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A PARTIR DE HOJE

Saúde diz que 8,2 mil rio-pretenses já
podem tomar dose de reforço contra Covid

Prefeitura vai
pagar R$ 51 mil
para confeccionar
carnês do IPTU

Divulgação

COVID

Prefeito
Edinho e assessores da
Saúde visitaram ontem o
pronto-socorro Santo Antonio, a última unidade
respiratória
para a Covid
na cidade
que acaba de
ser desativada e retoma
atendimentos
normais.
Pág.A5

A Albert Express Sistemas
Gráficos LTDA. foi a vencedora de processo licitatório, por
meio de pregão eletrônico,
para contratação de empresa
especializada para montagem
de carnês e das parcelas dos
boletos de IPTU 2022. Pela
primeira especificação a empresa ofertou R$ 11,4 mil. Já
para a segunda, com previsão
de 250 mil unidades do carnê,
foi ofertado lance vitorioso de
R$ 40 mil.
Pág.A2

A Prefeitura de Rio Preto,
por meio da Secretaria de
Obras, disparou duas novas
licitações para recapear ruas e
avenidas da cidade. Consta no
Diário Oficial do Município desta quarta-feira, 17, processos
licitatórios para fornecimento
de mão de obra, materiais e
equipamentos para serviços
de recape nos bairros Jardim
Canaã, Parque Industrial e Vila
Diniz.
Pág.A2

Câmara faz
debate hoje para
discutir prevenção
à queimadas
A Câmara de Rio Preto realiza
nesta quinta-feira, 18, às 16
horas, audiência pública para
debater prevenção a incêndios
e queimadas em vegetação e
áreas florestais. A região foi uma
das mais atingidas do Estado
no último período de estiagem,
com o registro de mais de 4,8
mil focos de incêndio. Pág.A3
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OLÍMPIA

Olímpia deu
início nessa terça-feira (16) à
Copa de Futsal
“Ezequiel Gonçalves Silva”. A
competição reúne mais de 300
atletas em 32
equipes na modalidade adulta
masculina.
Pág.B1

CPI apura serviço
em área pública
usada por
empresa privada
A CPI que apura denúncias
envolvendo empresas que
prestam serviços para a Prefeitura de Rio Preto colheu dois
depoimentos nesta quarta-feira, 17. O objetivo é investigar
serviço de asfaltamento em
uma área pública da cidade
que supostamente estava
sendo utilizada por empresa
privada.
Pág.A3

PSDB mantém
prévias e
votação por
aplicativo
Pág. A3
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Licitação abre
disputa para
recapear mais
três bairros

Rodrigo Garcia visita Rio Preto
amanhã e assinará convênios

Rio Preto começa a aplicar
a dose adicional da vacina
contra a Covid-19 em adultos
(18 anos ou mais) a partir desta quinta-feira (18). A vacina
será administrada em todos
que receberam a segunda
dose há pelo menos cinco meses (152 dias). No município,
8,2 mil adultos estão aptos
para receber a dose adicional
nesta quinta, segundo a Secretaria de Saúde. Pág.A5

Fãs da região comemoram 20 anos
do lançamento do primeiro filme
Pág. B2

Pai oferece
bebida à filha
adolescente
e depois a
expulsa de casa

Homem
anuncia Iphone
em site, cai em
golpe e perde
aparelho

Ladrão pega
picanha,
ovos e sai
correndo de
supermercado

Cliente de
banco tem
cartão clonado
e perde
R$ 19,9 mil
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ARTIGO

Transformação
digital: os desafios
de um novo modelo
Com a chegada da Quarta
Revolução Industrial, organizações dos mais diferentes portes e setores estão encarando
obstáculos de toda ordem para
lidar com as novas demandas
do consumidor. Isso as leva a
se questionarem se conhecem o
modelo de negócio na indústria
4.0 ou mesmo se estão aptas
para tirar o máximo proveito
dessas mudanças.
Atualmente, os formatos de
negócios mais bem-sucedidos,
em termos de valor para o
cliente, crescimento de receita
e avaliação de mercado, são
baseados em plataformas digitais. Segundo dados do Fórum Econômico Mundial, 70% das
10 empresas mais valiosas do mundo e 70% das startups
“unicórnio” operam esse modelo.
Por conta desta tendência, líderes de todos os setores estão
investindo cada vez mais no digital, tanto para acompanhar
as necessidades do cliente, quanto para se manter relevante
diante da concorrência.
Para facilitar e orientar as empresas, os especialistas do
Fórum Econômico Mundial estabeleceram 10 etapas para que
a transformação digital alcance os objetivos corporativos:
Entendimento sobre o que significa “transformação digital”
Muitas lideranças ainda não compreendem o que significa
se transformar digitalmente. Se acontecer o que previsões
demonstram, que as plataformas mediarão 30% da atividade
econômica global até 2030, é imprescindível que todos entendam o seu funcionamento. Por isso, a necessidade de uma
reeducação rápida dos líderes para lidar com os seus negócios
no futuro.
Integração das estratégias corporativa e digital
Com os controladores tendo completa noção das novas
oportunidades e ameaças com o desenvolvimento tecnológico,
é possível incluir a mentalidade de integração da tecnologia
com a estratégia de crescimento corporativo. Porém, essa ação
exige um trabalho criterioso e comunicação com os acionistas.
Investimentos com assertividade
As empresas precisam investir em modelos de negócios que
ofereçam melhor valor para todas as partes interessadas. Hoje,
a maioria das organizações trabalha com experimentos digitais
e investimentos de longo alcance. A realocação de capital é o
melhor meio de tornar a estratégia realidade.
Elaboração de um portfólio colaborativo
Para chegar no auge, as corporações mais bem-sucedidas
do mundo desenvolveram um sistema integrado de seu portfólio, com todos os aspectos dos seus negócios servindo de
apoio, reforço e complementação uns dos outros.
Redefinição de propósito
Os modelos de negócios baseados em plataformas digitais
permitem que as empresas atendam ao consumidor, sem investir em ativos tradicionais. Na realidade, essas organizações
se concentram em facilitar a interação entre várias partes. Por
exemplo, o Airbnb não possui casas. A proposta é mudar o alvo
potencial para agregar valor ao cliente.
“Canibalização” de partes do negócio
Muitas empresas têm medo de que os seus negócios sejam
“engolidos” pelas plataformas digitais. No entanto, essa fase
é uma oportunidade para a criação de uma estrutura capaz de
aumentar a receita e até inovar a organização.
Incorporação das tecnologias
Um dos objetivos da transformação digital é agilizar e
facilitar a tomada de decisões operacionais por meio do uso
de máquinas. Por isso, as companhias atualizadas sobre as
necessidades atuais dos mercados estão procurando incorporar
softwares, análise de dados e inteligência artificial em seus
negócios para conseguirem direcionar os colaboradores para
atuações com foco estratégico.
Construção de novas métricas
Muitas vezes, as empresas se concentram em medir o sucesso do seu modelo de negócios atual, mas não em criar novas
formas de operar. Por isso, é fundamental que todas entendam
que as formas de avaliação de resultados são diferentes dos
modelos tradicionais.
Otimização de sistemas obsoletos
Existem barreiras culturais, estruturas organizacionais arraigadas e métricas inadequadas. Para especialistas, enquanto o
negócio principal está sendo otimizado, o ideal é que as empresas invistam em uma unidade de negócios separada para
a criação de novos modelos, com novas métricas e talentos.
Criação de ambientes digitais em áreas estratégicas
Essa etapa deve ser construída em paralelo com as demais
e consiste no aproveitamento de novas oportunidades de mercado por meio de joint-ventures. Uma estrutura de JV baseada
em ações pode alavancar ativos, gerando oportunidades estrategicamente significativas.
*Fábio Lima é consultor e mentor de empresários e
executivos, especialista em gestão empresarial. CEO da
LCC – Light Consulting e Coaching.
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IPTU 2022

Prefeitura pagará R$ 51 mil
para confeccionar carnês
Arquivo DHOJE

Raphael FERRARI
redacao@dhoje.com.br

A Albert Express Sistemas
Gráficos LTDA. foi a vencedora de 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
Processamento de Dados
(Empro) que disparou a licitação no último dia 4 deste
mês. As empresas interessadas em participar deveriam
encaminhar suas propostas
financeiras até esta quarta-feira, 17. O resultado será
publicado no Diário Oficial do
Município.
O edital previa dois itens
com especificações técnicas
distintas por parte da Empro.
Uma de 60 mil unidades para
montagem dos carnês de
parcelamento para pagamentos de taxas de licença como
o ISSQN, com capa, contra-capa, de 1 a 12 parcelas
fechadas padronizadas em
medidas pré-estabelecidas.
Outra com confecção de
250 mil unidades para montagem específica do IPTU
(cota única e parcelas) que
começarão a ser enviadas

aos contribuintes a partir de
janeiro do ano que vem.
Pela primeira especificação a empresa ofertou valor
de R$ 11,4 mil. Já para a segunda, com previsão de 250
mil unidades do carnê para
o próximo ano, foi ofertado
lance vitorioso de R$ 40 mil.
A empresa venceu os dois
itens ao ofertar os menores

valores no pregão eletrônico.
O valor total ofertado é de R$
51,4 mil.
Os custos para a confecção dos carnês de IPTU serão
pagos com recursos próprios
da Prefeitura. O governo ainda
não divulgou o reajuste do imposto para o próximo ano. Os
carnês começam a ser enviados em janeiro, sempre com

possibilidade de pagamento
à vista, com desconto, ou
em parcelas ao longo do ano.
Também não foi informado de
quanto será o desconto para
a opção à vista.
O Plano Plurianual da Prefeitura de Rio Preto estima
que o IPTU vai gerar R$ 231
milhões aos cofres da Prefeitura no próximo ano.

OPORTUNIDADE

Balcão de Emprego oferece 719 vagas

Da REDAÇÃO

O Balcão de Empregos
de Rio Preto desta quarta-feira (17) está oferecendo
719 oportunidades de trabalho. As principais delas
são para operador de caixa
(51), repositor hortifrúti (35),
vendedor externo (30), açougueiro (29), vendedor (23),
atendente (23), cuidador de
idosos (22), repositor (22),
auxiliar de atendimento (15),

auxiliar de cozinha (14), garçom (12), conferente (10),
auxiliar de enfermagem (8),
entre outros.
Há também oportunidades
de estágio. As vagas são para
as seguintes áreas: atendimento administração (7),
engenharia (1), pedagogia
(1), engenharia civil (1), entre
outros.
Os interessados em alguma 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 oferecidas enviando os currículos.
O Balcão de Empregos
também está cadastrando
trabalhadores interessados
em oferecer, ou que já exercem, prestação de serviços de
entrega. A expectativa da Secretaria de Desenvolvimento
Econômico é que a demanda
por novos postos de trabalho

no setor continue crescendo.
Ao acessar o site https://
www.riopreto.sp.gov.br/balcaoempregos/, a empresa
pode fazer o cadastro e encaminhar uma busca por palavra
chave “tipo entregador”. Em
seguida, aparecem todas as
pessoas interessadas, com
experiência e perfil para o
cargo.
(Colaborou – Bruna
MARQUES)

LICITAÇÃO

Jardim Canaã, Parque Industrial e
Vila Diniz terão ruas recapeadas

Raphael FERRARI

A Prefeitura de Rio Preto,
por meio da Secretaria de
Obras, disparou duas novas
licitações para recapear ruas e
avenidas da cidade. Consta no
Diário Oficial do Município desta quarta-feira, 17, processos
licitatórios para fornecimento
de mão de obra, materiais e
equipamentos para serviços
de recape nos bairros Jardim
Canaã, Parque Industrial e
Vila Diniz.
Os editais preveem o
fornecimento do chamado
“C.B.U.Q” (concreto betuminoso usinado a quente) um
dos tipos de revestimentos asfálticos mais utilizados nas vias
urbanas e rodovias brasileiras.
Para o serviço nos bairros
Cannã e Parque Industrial a
previsão do governo é que sejam investidos R$ 186 mil. Já
na Vila Diniz o valor estimado
é de R$ 306 mil. Somadas as
duas licitações chegam a R$
492 mil.

