos de idade, 
auxiliar de cozinha, solteira, filha de ANTONIO OVIDIO MAIN e de dona TERESA ALVES NOGUEIRA 
MAIN.

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, onze (11) de novembro de dois mil e vinte e um (2021).
Renata Comunale Aleixo
Oficial

EDITAIS DE PROCLAMAS – Silvio Augusto Pellegrini de Oli-
veira, Ofi cial do 3º Cartório de Registro Civil Pessoas Naturais 
de São José Rio Preto, SP, faz saber que pretendem casar, 
apresentando os documentos exigidos pelo art. 1525 do Cód. 
Civil, os pretendentes:
1. TAINAN GABRIEL BATISTA DE MORAIS e TAINARA 
ROBERTA OLIVEIRA DA SILVA, sendo ELE fi lho de JOÃO 
PAULO DE MORAIS e de LAIS BATISTA DE MORAIS e ELA 
fi lha de ROBERTO AUGUSTO DAS SILVA e de ADELINA MAR-
TA DE OLIVEIRA ALMEIDA DA SILVA;
2. IVAN BRANDÃO GOMES e CLAUDIA GONÇALVES 
DE ANDRADE, sendo ELE fi lho de SEBASTIÃO GOMES 
BRANDÃO e de ELZA TOZZI e ELA fi lha de FRANCISCO BAR-
BOSA DE ANDRADE e de CACILDA GONÇALVES DA SILVA;
3. ADILSON MAGALHÃES CAMPOS e HELEN CRIS-
TINE DUMBRA, sendo ELE fi lho de JAIR HONORATO CAM-
POS e de LUZIA APARECIDA DE MAGALHÃES CAMPOS e 
ELA fi lha de CESAR NICOLA DUMBRA e de DIVA LAURINDO 
DUMBRA;
4. THIAGO FALEIROS FERRARI e LETÍCIA ELISA 
JULIANA, sendo ELE fi lho de MILTON BATISTA FERRARI e 
de ADELICE BENEDITA FALEIROS FERRARI e ELA fi lha de 
PAULO ROBERTO JULIANI e de MARIA ERCÍLIA PACHACE-
PE JULIANA; brasileiros, residentes neste 3º subdistrito. Se 
alguém souber de algum impedimento, oponha-o em Cartório 
(R. São Paulo, 2200 – Tel: 3202-9090). 12/11/2021.

ou pelo e-mail licitacoes@badybassitt.sp.gov.br. Bady Bassitt, 
12 de novembro de 2021. LUIZ ANTONIO TOBARDINI - Prefeito 
Municipal
Pregão Presencial nº 026/2021 - Registro de Preços
Órgão Licitante: Município de Bady Bassitt. Modalidade: Pregão 
Presencial nº 026/2021, do tipo “menor preço por item”. Objeto: 
Registro de preços para aquisição de café, chá, açúcar e mar-
garina. Sessão: 11h00 do dia 26/11/2021, na sede da Biblioteca 
Municipal, na Rua Camilo de Moraes, 58. Edital completo e 
maiores informações poderão ser obtidas através do site www.
badybassitt.sp.gov.br ou pelo e-mail licitacoes@badybassitt.sp.
gov.br. Bady Bassitt, 12 de novembro de 2021. LUIZ ANTONIO 
TOBARDINI - Prefeito Municipal
Termo de Contrato nº 061/2020
CONTRATADO: FERNANDA GRASIELA PRIETO SOCIEDA-
DE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA. OBJETO: Contratação de 
empresa para a prestação de serviços de assessoria e consul-
toria administrativa na área de licitações. VALOR: R$ 6.835,28 
(seis mil, oitocentos e trinta e cinco reais e vinte e oito centavos) 
mensais. O referido contrato foi prorrogado por mais 12 (doze) 
meses. ASSINATURA: 20 de outubro de 2021. LUIZ ANTONIO 
TOBARDINI - PREFEITO MUNICIPAL
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Roberto
 Toledo

OSVALDO GRACIANI, ao 
lado de sua eterna namora-
da esposa Cleusa Graciani, 
comemora aniversário neste 
sábado, dia 13, aproveitando 
o fi nal de semana de feriado 
prolongado. Parabéns!