Arquivo DHOJE

O prazo para a realização
do serviço é de 30 dias a contar da assinatura da ordem de
serviço. Os recursos são provenientes do próprio orçamento
da Prefeitura. As propostas
financeiras serão analisadas
nos dias 22 e 23 de dezembro.
Vence quem apresentar menor
valor global para realização de
todo o serviço.

Empresa definida
Nesta terça-feira, 16, a
empresa Noromix Concreto
S/A foi declarada vencedora
do processo licitatório serviços
de recape no bairro Mansour
Daudao ofertar lance de R$
285 mil para a execução do
serviço. O valor estimado pelo
governo era de R$ 294 mil.
A Prefeitura ainda pretende
recapear vias de outras três
regiões da cidade. Somados
os valores estimados somam
gastos aproximados de R$ 1,2
milhão

Cidades da região e Distrito onde circulam o DHOJE:
São José do Rio Preto, Bady Bassitt, Cedral, Guapiaçu,
Mendonça, Mirassol, Mirassolândia, Monte Aprazível, Nova
Granada, Olímpia, Potirendaba, Tanabi, Ubarana, Uchôa
Diretor-Presidente: Edson Paz

O governo já anunciou
os nomes das empresas
habilitadas nos processos
licitatórios, em andamento.
A Prefeitura não informou a
localização das ruas e ave-

nidas que deverão receber o
recapeamento.
Como ainda não foram
concluídos os processos licitatórios, não existe prazo para
se iniciar as obras.
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AMANHÃ

Garcia vem a Rio Preto assinar convênios
e anunciar unidades do Poupatempo
Raphael FERRARI
redacao@dhoje.com.br

O vice-governador Rodrigo
Garcia (PSDB) estará em Rio
Preto nesta sexta-feira, 19,
para uma série de atividades.
Garcia será recepcionado
pelo prefeito Edinho Araújo
(MDB), lideranças políticas
da região, além de deputados que compõem a base de
apoio ao governo João Doria
(PSDB).
Pela manhã a agenda de
Garcia na cidade prevê assinaturas de recursos para o
programa Retoma SP que trata
sobre capacitação e apoio a
microempresários e desempregados. Serão ofertadas vagas
de emprego, crédito para MEI e
pequenos negócios pelo Banco
do Povo com taxas a partir de
0%, inscrições para bolsas-auxílio com transferência de renda, solicitação de documentos

pelo Poupatempo, empregos
para pessoas com deficiência
e atendimento SEBRAE.
Ainda pela manhã o vice-governador anuncia novas
unidades do Poupatempo em
cidades da região e dois convênios para os programas denominados “Melhor Caminho”
e “Segurança no Campo”, que
tratam sobre melhorias nas
estradas rurais e patrulha em
áreas fora dos grandes centros
das cidades.
As assinaturas ocorrem na
UNIP, universidade localizada
na avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira, no bairro Jardim Tarraf II. O evento começa
às 9 horas.
Logo após Garcia vai até a
Praça Dom José Marcondes,
no centro da cidade, onde
às 11 horas é aguardado no
evento de abertura do Retoma
SP, em Rio Preto, no local ele
ainda entrega cartões do Pro-

TERCEIRIZADAS

CPI apura tapa-buraco
em área pública utilizada
por empresa particular
Raphael FERRARI

A CPI que apura denúncias
envolvendo empresas que
prestam serviços para a Prefeitura de Rio Preto colheu dois
depoimentos nesta quarta-feira, 17. O objetivo é investigar
serviço de asfaltamento em
uma área pública da cidade
que supostamente estava
sendo utilizada por empresa
privada.
O caso veio à tona após denúncias feitas ao vereador João
Paulo Rillo (Psol) que preside a
CPI. Até um portão havia sido
instalado pela empresa privada
impedindo acesso público ao
local.
O primeiro a depor foi o representante legal da empresa
Kelly Hidrometalúrgica Ltda.
Gustavo Valdecir Polizelli. Ele
informou aos membros da CPI
que o estabelecimento está
em Rio Preto desde 1979. No
atual endereço e com o portão,
desde 1981. Gustavo ainda
afirmou que o serviço de reparo
no asfalto em área próxima à
empresa foi solicitado de forma
informal, por um profissional da
hidrometalúrgica.
Polizelli disse também que
a empresa já ia retirar o portão
da área, porque seria realizada
uma pintura no chão e o item
não se mostrava mais necessário. O representante ainda
disse que a retirada foi feita
antes mesmo de qualquer notificação feita pela Prefeitura.
No entanto, o assessor da
Secretaria de Serviços Gerais,
Arno Della Libera Junior, informou que a solicitação de
tapa-buraco no local foi formalizada, por meio de pedido

encaminhado à Secretaria.
Ainda de acordo com ele, no
dia da realização do serviço, o
profissional encarregado ligou
informando sobre a existência
do portão em área pública.
Arno disse ter solicitado a
interrupção do serviço até a
chegada dele ao local.
O assessor afirmou ainda
que a hidrometalúrgica foi informada sobre a irregularidade
do portão e notificada para a
retirada. Só depois de regularizada a situação, foi dada
sequência ao serviço. “Eles
(os trabalhadores) tinham iniciado a limpeza. O serviço (de
tapa-buraco) só foi retomado
depois da retirada do portão.”
A comissão solicitou que
Arno disponibilize os documentos que comprovem o pedido
do serviço e a notificação feita
à empresa.
O presidente da CPI, vereador João Paulo Rillo, espera
que os documentos possam
esclarecer as contradições
entre os depoimentos. “Nós
vamos receber essa documentação que eles dizem
que tem e aprofundar a investigação. Não vou concluir
nada antes do fechamento
da CPI, mas, para mim, foi
um trabalho não republicano,
feito de maneira paralela, sem
organização, sem planejamento e para privilegiar uma
empresa.”
Além de João Paulo a CPI
tem como relator o vereador
Rossini Diniz (PL). Participam
do grupo também Anderson
Branco (PL), como membro,
e o presidente da Câmara,
Pedro Roberto (Patriota) como
suplente.

grama “Vale Gás” para famílias
de baixa renda.
A visita do vice-governador
termina às 12 horas no Fórum
central da cidade, onde participa ao lado de autoridades
do Judiciário de sessão solene
para a instalação da Vara de
Violência Doméstica e Familiar
contra a Mulher.
Rodrigo Garcia é o único
nome dentro do PSDB que
concorre a indicação para disputa ao governo do Estado nas
eleições do próximo ano. Ele e
Doria tem intensificado o corpo
a corpo em várias cidades do
interior como forma de fortalecer as candidaturas. Doria disputa com o governador do Rio
Grande do Sul, Eduardo Leite,
e com o ex-prefeito de Manaus,
Arthur Virgílio, a indicação do
PSDB para concorrer a presidência da República. A eleição
interno no partido ocorre neste
domingo, 21.

Prevenção de queimadas é tema de
debate na Câmara de Rio Preto

Raphael FERRARI

A Câmara de Rio Preto realiza nesta quinta-feira, 18, às 16
horas, audiência pública para
debater prevenção a incêndios
e queimadas em vegetação e
áreas florestais.
A região de Rio Preto foi
uma das mais atingidas do
Estado no último período de
estiagem, com o registro de
mais de 4,8 mil focos de in-

O serviço de transferência
de propriedade para veículo
registrado no mesmo município
ou entre cidades do estado
de São Paulo, procedimento
necessário quando há mudança de um proprietário para
outro, pode ser realizado pelo
aplicativo Poupatempo Digital
ou no site do Detran.SP (www.
detran.sp.gov.br). A novidade
é que, agora, a opção ganhou
recursos mais práticos para
facilitar ainda mais o processo
de forma online.
As informações disponíveis

cêndio. Só Rio Preto registrou
ao menos 2,6 mil focos, em
especial na área do antigo IPA,
onde pelo menos 150 hectares
foram consumidos pelo fogo,
segundo dados do Corpo de
Bombeiros.
A audiência, convocada
pelo presidente da Câmara,
Pedro Roberto (Patriota), terá a
participação do bombeiro civil
Rafael Valadão, conselheiro da
Frente Parlamentar Mista Pre-

vencionista do Congresso Nacional, além de representantes
da Ordem dos Advogados do
Brasil (OAB), Polícia Ambiental,
Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, Unesp e Associação
dos Amigos dos Mananciais
(AAMA).
Um dos focos da audiência
será debater a possibilidade
da inclusão de brigadas de
bombeiros civis para atuar na
prevenção e combate ao fogo

no período de estiagem em
2022.
“Objetivo é buscar informações, saber o que já foi feito,
o que foi planejado e prevenir
para que não ocorram novos
focos de incêndios em nossas
reservas florestais, alvos constantes de queimadas e grandes
danos ambientais. Importante
ressaltar a participação de toda
a sociedade nesse encontro”,
disse o presidente da Câmara.

RICARDO AMORIM

Palestra com economista trata
sobre retomada econômica
Da REDAÇÃO

O prefeito de Rio Preto
Edinho Araújo participou nesta
quarta-feira, 17, de evento organizado pelo Ciesp Noroeste
Paulista, com a participação
do economista e palestrante
Ricardo Amorim, considerado
um dos mais influentes do
país. O encontro, que seguiu
os protocolos sanitários vigentes, foi realizado em uma sala
de cinema do Plaza Avenida
Shopping e contou com a presença de associados da regional do Ciesp, empresários,
autoridades e convidados.
“Vim falar sobre as transformações do trabalho, da forma como a gente se organiza
e principalmente dos grandes
avanços tecnológicos, pois eu
acredito que as mudanças já
aconteciam com rapidez antes
da pandemia e vão continuar
muito intensas daqui para a
frente”, afirma Amorim.

Transferência de veículos fica
mais fácil no Poupatempo Digital
na base de dados do Detran.
SP serão reutilizadas sem que
haja necessidade de preencher,
por exemplo, alguns campos.
Caso já conste a comunicação
de venda do veículo, com o CPF
do comprador informado, as indicações para placa, Renavam
e endereço residencial estarão
automaticamente preenchidas.
Inclusive, se o endereço estiver
correto não é preciso enviar
comprovante de residência,
basta apenas confirmar e seguir
adiante no processo.
Com a nova atualização, os
procedimentos para a realização do serviço ficaram ainda

Rodrigo Garcia será o indicado pelo PSDB para o governo do Estado nas eleições do
ano que vem

HOJE

APLICATIVO

Da REDAÇÃO
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mais fáceis para os usuários.
Selecionar o tipo de documento
do veículo (CRV ou ATPV-e), por
exemplo, contará com foto ilustrativa indicando o local correto
para consultar a sequência de
números. Também haverá uma
lista de documentos dinâmica,
permitindo que os itens sejam
inseridos, substituídos ou excluídos durante a solicitação.
Ao finalizar o processo, o
condutor será direcionado para
o campo de acompanhamento
do serviço de transferência,
onde será possível visualizar o
histórico de análise dos documentos e o status do pedido.

Além de trazer aos participantes uma análise do panorama atual e as perspectivas
para a economia, o evento
também marcou a despedida
do empresário Luiz Fernando
Amaral Lucas à frente do Ciesp
Noroeste Paulista, depois de
três gestões, a primeira iniciada em 2007.
“É um momento de prestação de contas, mas mais
importante do que isso, de
trazer a reflexão para os empresários e para a sociedade
do momento que a gente vive
e de como se planejar”, disse
Lucas. Na próxima gestão, de
2022 a 2025, a instituição
será dirigida pela empresária
Aldina D’Amico, primeira mulher eleita nesta regional.
“Os empresários e nós, do
poder público, decidimos com
base em informação e então
eu preciso cumprimentar o
Ciesp pela realização do evento, pois o Ricardo Amorim é

Divulgação

Prefeito Edinho e economista Ricardo Amorim
um especialista, muito atento
e antenado com o mundo,
que traz informações muito
bem fundamentadas. Rio Preto
quer estar na linha de frente

da retomada do desenvolvimento e essa palestra vem a
acrescentar para os nossos
empresários”, afirma o prefeito
Edinho Araújo.

TUCANOS

Em meio a crise interna, PSDB mantém
data das prévias e voto por aplicativo

Da REDAÇÃO

A poucos dias das prévias
presidenciais, o PSDB decidiu
nesta terça-feira, 16, manter a
votação pelo aplicativo e rejeitou a possibilidade de adiar a
disputa. As primárias que vão
escolher o candidato da sigla
ao Palácio do Planalto em 2022
estão marcadas para o próximo
domingo, 21.
Em reunião à tarde, as candidaturas dos governadores João
Doria e Eduardo Leite, além do
ex-prefeito de Manaus Arthur
Virgílio, e o presidente nacional
da sigla, Bruno Araújo, tentaram

aparar as arestas em meio a
uma série de discordâncias e
ao acirramento da eleição interna. A tentativa de acalmar os
ânimos parece ter feito efeito e
Leite e Doria trocaram gentileza
nas redes sociais horas depois.
O paulista decidiu fazer sua
última agenda em Porto Alegre
e o gaúcho o convidou para
visitá-lo no Palácio Piratini,
sede do governo estadual. Leite
escreveu que ambos tem “estilos diferentes”, mas ressaltou
que ambos têm em comum o
desejo de mudar o Brasil. Doria retribuiu e pediu que Leite
lhe preparasse um café e um

chimarrão para sua mulher e
primeira dama Bia.
Nas últimas semanas, o
aplicativo de votação se tornou
o principal motivo de desentendimento nas prévias. O software
sempre enfrentou desconfianças
do grupo de Doria, já que foi
desenvolvido por uma fundação
ligada à Universidade do Rio
Grande do Sul (UFRGS).
No entanto, uma nova crise
surgiu numa reunião na noite
desta segunda-feira, quando
viralizou um vídeo nas redes
tucanas em que um vereador
ensina como fraudar o sistema
de votação pelo aplicativo.
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MÃE ACUSA

Pai oferece bebida à filha
depois a expulsa de casa
Arquivo DHOJE

Da REDAÇÃO
redacao@dhoje.com.br

Na manhã da última terça-feira (16), uma mulher de
36 anos procurou a Central de
Flagrantes de Rio Preto para
denunciar que no domingo (14)
enquanto sua filha de 17 anos
passava o final de semana com
o pai, de 43 anos, ele ofereceu
bebidas alcoólicas para a menor e, em seguida, a expulsou
de casa.
Em seu relato a declarante
informou que após o término
do relacionamento com o pai
de sua filha ficou combinado
de que a guarda era da mãe e
que ele poderia visitar a garota
nos finais de semana. Então no
sábado (13) o homem buscou
a adolescente que na madrugada do domingo passou a
mandar várias mensagens para

PRATA

a declarante.
Nestas mensagens a menor
disse que seu pai havia dado
uma festa e durante o evento
lhe ofereceu bebidas alcoólicas
que a deixaram embriagada.
Mais tarde os familiares discutiram e o homem então
expulsou a filha do local, sendo
que ela passou horas sozinha
na calçada conseguindo voltar
para a casa da mãe apenas
quando uma ex-companheira
do homem lhe ofereceu carona.
A Polícia Civil então orientou
a denunciante a procurar a
Delegacia de Defesa da Mulher
(DDM), local responsável pelo
boletim de ocorrência registrado
como entregar produtos cujos
componentes possam causar
dependência.
(Colaborou – Bruna
MARQUES)

Rio-pretense tem cartão
clonado e prejuízo de
mais de R$19,9 mil

Da REDAÇÃO

Após receber uma notificação de uma compra realizada
em seu cartão bancário na
terça-feira (16), um homem de
38 anos verificou sua conta e
constatou outras duas compras
sem a sua permissão que totalizaram R$19,9 mil.
No Plantão Policial, a vítima disse que recebeu uma
notificação de uma compra de
R$55,90 realizada na Netflix e
como o cartão não saiu de sua
posse e a compra foi realizada
sem o seu consentimento ve-

rificou sua conta e descobriu
mais duas transações, sendo
uma de R$10 mil dividida em
quatro vezes e R$9,9 mil parcelada em duas vezes.
Acreditando que seu cartão
tenha sido clonado o rio-pretense entrou em contato com a
agência bancária para solicitar
o cancelamento do cartão e
confirmar se as três transações
foram realmente realizadas.
O caso de estelionato será
investigado pelo 2º Distrito
Policial.
(Colaborou – Bruna
MARQUES)
Arquivo DHOJE

Delegacia de Defesa da Mulher (DDM)

Polícia investiga furto de semijoias
após PM flagrar suspeito no centro

Da REDAÇÃO

Um homem, de 34 anos,
será investigado pelos policiais civis do 1º DP rio-pretense após ter sido detido,
às 15h55 da terça-feira (16),
por uma equipe da Polícia
Militar carregando dentro de
sua mochila braceletes de
prata de uma loja localizada

no bairro Boa Vista.
Os pms faziam um patrulhamento na área central
quando abordaram o suspeito.
Primeiro foi realizada uma
revista pessoal e nada de
ilícito foi encontrado. Em seguida, os policiais vistoriaram
a mochila do homem e em
seu interior foram encontrados oito braceletes de prata,

FIM DE SEMANA

três tesouras, um alicate,
uma faca, uma réplica de um
relógio da marca Oakley, um
celular e R$41.
Questionado sobre os objetos o acusado se defendeu
apenas dizendo que pegou
os objetos para revendê-los,
porém não disse como e com
quem conseguiu as mercadorias.

Da REDAÇÃO

No último final de semana
uma escola municipal, localizada no Parque Residencial
Romano Calil, em Rio Preto,
teve a parte externa de um ar
condicionado furtada.
A coordenadora da unidade
procurou a Polícia Civil na tarde
da terça-feira (16) e informou
que apenas sentiu falta da
peça durante o retorno dos
alunos após o feriado.
Ela ainda relatou que não
há sinais de arrombamento e
por isso acredita que o criminoso utilizou de uma escada, que

ESTELIONATO VIRTUAL

FURTO

Homem anuncia Iphone em site
de vendas e acaba perdendo
de R$ 4,2 mil em golpe
Um homem de 34 anos foi
vítima de um golpe de estelionato, às 10h30 da terça-feira
(16), quando uma mulher
simulou ter pago R$4,2 mil
pelo seu celular.
Segundo o registro policial,
o rio-pretense fez um anúncio
de venda de um Iphone no
site OLX e pouco depois recebeu uma mensagem em seu
WhatsApp de uma suposta
compradora.
Ao final da negociação ficou combinado o pagamento
de R$4.218, sendo que posteriormente a vítima recebeu
um e-mail de uma conta do
Google que confirmaria o pagamento.
Acreditando ter recebido
o dinheiro o homem entregou
o aparelho para uma terceira
pessoa.
Na Central de Flagrantes, a
vítima informou ter desconfiado do golpe quando recebeu

(Colaborou – Bruna
MARQUES)

Escola municipal do
Romano Calil é furtada e
tem prejuízo de R$ 1,8 mil

Arquivo DHOJE

Da REDAÇÃO

Os policiais o levaram para
a Central de Flagrantes, onde
ele foi liberado após o registro
do boletim de ocorrência com
natureza de furto. As semijoias
foram devolvidas para a loja
e o restante dos objetos foi
mantido delegacia.

já estava próxima ao muro da
instituição, para ter o acesso.
O local não possui câmeras de monitoramento e nem
vigilantes durante o final de semana, tendo somente o alarme
interno, que não foi disparado.
Para os policiais civis, a
coordenadora informou que o
prejuízo causado à instituição
é de R$1,8 mil e que até o
momento nenhum morador
próximo relatou ter visto algo.
O caso foi registrado como
furto qualificado e encaminhado para o 7º Distrito Policial.
(Colaborou – Bruna
MARQUES)

VIOLÊNCIA

Proprietário de
imóvel é agredido por
antigo inquilino
Da REDAÇÃO

Um homem, de 41 anos,
teve a sua mão lesionada, às
11h30 da terça-feira (16),
durante um desentendimento
com o antigo inquilino da residência em que é proprietário,
no bairro Santa Filomena, em
Rio Preto.
A vítima procurou a Central
de Flagrantes no mesmo dia e
informou que foi ao local para
buscar a chave do imóvel e, em
certo momento, passou a discutir com o rapaz de 27 anos.

O ex-inquilino se armou de
um objeto que estava na rua
e o golpeou, causando uma
lesão em sua mão esquerda.
O homem ainda acrescentou que a discussão ocorreu
em frente à residência, lugar
onde há câmeras de monitoramento que podem comprovar
a agressão.
Registrado como lesão corporal, o caso foi encaminhado
para o 3º Distrito Policial.
(Colaborou – Bruna
MARQUES)
Arquivo DHOJE

Arquivo DHOJE

Arquivo DHOJE

Ladrão pega picanha
e ovos e sai correndo
de supermercado
Da REDAÇÃO

um novo e-mail informando
que o dinheiro estaria disponível em até quatro horas e que
para a validação da venda precisaria efetuar um pagamento
de R$500.
Ele então verificou que os
e-mails que recebeu eram falsos, pois as contas da OLX são
assinada como ‘olx.com.br’.
O 2º DP ficou encarregado
da investigação do caso de
estelionato.
(Colaborou – Bruna
MARQUES)

O 5º DP de Rio Preto tenta
identificar o ladrão que furtou
picanha e ovos de um supermercado no Jardim Santa
Catarina, às 16h40 da segunda-feira (15).
O representante do estabelecimento, um funcionário,
de 51 anos, esteve na Central
de Flagrantes, na tarde da terça-feira, para registrar queixa.
Segundo o denunciante,
achou o comportamento suspeito de um cliente que carregava uma cesta com três
peças de picanha e uma car-

tela de ovos e por isso decidiu
acompanhá-lo, mas acabou se
distraindo ao ver que o desconhecido entrou na fila de um
dos caixas.
Aproveitando a falta de
atenção o bandido passou
correndo entre os caixas e
conseguiu fugir na garupa de
uma moto que já o esperava.
O representante informou
que o furto foi registrado pelas
câmeras de monitoramento do
estabelecimento, que ainda
conseguiram identificar a placa
do veículo usado na fuga.
(Colaborou – Bruna
MARQUES)

SUSPEITO

Dona de casa acusa neto
de seu companheiro de
furtar caixa de som
Da REDAÇÃO

Após ter uma caixa de som
furtada do interior de sua residência, no bairro Dom Lafaiete
Líbano, na Região Norte de Rio
Preto, na terça-feira (16), uma
mulher de 44 anos procurou
a Central de Flagrantes para
denunciar que suspeita que o
neto de seu companheiro, um
adolescente de 16 anos, seja
o autor do crime.
Segundo a dona de casa,
ela precisou sair na manhã da
terça-feira e ao retornar à sua

residência encontrou a porta
de seu quarto arrombada e
sentiu a falta de uma caixa
de som.
A mulher ainda acrescentou
que a porta fica aberta para
que seu cachorro possa entrar
no imóvel e beber água, mas
que suspeita que o neto de seu
companheiro esteja na posse
do aparelho.
O caso foi encaminhado
para 4º Distrito Policial com a
natureza de furto qualificado.
(Colaborou – Bruna
MARQUES)
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REFORÇO

8,2 mil rio-pretenses podem
receber a 3ª dose nesta quinta
Divulgação

Da REPORTAGEM
redacao@dhoje.com.br

Rio Preto começa a aplicar
a dose adicional da vacina contra a Covid-19 em adultos (18
anos ou mais) a partir desta
quinta-feira (18). A vacina será
administrada em todos que
receberam a segunda dose
há pelo menos cinco meses
(152 dias).
As doses estarão disponíveis nas unidades de saúde e
demais equipamentos públicos, das 7h30 às 15h. Para
se vacinar, o munícipe deve
apresentar documento de
identificação com foto e CPF,
comprovante de vacinação e
comprovante de residência de
Rio Preto.
No município, 8,2 mil adultos estarão aptos para receber
a dose adicional nesta quinta.
No momento, somente idosos, trabalhadores da saúde
e adultos com alto grau de
imunossupressão estão recebendo essa dose. A cobertura

SAÚDE VASCULAR

vacinal entre idosos para a
dose adicional está em 73%,
enquanto entre trabalhadores
da saúde está em 72%.
A campanha de vacinação
contra a Covid-19 continua
nesta quinta-feira (18) para
aplicação de: Primeira dose em
pessoas a partir de 12 anos;
Segunda dose da AstraZeneca
(intervalo de 56 dias); Segunda
dose de Coronavac (intervalo
de 28 dias) e segunda dose
da Pfizer (intervalo de 21 dias
para adultos e 56 dias para
adolescentes). As doses estão
disponíveis nas unidades de
saúde, das 7h30 às 15h.
Rio Preto já aplicou
808.083 doses da vacina,
sendo: 396.129 primeiras
doses (87,74% de cobertura
vacinal); 352.502 segundas
doses (78,36% de cobertura
vacinal); 47.579 doses adicionais e 11.873 doses únicas.
O número de faltosos da segunda dose está em 37.065
pessoas.