PRÊMIO LIDE. Outra mar-
ca tradicional e prestigiada 
da cidade saiu premiada do 
evento promovido pelo LIDE 
Noroeste Paulista na última 
terça-feira. A Lojas Lívia, dos 
empresários José Ricardo e 
Marisa Liébana, conquistou o 
prêmio de Melhor do Varejo. 
O prêmio foi recebido pelo ge-
rente comercial Edson Roberto 
Guandalini, que agradeceu 
clientes, colaboradores e for-
necedores.

MARIA AMÉLIA Fioroto, 
ao lado do marido Aloysio e 
dos familiares, ganhou idade 
nova, quarta-feira, dia 10, no 
aconchego do doce lar.    

A MÉDICA DRA. Fernanda 
Soubhia Liedtke, que assu-
miu idade nova, na última 
quarta-feira, dia 10, está de 
casamento marcado para o 
próximo sábado, dia 20, com o 
também médico, Dr. Alessan-
dro Perussi Garcia, no salão 
de festas do Harmonia Tênis 
Clube. Os noivos são fi lhos do 
médico Dr. Humberto Liedtke 
Jr e Marina Soubhia Liedtke e 
de Walter José Garcia e Nilce 
Benedita Perussi Garcia.

 KRIS PETROLLI, ao lado 
do esposo Márcio Oliveira, 
comemorou mais um aniver-
sário cercada dos queridos 
familiares, ontem.

O EXPERIMENTO audiovi-
sual de dança e música “O céu 
tá lá”, concebido e interpretado 
pela bailarina Andrea Capelli 
e pelo compositor e poeta 
João Liossi, faz temporada 
de estreia de 13 a 18 de no-
vembro, com sessões diárias 
e gratuitas sempre às 21h, no 
YouTube.

Detalhes
não tão pequenos...

Bernardino de Campos, 3145
Telefone: 3232-4822

Riopreto Shopping Center 
Telefone: 3227-3211

Kiberamarp

Tel. (17) 3233-4888

Nomes sujos
Atualmente, há 62.210.279 cidadãos e 5.842.511 empresas 
com anotações de atraso em pagamentos nos birôs de créditos 
– Serasa e outros. Um em cada três adultos e uma em cada 
três empresas têm o nome sujo. São causadas por dívidas ruins. 
Lembrando que uma dívida boa é aquela que melhora o futuro 
financeiro do credor e do devedor.

Fique Sabendo...
O Orquidário Rio Preto realiza 
até segunda-feira, dia 15, 
feriado, uma feira solidária. O 
objetivo da ação é arrecadar 
le i te  e ó leo,  que serão 
distribuídos entre instituições 
de longa permanência de 
idosos (ILPI’s) do município. 
O visitante que fizer a doação 
recebe uma muda de orquídea 
em forma de agradecimento. 
Pa r a  D e o l a n d a  G a r c i a 
Rodrigues do Orquidário Rio 
Preto, as doações recebidas 
fazem uma grande diferença, 
sobretudo neste per íodo 
ainda de pandemia. Aumentar 
as doações de alimento às 
famílias que necessitam. 