SAÚDE VASCULAR
saude@dhoje.com.br

Diabetes mellitus
descontrolado: um
perigo para a circulação
Divulgação

SANTO ANTONIO

Rio Preto desativa última unidade Covid e
pronto-socorro volta atendimentos normais

Da REDAÇÃO

O Pronto-Socorro (PS)
Santo Antônio retomou os
atendimentos de urgência e
emergência nesta quarta-feira
(17. No local, estava funcionando desde o dia 4 de março
a unidade de suporte ventilatório, que abrigou 30 leitos de
internação para o tratamento
de síndromes respiratórias
moderadas e graves. Esta foi
a última unidade covid desativada em Rio Preto.
O prefeito Edinho Araújo visitou a unidade acompanhado
do assessor especial da Secretaria de Saúde André Baitello;
da chefe do departamento de
Urgência e Emergência Ligia
Cavassani; e equipe do Pronto-Socorro.
Além do Santo Antônio, a
UPA Jaguaré e as UBS Anchieta, Fraternidade e Luz da Esperança também funcionaram
como unidades de internação

para síndromes respiratórias,
contando com leitos de enfermaria e suporte ventilatório.
Com a diminuição dos casos
respiratórios, o município readequou gradativamente cada
unidade para retomar os atendimentos usuais.
Assim como as demais Unidades de Pronto Atendimento,
o Pronto-Socorro Santo Antônio
passa a funcionar diariamente
24 horas por dia, para casos de
síndromes respiratórias e não
respiratórias.

Rio Preto desativa última unidade Covid e pronto-socorro volta
atendimentos
normais

ESTÁGIO

Unimed abre inscrições
para o Programa
Trainee 2022
Da REDAÇÃO

A Unimed Rio Preto deu
início ao processo seletivo para
o Programa Trainee 2022. Ao
todo, estão disponíveis seis
vagas, sendo cinco para área
administrativa e uma para
assistencial. Podem participar
profissionais graduados entre
2019 e 2021 e as inscrições
devem ser feitas até o dia 12
de dezembro exclusivamente
pelo site https://unimedinforma.wixsite.com/trainee22.
Os candidatos às vagas
na área administrativa devem ter formação superior
em Administração, Direito,
Logística, Engenharia, Tecnologia da Informação, Ciência
da Computação, Engenharia
da Computação, Economia,
Contabilidade, Marketing, Comunicação Social, Publicidade
e Propaganda. Para a vaga assistencial, poderão se inscrever
graduados em Enfermagem,
Psicologia, Fisioterapia, Nutrição ou áreas correlatas.
O programa terá duração
de 18 meses. Durante este
período, os trainees irão passar
por diversas áreas da empresa,
terão vivências práticas no
ambiente corporativo e irão
participar ainda do PDL – Pro-
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grama de Desenvolvimento
de Líderes, para acelerar o
desenvolvimento profissional. Para mais informações a
respeito do processo seletivo
e também para se inscrever,
basta acessar o site https://
unimedinforma.wixsite.com/
trainee22.
“Esta é uma ótima oportunidade para quem busca
desenvolvimento profissional
e pessoal. Nosso Programa
de Trainee é reconhecido pela
excelência e resultados, o que
faz com que centenas de profissionais recém-formados se
inscrevam para participar”, afirma o presidente do Conselho
de Administração da Unimed
Rio Preto, José Luis Crivellin.

RELATÓRIO

Mais seis casos de
Covid sem óbitos

Vinicius LIMA

A Secretaria de Saúde de
Rio Preto registrou mais seis
casos de Covid-19 no município nesta quarta-feira (18),
sendo dois diagnosticados
por exame PCR e quatro por
TR antígeno. As notificações
ocorreram entre os dias 10/11
e 13/11. No total são 98.283
casos, com uma média móvel
de 14 casos leves e um caso
grave por dia.
Nenhum óbito foi confirmado nesta quarta-feira. Com
isso, Rio Preto segue com
2.820 mortes desde o início
da pandemia, com uma taxa
de letalidade de 2,8%. Considerando apenas os dados
de 2021 são 63.520 casos e
1.898 óbitos.

Nas últimas 24 horas, 12
pessoas foram consideradas
curadas da Covid-19, totalizando 95.401 recuperados, o
equivalente a 97% dos casos.
A cidade soma 345.168 notificações de pacientes com
sintomas gripais e 312.990
testes realizados. O coeficiente
de incidência é de 21.136 casos a cada 100 mil habitantes.
Atualmente Rio Preto registra 126 pacientes com síndrome respiratória aguda grave
(SRAG), com 61 na UTI e 65 na
enfermaria, sendo 72 residentes de Rio Preto e 54 de outros
municípios da região. Dentre
os casos confirmados com Covid-19 são 24 internações, com
17 na UTI e sete na enfermaria.
A taxa de ocupação de leitos de
UTI é de 22,7% na região.
Divulgação

O diabetes mellitus representa uma doença prevalente em nossa população, acometendo tanto pessoas
jovens quanto idosas. De um modo genérico, o diabetes
tipo I caracteriza-se pela insuficiência na produção de
insulina, cuja função metabólica é essencial para o
carreamento de glicose do sangue para os tecidos. Por
outro lado, o mecanismo do diabetes tipos II apoia-se
na resistência à insulina, em decorrência do sobrepeso
e da obesidade. Em outras palavras, no tipo II existe
produção de insulina, entretanto, sua função é prejudicada pela resistência tecidual ao efeito deste hormônio.
Dentre todos os fatores de risco para as doenças
circulatórias, o diabetes mellitus destaca-se pelo intenso
e progressivo comprometimento dos vasos sanguíneos,
aumentando a deposição de placas de colesterol nas
artérias e reduzindo o fluxo de sangue para as pernas e
para os principais órgãos do corpo humano. Uma pessoa diabética evolui com maior risco de complicações
vasculares, como derrame, infarto do miocárdio e má
circulação.
Quem sofre com o diabetes mellitus sabe que o
apoio multidisciplinar é fundamental para sua saúde. O
acompanhamento com o endocrinologista e o cirurgião
vascular é essencial durante o controle glicêmico e o
tratamento das doenças e complicações vasculares,
respectivamente. Ao longo dos anos, todo paciente
diabético desenvolve algum grau de neuropatia, vasculopatia e oftalmopatia em decorrência dos índices
glicêmicos elevados.
Como toda doença vascular, por sua natureza fisiopatológica, as complicações relacionadas ao descontrole
glicêmico do diabetes mellitus não manifestam sintomas
precoces. Portanto, o check-up vascular constitui a única forma de prevenir alterações circulatórias deletérias
em decorrência da hiperglicemia crônica.
Além do comprometimento circulatório, a neuropatia diabética representa outro calcanhar de Aquiles do
paciente diabético. A falta de sensibilidade devido a
destruição dos nervos periféricos constitui a base para a
formação da úlcera nos pés, denominada mal perfurante
plantar. A formação desta úlcera altera o ponto de apoio
plantar, contribuindo para processos inflamatórios e
infecciosos que comprometem a arquitetura, o formato
e a imunidade dos pés.
O mal perfurante plantar constitui a porta de entrada para infecções, favorecendo a destruição tecidual
progressiva e o enfraquecimento ósseo, a partir de
processos infecciosos crônicos, com evolução para
fraturas ósseas, formação de abscesso e saída de secreção purulenta.
Infelizmente, o diabetes mellitus descontrolado inevitavelmente evolui para alterações circulatórias graves,
com maior risco de infecção e perda do membro. As
complicações vasculares relacionadas ao diabetes mellitus constituem uma importante causa de amputação
de pé e perna.
Se você for diabético, esteja atento a saúde da sua
circulação. Mantenha o acompanhamento médico e
controle seus níveis glicêmicos. Faça seu check-up vascular periódico e cuide da integridade dos seus pés. Se
houver dúvidas, acesse o site www.drsthefanovascular.
com.br.
Prof. Dr. Sthefano Atique Gabriel – Doutor em
Pesquisa em Cirurgia pela Faculdade de Ciências
Médicas da Santa Casa de São Paulo, especialista
nas áreas de Cirurgia Vascular, Angiorradiologia e
Cirurgia Endovascular e coordenador do curso de
Medicina da União das Faculdades dos Grandes
Lagos (Unilago)
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Roberto
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não tão pequenos...
PEDRINHO GIGLIO e esposa Elisa, que residem há anos
em Miami, aterrissaram em
Rio Preto, para temporada de
férias, revendo os familiares.
TOP DEMAIS, a palestra de
Ricardo Amorim, economista,
com o tema “Cenários para a
Economia e a Indústria”, realizada pelo CIESP Noroeste
Paulista, ontem, no Cinépolis
do Plaza Avenida Shopping.
RICARDO VIGNINI, Zé
Geraldo e André Abujamra
se apresentam no Sesc Rio
Preto, nos dias 26 e 27 de
novembro. No repertório canções de sucesso. Além dos
músicos transitarem entre as
suas composições, também
contarão histórias e curiosidades de suas carreiras de
forma intimista. Ingressos (17)
3216-9300.
O CANTOR NASAR, criador dos projetos “Raizeiros” e
“Um Tenor no Sertão”, está de
volta, com um espetáculo que
mescla a emoção do ao vivo,
com o deslumbre da sétima
arte. Com estréia marcada
para o dia 24 de novembro
“2 Mundos – O Encontro das
Artes” ficará em cartaz no
Cinépolis, no Iguatemi somente nos dias 24 de novembro, 1º
e 8 dezembro.
A CINÉPOLIS do Shopping
Iguatemi Rio Preto anuncia
pré-venda de “Harry Potter e
a Pedra Filosofal” que está
disponível pelo site: https://
www.cinepolis.com.br/pre-vendas/. Pensado como um
presente para os fãs, no dia 21
de novembro, primeiro ﬁlme da
saga do bruxo mais amado da
literatura e do cinema, “Harry
Potter e a Pedra Filosofal”,
será exibido exclusivamente
nos cinemas em 3D para celebrar a data. Os fãs do mundo
mágico de Harry Potter terão a
oportunidade de ver ou rever
o início de todo o universo da
magia em uma ação que será
lembrada para sempre.

SOCIAL

bobtoledo@gmail.com

DiáriodoBob

Jornal

GolpedeMestre
ROUPA CARA NÃO ESCONDE EDUCAÇÃO BARATA. Sorria beba muita água e
seja feliz!

C/ Luizinho BUENO

Clube motivado 1

A bandeira do Rio Preto Automóvel Clube deveria “Jungir”
como símbolo em seu brasão atrelado as suas iniciais AC,
uma FENIX, lendária ave da mitologia grega, representando a
imortalidade e os ciclos da natureza. Segundo o mito, quando
sentia que ia morrer, a fênix montava um ninho com incenso e
outras ervas aromáticas para ser incinerada pelos raios do Sol.
De suas cinzas, nasceria uma nova ave. Outra característica da
FENIX é sua força, que lhe permite carregar cargas muito pesadas enquanto voa, havendo lendas nas quais chega a carregar
elefantes. Finalmente, pode-se transformar numa ave de fogo.
Pra quem viu, como este colunista, o auge, a queda e quase
o fim do centenário Automóvel Clube, não pode ser ousado a
tal ponto se, de fato, não tivesse vivido toda o auge e a queda
social do histórico ACEANO. A palavra é de um sócio-jornalista
e apresentador da maioria de seus eventos durante seus últimos
50 anos, desde a primeira gestão do Presidente Dured Fauaz,
período vivido em pleno auge da sociedade rio-pretense. Nos
últimos 10 anos, e aí não cabe crítica a ninguém, mas por força
do tempo, da economia e transformações de clubes esportivos e
sociais, o Automóvel Clube também tombou financeiramente.
E para reerguer com dificuldades, foi preciso vender parte de
seu patrimônio (clube de campo) para recuperar sua histórica
sede social, no lugar mais nobre da cidade, a Avenida Alberto
Andaló. Foi aí que começou a gestão do atual presidente Jesus Martim que, mesmo enfrentando o contraditório, resolveu
assumir a responsabilidade de gestar problemas e encontrar
soluções. E, no sábado, o ACEANO, começou a renascer das
cinzas, como Fênix, citado lá no começo desta história. Epilogo.
Há momentos em nossas vidas que parecem difíceis de superar,
que o ideal é virar a página da nossa história para que o passado
fique para trás e continuemos com o presente mais agradável
e renovador. Mas, como Jesus não é de rejeitar dificuldades,
assumiu os problemas e foi resolvendo para salvar o clube - e os
resultados já começaram a aparecer. Que Jesus Martim também
seja louvado! Ponto e basta!

Decor Show 2021

Começou ontem, dia 17, a 4ª edição do mega evento Decor
Show 2021, que vai até domingo, dia 21, na cidade de
Votuporanga. Considerada a maior feira de móveis, decoração,
autos e turismo de negócios da nossa região, com venda e
varejo. Durante o evento, praça de alimentação, play ground e
shows ao vivo todos os dias. Preços especiais e novidades do
setor e a grande atração. O primeiro dia do evento, superou
a expectiva de público. A entrada e o estacionamento são
gratuitos. Vale à pena conferir!

Vila Criativa

Com o intuito de promover o
desenvolvimento sustentável
dos setores criativos, o Núcleo
de Economia Criativa (NEC)
da Acirp, realiza neste fim
de semana mais uma edição
da “Vila Criativa”, no Espaço
Criativo Fábrica de Sonhos. No
sábado (20), a programação
segue das 12h às 20h e no
domingo (21), das 11h às 19h,
com entrada gratuita. Mais
de 15 empreendedores de
segmentos diversos participam
do evento passeando por
eixos como artesanato, teatro,
gastronomia, música, moda,
design, patrimônio cultural
e artes visuais. Oficinas e
contação de histórias também
integram as atividades para
quem visitar os expositores.

Novidade da Vila

Uma novidade desta edição
é o “Palco Aberto da Vila
Criativa”, espaço destinado
para o público compartilhar
o seu talento criativo. Podem
participar todas os tipos de
manifestações artísticas, basta
realizar a inscrição antecipada
pelo whats (17) 99167-4300.

Feriado de menos

Quem tem o costume de
emendar dias úteis com
feriados, o Natal e o Ano
Novo tão aguardados caem
no sábado, portanto não
programem final de semana
esticado para o dias 25 de
dezembro e 1º de janeiro.

Prestação de contas

A partir desta quinta feira (18),
faltarão 43 dias para o fim
de 2021, mas em Brasília a
conta que vale é do recesso
p a r l a m e n t a r, d i a 2 2 d e
dezembro. Na realidade, falta
menos de um mês de trabalho
no Congresso. Aqui na Câmara
Municipal também.

SPOTlight

Foi preciso muita coragem, mas apoiado por
um grupo de diretores e associados, Jesus
Martim, aceitou assumir a presidência
do Automóvel Clube, que passava por
inúmeras dificuldade, e começou a superálas com acordos trabalhistas, logo após
vender a área campestre.

Clube motivado 2

Depois vieram os pagamentos dos
empréstimos bancários, fornecedores,
campanha para novos sócio e recuperação
dos que entregaram seus títulos, porque
acreditavam que o Clube estava literalmente
quebrado, sem condição de sobrevivência.

Clube motivado 3

Mas, com persistência e determinação, os
acordos foram abrindo um novo horizonte
para começar as reformar da sede central,
que sobrevivia as custas de uma minoria de
habitues apaixonados pelos encontros de
fim de semana.

Tremendo sucesso
Com 60 expositores de várias cidades, até
da Bahia, a Feira Thamin Health realizada
semana passada no Villa Conte, pelos
irmãos, médicos, Dr. Sthefano Atique
Gabriel e Dr. Edmo Atique Gabriel, foi um
tremendo sucesso. A 2ª edição da feira
será em outubro de 2022, com rodadas
de negócios, seminários e palestras. O
professor e escritor Geraldo Rufino, a
socialite carioca e empresária Beth Szafir,
e o Professor e Dr. Cláudio Luiz Lottenberg,
que é Presidente do Conselho Deliberativo
do Hospital Albert Einstein, foram muito
aplaudidos em palestras na 1ª edição da
Feira Thamin Health. Também, em outubro
de 2022, acontecerá a Feira de Estética e
Beleza.

O médico Dr. Edmo Atique Gabriel
comemora o sucesso da 1ª edição da
Feira Thamin Health, realizada semana
passada no Villa Conte Buffet

100 dias de abertura

A bonita galeria UrbanArts Rio Preto, na rua
Pernambuco (Redentora), comemorou com um
maravilhoso coquetel, e recheada de gente bonita,
os 100 dias de abertura. Ao comando de Paola
Leonardi e Paulo Vitor Leonardi, a galeria já é um
sucesso. São mais de 5.000 obras de artes de
artistas independentes. A comemoração foi durante
três dias, com boa música ao vivo, comes e bebes.
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Copa de Futsal de Olímpia apresenta
equipes e começa com dois jogos

Da REDAÇÃO
redacao@dhoje.com.br

O

límpia deu início
nessa terça-feira
(16) à I Copa de
Futsal “Ezequiel
Gonçalves Silva”. Organizada
pela Prefeitura, por meio da
secretaria de Esporte, Lazer e
Juventude. A competição reúne
mais de 300 atletas em 32
equipes na modalidade adulta
masculina.
A abertura do torneio ocorreu com a cerimônia oficial, no
Ginásio de Esportes “Olyntho
Zambon”, que é palco da competição. No ato, foram apresentadas as equipes participantes
na presença das autoridades,
entre elas o prefeito Fernando
Cunha, o presidente da Câmara, José Roberto Pimenta (Zé
Kokão), os vereadores Cristina
Reale, Sargento Barrera e
Edna Marques, o secretário
de Esporte, Lazer e Juventude,
Fernandinho Silva, e outros

secretários municipais.
A solenidade contou ainda
com a participação do Tiro de
Guerra 02-025, sob o comando do chefe de instrução, 1º
Sargento Márcio Maciel Freire,
com a entrada do Pavilhão
Nacional, além de apresentações esportivas e culturais com
atletas de karatê da Academia
Ginshin e o balé da Academia
Physical.
Por iniciativa da secretaria, a
primeira edição faz homenagem
ao Professor Ezequiel, servidor
municipal, que, aos 41 anos,
faleceu em decorrência da
Covid-19, em Olímpia. Ezequiel
foi professor de Educação Física
em diversas escolas municipais,
contribuindo com o incentivo
ao esporte entre crianças e
jovens. Tinha também formação
em música, com atuação na
ABECAO (Associação Beneficente Cultural e Assistencial de
Olímpia), e como Regente da
Fanfarra Municipal e da Fanfarra

CLASSIFICADA

ELIMINATÓRIAS

Holanda garante vaga na
Copa do Mundo do Catar
Divulgação

Agência BRASIL

O

s atacantes Steven
Bergwijn e Memphis
Depay marcaram
no final do jogo e garantiram
a classificação da seleção
holandesa para a Copa do
Mundo de 2022 com uma
vitória por 2 a 0 sobre a Noruega nesta terça-feira (16),
consolidando a liderança do
Grupo G das Eliminatórias
europeias.
Bergwijn estufou a rede de
pé direito aos 39 do segundo
tempo para alívio da equipe
que jogava em casa, e Depay se certificou de que os 3
pontos eram da Holanda ao
finalizar com precisão após
passe de Bergwijn nos acréscimos da partida.
Os holandeses voltam ao
Mundial, que acontecerá no
Catar, após ficarem de fora do
torneio em 2018 na Rússia,
mas sem muitas convicções,
após passarem com dificuldades pelas duas últimas
partidas.
A equipe estava há oito
minutos da classificação no
último sábado, mas cedeu
dois gols para a seleção de

Divulgação

da Escola Reis Neves e Regente
da Corporação Musical Atalaias
de Olímpia. Durante a cerimônia, familiares do saudoso
professor receberam um mimo
em memória e agradecimento.
O prefeito Fernando Cunha
destacou a grande adesão da
população. “Quero agradecer
pela participação de todos vocês, tanto os times e todos que
prestigiam, que, com certeza,
com muita garra, vão abrilhantar essa primeira Copa que eu
declaro aberta neste momento.
Bons jogos a todos”, discursou.
Após o ato oficial, a competição teve início com duas disputas. O primeiro jogo terminou
em Pardalzinho@resenha 4 X
7 New Castle FC. Já o segundo
ficou Amigos do Fer Love 3 X 1
Velhos Tempos FC.
Os jogos serão realizados de
segunda a sexta, a partir das
19h30, no Ginásio de Esportes, com entrada aberta para
o público.

Brasil e Argentina empatam sem
gols em jogo muito disputado
Lucas FIGUEIREDO

Agência BRASIL

E

Montenegro e deixou a vitória escapar. Mesmo assim,
o empate na terça-feira, em
um estádio vazio devido às
restrições por causa da pandemia do novo coronavírus
(covid-19), era suficiente para
garantir a liderança do grupo.
A Holanda termina as eliminatórias com 23 pontos,
dois a mais que a Turquia, que
venceu Montenegro por 2 a 1
fora de casa e garantiu uma
vaga na repescagem. A Noruega, com 18 pontos, ocupa
o terceiro lugar do grupo e fica
de fora do Mundial.
O jogo foi disputado sob

portas fechadas no estádio De
Kuip após o governo holandês
barrar a entrada de torcedores
em grandes eventos esportivos
pelas próximas três semanas
em uma tentativa de conter
uma nova e rápida onda de
casos de covid-19.
O técnico Louis Van Gaal
também ficou de fora do campo. O treinador fraturou o
quadril após cair de bicicleta
no último domingo, e acompanhou o jogo sentado em uma
cadeira de rodas na área VIP,
no alto das tribunas, se comunicando por telefone com seus
assistentes no banco.

m um jogo muito disputado, com lances
muito ríspidos, Brasil
e Argentina empataram em 0
a 0, nesta terça-feira (16) no
estádio Bicentenário, na cidade argentina de San Juan, pela
14ª rodada das Eliminatórias
para a Copa de 2022 (Catar).
Com o resultado a seleção brasileira permanece na
liderança da classificação da
competição, agora com 35
pontos, enquanto o time do
craque argentino Lionel Messi
é o vice-líder com 29 pontos.
Sem poder contar com
Neymar, que ficou de fora do
superclássico após sentir dores
no adutor da coxa esquerda no
treino da última segunda-feira
(15), o técnico Tite apostou em
uma formação que privilegiou
muito as jogadas pelas extremas, em especial com Vinícius
Júnior (que entrou no lugar do
camisa 10) e de Raphinha.
E foi justamente dos pés dos
pontas que saíram as melhores
jogadas do Brasil.
Porém, o placar permaneceu inalterado até o intervalo
de um jogo muito disputado,

às vezes até violento, como
na cotovelada de Otamendi
em cima de Rapinha aos 33
minutos. Este lance deixou o
brasileiro com o rosto sangrando, enquanto o argentino não
recebeu qualquer punição.
A etapa final teve uma dinâmica muito parecida, muita
luta e poucas oportunidades
claras. O lance mais perigoso
do Brasil surgiu quando Fred
aproveitou um rebote para bater da entrada da área e acertar
o travessão aos 14 minutos.
Porém, a jogada mais bonita
veio aos 19 minutos, quando
Vinícius Júnior dominou na

ponta esquerda, bem perto da
linha de fundo, e deu uma carretilha para se livrar de Molina e
tocar para Lucas Paquetá, que
tentou a jogada com Matheus
Cunha, que mandou a bola
para fora.
Do lado da Argentina a melhor jogada veio já aos 44 minutos, quando Messi recebeu na
intermediária, se livrou de Fred
e bateu com força de esquerda
para defesa do goleiro Alisson.
Após o empate com a Argentina, o Brasil volta a entrar em
campo apenas em 2022, no dia
27 de janeiro contra o Equador,
novamente pelas Eliminatórias.