DiáriodoBob
HIGH SOCIETY. Sabe aquela sensação de dever cumprido, 

de sede saciada, de sonho realizado, do recomeço da história, 
do ponto final? É exatamente assim que o presidente do Auto-
móvel Clube, Jesus Martim está se sentindo, ao reabrir hoje 
a histórica sede social, na Avenida Alberto Andalo. Depois de 
perder seu glamour por falta de dinheiro, perder a maioria de 
associados, sua identidade e economicamente sofrido, as dire-
torias de então tiveram que fazer milagres para manter a sede 
da cidade e o clube de campo. Uma luta por falta de dinheiro, 
ações trabalhistas e dividas impagáveis. Mas, quase ao apagar 
das luzes, um presidente chamado Jesus Martim resolveu 
encarar o desafio e, hoje, finalmente, chegamos ao dia da 
redenção. Foi difícil, muitas foram as críticas, repúdios, votos 
de desistência e truques cruéis para desestimular e desanimar 
o homem que queria salvar o clube. Hoje, sábado, dia 13, é 
um dia de festa pra todos nós que torcemos para o Automóvel 
Clube voltar a lida. Um sonho realizado. Há sempre um certo 
esforço por trás de uma conquista. A palavra fim nem sempre é 
bem vista. E Jesus sabe disso! Posso perguntar? Será mesmo 
que Moro, o Sérgio ao anunciar sua candidatura a presidente do 
Brasil pretende mesmo criar uma nova “Lava Jato”, para acabar 
de uma vez por todas com a corrupção? Se for eleito, Moro já 
tem no seu plano de governo a instalação do VAR no Executivo, 
Legislativo e Judiciário. O outro lado da moeda. Pobre Brasil, 
quer dizer, miserável Brasil... já fomos um país conhecido pela 
alegria contagiante, agora somos famosos por ter um presidente 
contagioso. Tese dos Antagonistas. O mundo está na beira do 
abismo, e pior: o precipício não tem fundo, mas, em compen-
sação, o buraco do ozônio finalmente diminuiu. Homenagem 
póstuma. Morreu nesta semana, o cartorário Gumercindo de 
Seta, torcedor e diretor inveterado do Rio Preto Esporte Clube e 
ex-presidente do Palestra. Não custa nada perguntar: qual a 
homenagem póstuma que esses clubes de Rio Preto vão prestar 
a ele!  Ponto e basta!

Vaca desencalhada
O vídeo que mostra uma vaca 
(que na verdade é um boi) no 
toboágua num clube na cidade 
Nova Granada, aqui pertinho 
de nós, viralizou e ganha novo 
capitulo. Agora, o boi tem 
um nome Tobogã. O dono do 
animal, Carlos Miguel Serante, 
cria gado em sua propriedade 
ao lado do clube, contou que o 
boi estava sendo levado para o 
abate, mas escapou da área e 
foi até o toboágua. Com e por 
isso, o Tobogã agora é atração 
da cidade. “Ele vai ficar aqui 
por causa do povo. O povo 
quer saber onde ele está. Está 
sendo a atração. Todo mundo 
quer conhecer. Queremos levar 
ele para o clube”, disse o dono 
do boi.

henriforne@gmail.com

Bom Velhinho
A tradicional Abertura de 
Natal do Shopping Cidade 
Norte será realizada neste 
sábado, dia 13, com atrações 
gratuitas para toda a família. 
Com o tema “Um Natal para 
celebrar”, a abertura oficial da 
decoração será às 10h. São 
mais de 400 mil lâmpadas, 
papais-noéis, presentes, 
trenós, renas, soldadinhos e 
muitos pinheiros enfeitados 
dão vida à decoração que irá 
colorir os corredores, Praça de 
Alimentação e, principalmente, 
a entrada principal do único 
shopping que fica na Região 
Norte de Rio Preto. A tão 
esperada chegada do Bom 
Velhinho está marcada para às 
16h, e haverá ainda interação 
com personagens de Natal às 
17h e às 20h30.

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

(EQUIPAMENTO DE PROTEÇO INDIVIDUAL,/
SINALIZAÇO E FERRAMENTAS

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

Espetáculo
O Núcleo de Artes Cênicas 
(NAC) do Sesi São José do Rio 
Preto apresenta nos dias 20 e 
21 de novembro o espetáculo 
‘Você me vê?’, que será 
exibido no telão em formato 
de longa-metragem. A peça 
é resultado do processo do 
curso Encenação e as reservas 
podem ser feitas pelo sistema 
Meu Sesi no site da unidade, 
a partir de segunda-feira, dia 
15 de novembro.

C/ Luizinho BUENO 

GolpedeMestre  
TEM GENTE TÃO MENTIROSA QUE SE FALAR “O CÉU ESTÁ AZUL”EU VOU 
OLHAR SÓ PRA TER CERTEZA. Sorria beba muita água e seja feliz!

SPOTlight
Loyane 

Menegaldo 
recebe 

amigas para 
inauguração 
de sua loja 

Lovitte 
Store, moda 

feminina 
casual, na 
próxima 

quarta-feira, 
dia 17, a 

partir das 18 
horas, na rua 

Penita, no 
coração da 
Redentora