BRASILEIRÃO

Atlético-MG bate Athletico-PR e se aproxima do título

Agência BRASIL

O Atlético-MG derrotou o
Athletico-PR por 1 a 0, nesta
terça-feira (16) na Arena da
Baixada em Curitiba, em partida válida pela 33ª rodada do
Campeonato Brasileiro.
O único gol do confronto foi
marcado pelo meia argentino
Zaracho aos 44 minutos da
etapa inicial. Após uma bonita
tabela entre Keno e Hulk pela
esquerda, a bola chegou pelo
chão para o artilheiro do jogo,
que só teve o trabalho de rolar
para o fundo do gol.
No intervalo do jogo houve
um princípio de confusão entre
as torcidas dos dois times.
Porém, a divisória instalada
entre os torcedores e a chegada
rápida das forças de seguran-

ça impediram a sequência da
confusão.
Com o resultado, o Galo
mineiro chega aos 71 pontos
e segue líder isolado em 32 jogos. O vice-líder é o Flamengo,
com 60 pontos em 31 partidas. Na sequência aparece o
Palmeiras, com 58 pontos em
32 jogos. Já o Furacão está na
11ª colocação com 41 pontos.
O foco total da equipe está na
decisão da Copa Sul-americana, no próximo sábado (20) em
Montevidéu.
O próximo desafio do time
mineiro pelo Brasileiro é no sábado (20), contra o Juventude
no Mineirão. Os paranaenses
atuam novamente pelo torneio
nacional quatro dias depois,
diante do São Paulo no Morumbi.

Divulgação

Atlético-MG bate
Athletico-PR e se
aproxima do título
Brasileiro
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A SAGA

Fãs da região celebram aniversário de
20 anos do 1º filme de Harry Potter
Divulgação

Da REDAÇÃO
redacao@dhoje.com.br

“

Harry Potter e A Pedra
Filosofal” completou
20 anos de seu lançamento nesta semana. O longa é considerado
um marco na cultura pop e
abriu a saga de oito filmes que
chegaram aos cinemas entre
2001 e 2011, todos inspirados
nos livros escritos pela autora
J.K.Rowling. A saga também
ganhou um spin-off intitulado
“Animais Fantásticos e Onde
Habitam”, que já teve dois filmes lançados.
Com milhares de fãs ao
redor do mundo, Rio Preto não
poderia ficar de fora e alguns
deles decidiram compartilhar
suas experiências com e lembraram o primeiro contato
que tiveram com a história do
jovem bruxo. Vale lembrar que
os cinemas de Rio Preto vão
promover sessões especiais,
exibindo “Harry Potter e a Pedra
Filosofal” em 3D.

Primeiro contato
pelos livros - Embora a

maioria dos fãs tenha conhecido Harry Potter primeiramente
pelos filmes, alguns conseguiram acompanhar a história
do bruxo pelos livros, que foi
lançado em 1997. Foi o caso
da professora de social media
Vanessa Alves da Silva, que
possui até tatuagem inspirada
na franquia.
“Eu conheci o universo de

Vanessa fez uma tatuagem das Relíquias da Morte, presentes no universo de Harry Potter
Harry Potter primeiro pelo livro,
já que havia ganhado um de
aniversário quando era criança.
Depois eu fui assistir o filme
no cinema quando lançou e foi
muito emocionante ver os personagens que antes eu só imaginava ganhando vida na tela.
Ao mesmo tempo, eu ficava
um pouco brava e apontava as
mudanças que tinham sido feita
em relação ao livro. O que mais
me encantou em Harry Potter
foi o contexto de que o amor
sempre vence e a sensação de
ser transportado da realidade
para um mundo totalmente
novo”, afirmou Vanessa.
A professora Laís Ramirez

Isadora junto ao cenário idêntico ao trem
que leva os alunos para Hogwarts

Rafael buscou as sequências do primeiro
filme após gostar de a Pedra Filosofal

Mendicino também teve o primeiro contato através os livros
e se tornou uma fã da história.
“Desde que li o primeiro livro
em 2000, me tornei fã da saga.
Lembro que eu ficava ansiosa
esperando os lançamentos dos
próximos livros e o filme me
impressionou muito. Eu ficava
imaginando como seriam as
cenas e os personagens e de
repente eles estavam ali na
tela ganhando vida. Acho que o
mais cativa na história de Harry
Potter é que a história dele vai
amadurecendo, assim como
as obrigações que ele tem, gerando muita identificação com
os adolescentes, que de certa

Karen destacou a força emocional do
protagonista, que perdeu os pais

forma também passando por
esse processo”, comentou.

Filme em casa -

Muitos fãs só foram conhecer a
história de Harry Potter depois
que o filme A Pedra Filosofal já
tinha saído de cartaz. Por isso,
a alternativa foi assistir em
DVDs, vídeo cassetes alugados
na locadora e até mesmo na
TV aberta.
“O primeiro filme que eu vi
foi na fita cassete. Foi algo que
me chamou a atenção, pois
quebrava paradigmas, apresentava um novo mundo e as
imagens eram incríveis. Depois,
eu me interessei e fui atrás de
ler os livros”, afirmou Rafael
Luís, consultor de negócios e
morador de Olímpia.
“Conheci Harry Potter pelo
terceiro filme (O Prisioneiro de
Azkaban) e gostei tanto que
pedi de Natal uma caixinha com
todos os filmes para poder assistir em sequência. Eu assistia
os filmes tantas vezes que cheguei a decorar falas. Os efeitos
especiais eram impressionantes
para época e cada filme deixava
ainda mais ansiedade para ver
o próximo”, contou o advogado
Matheus Zanardo, 23 anos.
“Eu tinha 9 ou 10 anos
quando tive meu primeiro contato. Uma amiga minha uma
vez chegou com o álbum do 3º
filme, O Prisioneiro de Azkaban,
e eu fiquei muito interessado.
Conforme ela foi me explicando,
eu fiquei empolgado e fui atrás
de uma locadora para assistir.
Assisti pela primeira vez no SBT
e eu ficava inquieto até chegar o
horário do filme O que mais me
encanta é a magia, é muito rico
em detalhes. Os livros têm mais
informações, mas os filmes são
bons demais”, contou o auxiliar
administrativo Pedro Henrique
Vilarinho

Isabela começou a ler livros por conta do Harry Potter

Lições e fuga da
realidade - Os fãs de Harry

Giovanna conheceu a saga por meio de
DVDs aos 9 anos

Potter também destacam como
o filme pode ensinar diversas
lições e como um universo mágico é atrativo para os jovens.
“Minha irmã mais velha era
muito fã e adolescente quando
lançou. Ela comprou todos os
livros e filmes, que foi onde eu
tive meu primeiro contato. O
que me faz gostar da história é
que além de eu conseguir sair
da minha rotina estressante e
me inserir em um mundo de
fantasia, eu aprendi que quando
a gente se une e faz as coisas
com amor e dedicação, a gente consegue alcançar o nosso
objetivo”, afirmou a artesão
Isadora de Martini Tamarozzi,23
anos.
“O meu primeiro contato
com o filme foi pelo DVD quando tinha 7 anos. Foi fantástico,
pois qual criança não queria
viver em um mundo de fantasia
ou estudar em Hogwarts. O que
mais me encanta é que o Harry
é um garoto que perdeu os pais
e consegue enfrentar todas adversidades que ele encontra. Ele

Matheus chegou a decorar as falas depois de assistir
várias vezes aos filmes
carrega o mundo nas costas e
isso não é para qualquer um”,
afirmou a advogada Karen Pipino Gomes, 23 anos.

Geração mais nova
- Mesmo após a finalização dos

filmes, Harry Potter continua cativando as gerações mais novas,
que eram pequenos na época
que os filmes foram lançados.
A estudante Isabela Sampaio,
por exemplo, vai ver um filme
do bruxo pela primeira vez nos
cinemas neste fim de semana.
“Eu era muito nova na época
em que os filmes saíram, então
não assisti nenhum no cinema.
Agora, vou ter essa oportunidade. É uma saga que eu gosto
muito, por envolver magia e de

um lugar como Hogwarts que
aceita todo mundo, mesmo
quem não nasceu no mundo
dos bruxos. Harry Potter e A
Pedra Filosofal também acabou
sendo o primeiro livro que eu li”,
contou Isabela Sampaio.
“Minha primeira experiência assistindo a saga foi pelo
DVD aos nove anos e eu fiquei
encantada. Tudo aquilo, literalmente, era mágico demais.
A forma como o amor e a lealdade são retratados nos livros
e nos filmes e o modo como
cada personagem teve seu desenvolvimento durante a saga
foi o que mais me chamou a
atenção”, afirmou a estudante
Giovanna Chiapine Martins,
17 anos.

São José do Rio Preto, quinta-feira
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Editais de
CONVOCAÇÃO
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 fim 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.

AVISO DE ABERTURA
O CENTRO DE DETENÇÃO PROVISÓRIA “MARCOS
AMILTON RAYSARO” DE ICÉM, COMUNICA a abertura de LICITAÇÃO na modalidade CHAMADA PÚBLICA
sob o nº. 003/2021-ICEM, objeto do processo nº SAP-PRC-2021/42024, que trata da despesa com a compra de
Gêneros Alimentícios Hortifrutigranjeiros, através do Programa Paulista de Agricultura e Interesse Social – PPAIS,
(entrega parcelada a critério da Administração), para uso no
preparo das refeições aos sentenciados e funcionários desta
Unidade Prisional para o período de 01 de janeiro a 30 de
abril de 2022. Os documentos de habilitação e as propostas
de venda apresentadas serão recebidos, na data 18/11/2021
a 01/12/2021, e até as 09:00 h do dia 02/12/2021, em uma
única etapa, pela Comissão de Avaliação e Credenciamento, que veriﬁcará sua conformidade com os requisitos do
edital e na legislação vigente. As informações que se ﬁzerem
necessárias serão fornecidas através do telefone (0xx17)
3282-8400 ramal 202, no Centro de Detenção Provisória, sito
à Rodovia Transbrasiliana BR 153, KM 13, Zona Rural, Icém/
SP, CEP 15.460-000 ou pelo endereço eletrônico: adm@
cdpicem.sap.sp.gov.br. O edital na integra será disponibilizado para leitura e impressão na internet no endereço: www.
itesp.sp.gov.br, www.cati.sp.gov.br/ppais, www.sap.sp.gov.br
e www.enegociospublicos.com.br, e ainda poderá ser consultado e ou retirado na Diretoria do CENTRO ADMINISTRATIVO desta Unidade Prisional.

Câmara Municipal de

Prefeitura Municipal de

BADY BASSITT
EXTRATO DO 1º ADITIVO DO TERMO DE FOMENTO
Termo de Fomento no: 03/2021
Concedente: PREFEITURA DE BADY BASSITT
Proponente: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA MAMÃE IDALINA - AMAI
Valor: R$11.168,91
Objeto: Acolhimento de crianças e adolescentes buscando
garantir a proteção integral visando contribuir para a prevenção do agravamento de situações de negligencias, violência
e ruptura de vínculos familiares e sociais.
Data da assinatura: 17/11/2021
LUIZ ANTÔNIO TOBARDINI
Prefeito Municipal

MENDONÇA
Prefeitura Municipal de

TANABI
Prefeitura do Município de Tanabi.
Tomada de Preços n° 14/2021.
Objeto: Obras de recapeamento asfáltico em ruas do município de Tanabi (Convênio 101039/2021), ﬁcando designado
para o dia 03 de dezembro de 2021, às 14h15min, para a entrega dos envelopes, às 14h30min a sessão credenciamento
e abertura dos envelopes do mesmo dia. O edital poderá ser
adquirido na Prefeitura do Município de Tanabi, sito à Rua Dr.
Cunha Jr. nº 242 –Centro – todos os dias úteis, das 09h00 as
15h00 ou mediante solicitação, com todos os dados da solicitante, no email: licitacao@tanabi.sp.gov.br ou ainda pelo
site www.tanabi.sp.gov.br, 17 de novembro de 2021.Norair
Cassiano da Silveira. Prefeito do Município.
Prefeitura do Município de Tanabi.
Tomada de Preços n° 13/2021.
Objeto: Revitalização da Iluminação da Praça Matriz do
município de Tanabi – SP (Convênio 101135/2021.), ﬁcando
designado para o dia 03 de dezembro de 2021, às 09h15min,
para a entrega dos envelopes, às 09h30min a sessão credenciamento e abertura dos envelopes do mesmo dia. O edital poderá ser adquirido na Prefeitura do Município de Tanabi,
sito à Rua Dr. Cunha Jr. nº 242 –Centro – todos os dias úteis,
das 09h00 as 15h00 ou mediante solicitação, com todos os
dados da solicitante, no email: licitacao@tanabi.sp.gov.br
ou ainda pelo site www.tanabi.sp.gov.br, 17 de novembro de
2021.Norair Cassiano da Silveira. Prefeito do Município.
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São José do Rio Preto, quinta-feira
18 de novembro de 2021

Editais de
PROCLAMAS

Jornal
EDITAIS DE PROCLAMAS – Silvio Augusto Pellegrini de
Oliveira, Oﬁcial do 3º Cartório de Registro Civil Pessoas Naturais de São José Rio Preto, SP, faz saber que pretendem
casar, apresentando os documentos exigidos pelo art. 1525
do Cód. Civil, os pretendentes:
1.
JOHN RICHARD FERREIRA DOS SANTOS e
NATTIELE HONORIO PAVANETTE, sendo ELE ﬁlho de SEBASTIÃO BRAS DOS SANTOS e de APARECIDA EDNA DE
OLIVEIRA FERREIRA DOS SANTOS e ELA ﬁlha de VALDIR
PAVANETTE e de CREUZA DE JESUS HONORIO PAVANETTE;
; brasileiros, residentes neste 3º subdistrito. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o em Cartório (R. São
Paulo, 2200 – Tel: 3202-9090). 17/11/2021.
EDITAIS DE PROCLAMAS
1º REGISTRO CIVIL DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO
RIO PRETO
Rua Tiradentes nº 3355, Centro.
Tel: (17)3214-5330
Certiﬁca-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:
PAULO ROBERTO BARIA e ALESSANDRA PAULA MILANI. Ele, de nacionalidade brasileira, aposentado, divorciado,
nascido em Uchôa, SP, no dia 25 de março de 1961, ﬁlho de
PAULO BARIA e de JOSEFINA CUSTODIO BARIA. Ela, de
nacionalidade brasileira, ﬁnanceira, divorciada, nascida em
São José do Rio Preto, SP, no dia 26 de setembro de 1972,
ﬁlha de JOSÉ GERALDO APARECIDO MILANI e de LIDIA
ESMERINA DE MELO MILANI.
PAULO VINÍCIUS LEMES e BIANCA FIGUEIREDO FRANCISCO. Ele, de nacionalidade brasileira, estoquista, solteiro,
nascido em São José do Rio Preto, SP, no dia 13 de setembro de 2001, ﬁlho de PAULO APARECIDO LEMES e de
CARMEN LUCIA FERREIRA. Ela, de nacionalidade brasileira, assistente administrativo, solteira, nascida em São José
do Rio Preto, SP, no dia 28 de junho de 2002, ﬁlha de LUIZ
ROBERTO FRANCISCO e de RUTE FIGUEIREDO FRANCISCO.
LUIZ ANTONIO DOS SANTOS e MARIA DE JESUS PEREIRA BARBOSA. Ele, de nacionalidade brasileira, técnico
em eletrônico, divorciado, nascido em Jales, SP, no dia 15
de agosto de 1971, ﬁlho de ATAIDE JOSÉ DOS SANTOS e
de CONCEIÇÃO CARVALHO. Ela, de nacionalidade brasileira, do lar, divorciada, nascida em Icém, SP, no dia 25 de
dezembro de 1963, ﬁlha de e de ARMELINDA PEREIRA
BARBOSA.
MATHEUS HIDEKI HASSUI FONTES e CAMILLY PEREIRA
AVEIRO. Ele, de nacionalidade brasileira, estoquista, solteiro, nascido em São José do Rio Preto, SP, no dia 24 de abril
de 2001, ﬁlho de GILMAR MARTINS FONTES e de JULIA
MIEKO HASSUI FONTES. Ela, de nacionalidade brasileira,
auxiliar administrativo, solteira, nascida em São José do Rio
Preto, SP, no dia 30 de julho de 2002, ﬁlha de EDERSON
LUCAS CASTRO AVEIRO e de VIVIANI FERNANDA PEREIRA AVEIRO.
ANTONIO BARBOSA MARQUES e CAMILA LADEIA. Ele,
de nacionalidade brasileira, autonomo, solteiro, nascido em
São José do Rio Preto, SP, no dia 24 de março de 1978, ﬁlho
de e de MARIA APARECIDA MARQUES. Ela, de nacionalidade brasileira, manicure, solteira, nascida em São José do
Rio Preto, SP, no dia 12 de abril de 1982, ﬁlha de AILTON
LADEIA e de DIRCE ALBANO LADEIA.
DANIEL TINARELLI DA CUNHA e ANA JULIA ZENERATO
SILVA. Ele, de nacionalidade brasileira, autonomo, solteiro, nascido em Nhandeara, SP, no dia 05 de setembro de
1997, ﬁlho de SILVIO HENRIQUE DA CUNHA e de OLÉZIA
TINARELLI DA CUNHA. Ela, de nacionalidade brasileira,
estudante, solteira, nascida em São José do Rio Preto, SP,
no dia 27 de janeiro de 2001, ﬁlha de ROGÉRIO SILVA e de
ANA PAULA ZENERATO SILVA.
DANILO DA SILVA SANTOS e ALINE BATISTA DA SILVA.
Ele, de nacionalidade brasileira, expedidor de materiais, solteiro, nascido em Mirassol, SP, no dia 06 de janeiro de 1997,
ﬁlho de JOSÉ CARLOS BATISTA DOS SANTOS e de NIURA
LAURENTINO DA SILVA SANTOS. Ela, de nacionalidade
brasileira, biomédica, solteira, nascida em São José do Rio
Preto, SP, no dia 23 de dezembro de 1995, ﬁlha de MÁRCIO
BATISTA DA SILVA e de ROSANA APARECIDA DA SILVA.
DANIEL CRISMARQUES BEZERRA e FERNANDA AVEIRO BATISTA. Ele, de nacionalidade brasileira, corretor de
imóveis, solteiro, nascido em Taquaritinga do Norte, PE, no
dia 17 de março de 1998, ﬁlho de EDSON DE LIMA BEZERRA e de ELISGIVÂNIA ENÉAS BEZERRA. Ela, de nacionalidade brasileira, estagiária, solteira, nascida em São José
do Rio Preto, SP, no dia 25 de fevereiro de 1999, ﬁlha de
RODRIGO DA FONSECA BATISTA e de DANIELA CRISTINA DE AVEIRO BATISTA.
Assim, lavra-se o presente edital de proclamas para que seja
aﬁxado neste 1º Registro Civil em lugar de costume e publicado pela imprensa local.
Se alguém souber de impedimento, oponha-o na forma da
lei.
São José do Rio Preto, 16 de novembro de 2021.
David Yamaji Valença, 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.
THÁSSIO GABRIEL DA SILVA GAMA e THAÍS DE MORAES SOARES. Ele, brasileiro, natural de
Brumado, Estado da Bahia, nascido aos trinta e um (31) de março de um mil novecentos e noventa e nove (1999),
com vinte e dois (22) anos de idade, técnico em manutenção de elevador, solteiro, filho de JURANDI
ALCEBIADES GAMA e IVANETE BARBOZA DA SILVA. Ela, brasileira, natural de Mogi Mirim, Estado de
São Paulo, nascida aos quatorze (14) de outubro de um mil novecentos e noventa e oito (1998), com vinte e três
(23) anos de idade, esteticista, solteira, filha de CLEDERSON APARECIDO SOUZA SOARES e ELISÂNGELA
CRISTIANA DE MORAES SOARES.
Pelo que lavro e publico o presente, para que se alguém souber de algum impedimento, oponha-o nos
termos da lei e para fins de direito
São José do Rio Preto - SP, três (03) de novembro de dois mil e vinte e um (2021).
Renata Comunale Aleixo
Oficial

Balcão de Empregos
719 vagas nesta quarta
O Balcão de Empregos de Rio Preto desta quarta-feira
(17) está oferecendo 719 oportunidades de trabalho. As
principais delas são para operador de caixa (51), repositor
hortfruti (35), vendedor externo (30), açougueiro (29), vendedor (23), atendente (23), cuidador de idosos (22), repositor (22), auxiliar de atendimento (15), auxiliar de cozinha
(14), garçom (12), conferente (10), auxiliar de enfermagem
(8), entre outros. Os interessados em alguma das vagas
podem
se cadastrar no Balcão
Empregos através do site
Relatório dede
Vagas
Balcão de Empregos
da Prefeitura www.riopreto.sp.gov.br/balcaoempregos e se
candidatar as vagas oferecidas
enviando os currículos.
Vagas Ativas
Filtros: Relatório diário do dia 17/11/2021. Apenas vagas ativas (novas e reativadas).

QTDE. VAGAS
22

SEXO
INDIFERENTE

TIPO
PERMANENTE

AÇOUGUEIRO
AGENTE DE LIMPEZA
AJUDANTE CARGA E DESCARGA - DIURNO
AJUDANTE CARGA E DESCARGA - NOTURNO

CARGO

7
1
1
3

INDIFERENTE
FEMININO
MASCULINO
MASCULINO

PERMANENTE
PERMANENTE
PERMANENTE
PERMANENTE

AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA
AJUDANTE DE ELETRICISTA
AJUDANTE DE FUNDICAO PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA
AJUDANTE DE MARCENEIRO/ MEIO OFICIAL

1
3
3
1

FEMININO
MASCULINO
MASCULINO
MASCULINO

PERMANENTE
PERMANENTE
PERMANENTE
PERMANENTE

AJUDANTE DE MECÂNICO
AJUDANTE DE OBRAS
AJUDANTE DE PINTURA AUTOMOTIVA
AJUDANTE ELETRICISTA

2
5
1
3

MASCULINO
INDIFERENTE
MASCULINO
MASCULINO

PERMANENTE
PERMANENTE
PERMANENTE
PERMANENTE

AJUDANTE GERAL
AJUDANTE GERAL
AJUDANTE GERAL CONSTRUÇÃO CIVIL
ALMOXARIFE

1
1
4
1

MASCULINO
MASCULINO
INDIFERENTE
INDIFERENTE

PERMANENTE
PERMANENTE
PERMANENTE
PERMANENTE

ANALISTA DE MARKETING
ANALISTA DE PCP
ANALISTA FISCAL
ART FINALISTA

1
1
1
1

INDIFERENTE
MASCULINO
INDIFERENTE
INDIFERENTE

PERMANENTE
PERMANENTE
PERMANENTE
PERMANENTE

ASSISTENTE DE TI
ASSISTENTE DE VENDAS

1
2

INDIFERENTE
INDIFERENTE

PERMANENTE
PERMANENTE

ATENDENTE
ATENDENTE
ATENDENTE
ATENDENTE DE BALCÃO

2
18
3
1

INDIFERENTE
INDIFERENTE
INDIFERENTE
INDIFERENTE

PERMANENTE
PERMANENTE
PERMANENTE
TEMPORÁRIA

ATENDENTE DE DELIVERY
ATENDENTE DE LANCHONETE
ATENDENTE DE PADARIA
ATENDENTE DE SHOPPING/ÁREA ALIMENTAÇÃO

3
2
1
1

INDIFERENTE
INDIFERENTE
FEMININO
INDIFERENTE

PERMANENTE
PERMANENTE
PERMANENTE
PERMANENTE

ATENDENTE DE TELEMARKETING
AUX. ADM | FINANCEIRO
AUX. ADM | INTELIGENCIA DE MERCADO
AUX. ADM - VENDAS

3
1
1
1

INDIFERENTE
INDIFERENTE
INDIFERENTE
INDIFERENTE

PERMANENTE
PERMANENTE
PERMANENTE
PERMANENTE

AUX. EXPEDIÇÃO
AUXILIAR TECNICO (A) ENFERMAGEM
AUXILIAR ADMINISTRATIVO (EXCLUSIVO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA)
AUXILIAR ADMINISTRATIVO(PCD)

5
8
10
1

MASCULINO
INDIFERENTE
INDIFERENTE
INDIFERENTE

PERMANENTE
PERMANENTE
PERMANENTE
PERMANENTE

AUXILIAR DE AÇOUGUE
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO
AUXILIAR DE ATENDIMENTO
AUXILIAR DE COZINHA

11
2
15
2

INDIFERENTE
MASCULINO
INDIFERENTE
INDIFERENTE

PERMANENTE
PERMANENTE
TEMPORÁRIA
PERMANENTE

AUXILIAR DE COZINHA
AUXILIAR DE COZINHA
AUXILIAR DE COZINHA
AUXILIAR DE COZINHA COM EXPERIÊNCIA

1
8
2
1

INDIFERENTE
INDIFERENTE
FEMININO
FEMININO

PERMANENTE
PERMANENTE
PERMANENTE
PERMANENTE

AUXILIAR DE ELETRICISTA
AUXILIAR DE ENFERMAGEM
AUXILIAR DE ENFERMAGEM
AUXILIAR DE ENFERMAGEM

3
2
2
2

MASCULINO
FEMININO
FEMININO
MASCULINO

PERMANENTE
PERMANENTE
PERMANENTE
PERMANENTE

AUXILIAR DE ENFERMAGEM
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO
AUXILIAR DE ESTOQUE
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO

2
1
1
3

FEMININO
INDIFERENTE
MASCULINO
MASCULINO

PERMANENTE
PERMANENTE
PERMANENTE
PERMANENTE

AÇOUGUEIRO

AUXILIAR DE FARMÁCIA - PCD
AUXILIAR DE FLORICULTURA
AUXILIAR DE LIMPEZA
AUXILIAR DE LIMPEZA
AUXILIAR DE LIMPEZA

CARGO

1
1
1
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PERMANENTE
INDIFERENTE
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INDIFERENTE
PERMANENTE
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AUXILIAR DE LIMPEZA
AUXILIAR DE LIMPEZA MASCULINO
AUXILIAR DE LIMPEZA MIRASSOL

2
1
1

INDIFERENTE
MASCULINO
FEMININO

PERMANENTE
TEMPORÁRIA
PERMANENTE

AUXILIAR DE LOJA
AUXILIAR DE MANUTENÇÃO
AUXILIAR DE MANUTENCAO ELETRICA
AUXILIAR DE MARCENARIA

1
1
1
1

MASCULINO
MASCULINO
MASCULINO
MASCULINO

PERMANENTE
PERMANENTE
PERMANENTE
PERMANENTE

AUXILIAR DE MECÂNICO
AUXILIAR DE MONITORAMENTO ELETRONICO
AUXILIAR DE PIZZARIA
AUXILIAR DE PRODUCAO

1
2
2
2

INDIFERENTE
INDIFERENTE
INDIFERENTE
INDIFERENTE

PERMANENTE
PERMANENTE
PERMANENTE
PERMANENTE

AUXILIAR DE PRODUÇÃO
AUXILIAR DE PRODUÇÃO
AUXILIAR DE PRODUÇÃO LATICINIO
AUXILIAR DE PRODUÇÃO1

1
1
1
5

INDIFERENTE
MASCULINO
MASCULINO
MASCULINO

PERMANENTE
PERMANENTE
PERMANENTE
PERMANENTE

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

1
3

INDIFERENTE
MASCULINO

PERMANENTE
PERMANENTE

AUXILIAR FINANCEIRO CONTAS A RECEBER
AUXILIAR LIMPEZA TARDE / NOITE
AUXILIAR SERVICOS GERAIS
BABÁ E CUIDADOR

1
1
1
2

FEMININO
FEMININO
MASCULINO
INDIFERENTE

PERMANENTE
PERMANENTE
PERMANENTE
PERMANENTE

BABÁ E CUIDADOR
BABÁ E CUIDADOR
BARMAN
BORRACHEIRO

2
2
1
2

INDIFERENTE
INDIFERENTE
INDIFERENTE
MASCULINO

PERMANENTE
PERMANENTE
PERMANENTE
PERMANENTE

CAIXA
CHAPEIRO (A) / MONTADOR (A) DE LANCHE
CONFERENTE
CONFERENTE DE MERCADORIA

1
2
10
1

FEMININO
INDIFERENTE
INDIFERENTE
MASCULINO

PERMANENTE
PERMANENTE
PERMANENTE
PERMANENTE

CONSULTOR DE VENDAS
CONSULTOR DE VENDAS
CONSULTOR DE VENDAS

1
3
1

INDIFERENTE
INDIFERENTE
INDIFERENTE

PERMANENTE
PERMANENTE
PERMANENTE

CONSULTOR DE VENDAS

3

INDIFERENTE

PERMANENTE

CONSULTOR DE VENDAS EXTERNO

10

INDIFERENTE

PERMANENTE

CONSULTORA COMERCIAL JR
CONSULTOR(A) DE VENDAS

1
2

FEMININO
INDIFERENTE

PERMANENTE
PERMANENTE

CONTROLADOR DE ACESSO

4

INDIFERENTE

PERMANENTE

COZINHEIRA
COZINHEIRA
COZINHEIRA(O)
COZINHEIRO

1
1
1
1

INDIFERENTE
FEMININO
INDIFERENTE
INDIFERENTE

PERMANENTE
PERMANENTE
PERMANENTE
PERMANENTE

CRIAÇÃO/EDIÇÃO DE ARTES E CONTEÚDO PARA MÍDIAS SOCIAIS
CUIDADOR DE IDOSOS

1
3

INDIFERENTE
INDIFERENTE

TEMPORÁRIA
PERMANENTE

CUIDADOR DE IDOSOS
CUIDADOR DE IDOSOS
CUIDADOR DE IDOSOS
CUIDADORA DE IDOSO

3
3
3
10

INDIFERENTE
INDIFERENTE
INDIFERENTE
FEMININO

PERMANENTE
PERMANENTE
PERMANENTE
PERMANENTE

CUIDADORA INFANTIL
CUIDADORA INFANTIL
CUIDADORA INFANTIL (BABÁ)

3
3
5

FEMININO
FEMININO
FEMININO

PERMANENTE
PERMANENTE
PERMANENTE
PERMANENTE

DEPARTAMENTO COMERCIAL

1

INDIFERENTE

DESIGN GRAFICO

1

INDIFERENTE

TEMPORÁRIA

ELETRICISTA
ELETRICISTA
ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO PARA METALURGICA

1
1
1

MASCULINO
INDIFERENTE
MASCULINO

PERMANENTE
PERMANENTE
PERMANENTE

ELETRICISTA INDUSTRIAL
ELETRICISTA RESIDENCIAL E PREDIAL / CONSTRUÇÃO CIVIL
ELETROMECÂNICO
ELETROMECÂNICO

1
3
1
1

MASCULINO
MASCULINO
MASCULINO
MASCULINO

PERMANENTE
PERMANENTE
PERMANENTE
PERMANENTE

ENCANADOR RESIDENCIAL E PREDIAL / CONSTRUÇÃO CIVIL
ENCARREGADO ELETRICISTA DE LINHA MORTA
ENTREGADOR
ENTREGADOR EXTERNO
ESPECIALISTA DE PECAS SENIOR CARGO
ESPECIALISTA DE VENDAS EM PECAS AUTOMOTIVAS
ESTAGIÁRIO DE ENGENHARIA CIVIL
ESTAGIÁRIO ENGENHARIA

3
1
5
1
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PERMANENTE
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PERMANENTE
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TEMPORÁRIA
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INDIFERENTE
PERMANENTE
INDIFERENTE
PERMANENTE
INDIFERENTE
PERMANENTE

ESTAGIÁRIO NA ÁREA DE ADMINISTRAÇÃO
ESTÁGIO ADMINISTRAÇAO
ESTÁGIO ADMINISTRATIVO
ESTÁGIO ADMINISTRATIVO

1
3
1
1

INDIFERENTE
INDIFERENTE
INDIFERENTE
INDIFERENTE

TEMPORÁRIA
PERMANENTE
PERMANENTE
PERMANENTE

ESTÁGIO ADMINISTRATIVO
ESTÁGIO ADMINISTRATIVO
ESTAGIO ADMINISTRATIVO COMERCIAL

1
1
1

INDIFERENTE
INDIFERENTE
INDIFERENTE

PERMANENTE
TEMPORÁRIA
PERMANENTE

ESTÁGIO AUXILIAR ADMINISTRATIVO

1

INDIFERENTE

TEMPORÁRIA

ESTÁGIO ENGENHARIA\PROJETOS

1

INDIFERENTE

PERMANENTE

ESTÁGIO PEDAGOGIA
ESTÁGIO TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO
ESTOQUE / ENTREGAS

1
1
1

FEMININO
INDIFERENTE
MASCULINO

PERMANENTE
TEMPORÁRIA
PERMANENTE

ESTOQUISTA
ESTOQUISTA / ENTREGADOR
FAXINEIRO INDUSTRIAL
GARÇOM

1
1
1
1

MASCULINO
MASCULINO
INDIFERENTE
MASCULINO

PERMANENTE
PERMANENTE
PERMANENTE
PERMANENTE

GARÇOM
GARÇOM

4
2

INDIFERENTE
INDIFERENTE

PERMANENTE
PERMANENTE

GARÇOM
GARÇOM
GERENTE ADMINISTRATIVO

3
2
1

INDIFERENTE
INDIFERENTE
INDIFERENTE

PERMANENTE
PERMANENTE
PERMANENTE

GESTÃO DE REDES SOCIAIS

1

INDIFERENTE

PERMANENTE

GESTOR DE PCP

1

MASCULINO

PERMANENTE

HOSTESS / RECEPCIONISTA DE EVENTOS
IMPRESSOR GRAFICO
(INDUSTRIA) - ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO

1
1
1

FEMININO
INDIFERENTE
MASCULINO

TEMPORÁRIA
PERMANENTE
PERMANENTE

INSTALADOR DE AR CONDICIONADO
INSTALADOR DE CORTINAS E PERSIANAS
JARDINEIRO
LIDER DE LOJA

3
1
1
1

MASCULINO
MASCULINO
MASCULINO
FEMININO

PERMANENTE
PERMANENTE
PERMANENTE
PERMANENTE

LIMPADOR DE VIDROS
MÃE SOCIAL
MANICURE
MECÂNICO

5
2
4
2

MASCULINO
FEMININO
INDIFERENTE
MASCULINO

PERMANENTE
PERMANENTE
PERMANENTE
PERMANENTE

MECÂNICO DE AR CONDICIONADO/REFRIGERAÇÃO

1

MASCULINO

PERMANENTE

MECÂNICO DE AUTOMOVEIS
MECÂNICO DE MANUTENÇÃO /REFRIGERAÇÃO
MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO
MEIO OFICIAL MECÂNICO
MENOR APRENDIZ

5
1
3
3
1

MASCULINO
MASCULINO
MASCULINO
MASCULINO
INDIFERENTE

PERMANENTE
PERMANENTE
PERMANENTE
PERMANENTE
TEMPORÁRIA

MODELISTA
MONITOR DE AREA KIDS
MONTADOR DE AUTOMOVEIS
MONTADOR DE VEÍCULO/ INSTALADOR DE ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS
MONTADOR EXTERNO

2
2
1
1
2

FEMININO
FEMININO
INDIFERENTE
INDIFERENTE
MASCULINO

PERMANENTE
TEMPORÁRIA
PERMANENTE
PERMANENTE
PERMANENTE

