
Vacinados com Janssen já 
podem tomar segunda dose 
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Mutirão detecta 
diabetes em 5% 

dos testados 
em Rio Preto
Rio Preto recebeu neste fim 

de semana pela primeira vez 
o Mutirão do Diabetes. Foram 
278 pessoas atendidas, sen-
do que 14 delas (o equivalente 
a 5%) descobriram ser dia-
béticas. Outro dado revelado 
pela organização do Mutirão é 
de 50% estavam com o nível 
de glicemia inadequado. Em 
Rio Preto, 27 mil pessoas já 
tratam a deiabetes.   Pág.A5

Semana 
desenvolve 
campanha 

Fique Sabendo
A Prefeitura de Rio Preto, 

por meio da Secretaria de 
Saúde promove entre os dias 
1º a 7 de dezembro a 14ª 
edição da Campanha Fique 
Sabendo, em parceria com 
o Programa Estadual de IST/
AIDS-SP. Lembrando que dia 
1º de dezembro é Dia Mundial 
de Combate à Aids. O objetivo 
é ampliar o número de pesso-
as com conhecimento do seu 
status sorológico e em caso de 
diagnóstico positivo.  Pág.A5

IPTU deve ter 
reajuste de 12% 
no próximo ano, 
indica projeto

Edinho e Carol Gattaz prestigiam 
finais do campeonato de vôlei

Orçamento 
será votado 
hoje pelos 
vereadores

Por orientação do governo a 
base de apoio ao prefeito Edi-
nho Araújo (MDB) deverá bar-
rar as 39 emendas apresenta-
das a Lei Orçamentária Anual 
(LOA) que estima as receitas 
e despesas da administração 
municipal para o próximo ano.
O projeto será o único item 
analisado tanto na sessão da 
manhã, quanto a tarde, nesta 
terça-feira, 30.         
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Mega acumula, mas rio-pretense faz 
quina e leva prêmio de R$ 100 mil

Vereador pede 
parecer sobre 
proibição de 

banheiro unissex
Após ter sido lido na sessão 

da última semana o polêmico 
projeto do vereador Ander-
son Branco (PL) que proíbe 
a instalação de banheiros e 
vestiários unissex avançou na 
Câmara Municipal. O vereador 
Jean-Charles (MDB) solicitou 
à diretoria jurídica da Casa 
análise da proposta e emissão 
de parecer.     
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Garoto de 
programa é 
esfaqueado 
por clientes
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Idosa apanha 
com barra de 
ferro e tem 

dente quebrado
Pág. A4

Escola municipal 
tem fiação 

furtada e aulas 
suspensas

Pág. A4

Motorista 
embriagado 

bate em moto e 
ameaça policiais

Pág. A4

Vereadores hoje votam orçamento do próximo ano; Câmara recebe projeto de reajuste do IPTU

Finais da Copa Carol Gattaz tiveram presença da atleta anfitriã e do prefeito Edinho Araújo

Divulgação

A Secretaria de Saúde de 
Rio Preto informou que os va-
cinados com a marca Janssen 
poderão receber a partir desta 
terça-feira (30), a segunda 
dose da vacina com o imunizan-
te Pfizer. Neste caso, o intervalo 
entre doses é de 61 dias. Todos 
que receberam a dose única 
até 30 de setembro poderão 
se vacinar.                  

                             Pág.A5A Prefeitura de Rio Preto 
reajustará em cerca de 12% 
o valor do Imposto Predial e 
Territorial Urbano (IPTU) para 
o próximo ano. É o que prevê 
projeto de lei complementar 
protocolado nesta segunda-
-feira, 29, pelo prefeito Edinho 
Araújo (MDB), na Câmara 
Municipal. O prefeito pediu 
urgência na proposta que será 
lida na sessão desta terça-fei-
ra, 30, e deverá ser votado na 
próxima semana.     Pág.A3
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Não é suficiente 
instruir apenas

A instrução do intelecto 
não é suficiente para formar 
o verdadeiro cidadão do ter-
ceiro milênio, que tem... mil 
anos para desenvolver uma 
Era Espiritual Civilizada nova. 
Ao cérebro deve-se juntar 
o coração. O próprio Sábio 
dos Milênios, Jesus, em Seu 
Santo Evangelho, segundo 
Mateus, 11:25, exorta-nos a 
buscar a humildade intelec-
tual para que alcancemos o 
supino do Conhecimento que 
desce das Alturas: “Graças Te 
dou, ó Pai, porque ocultaste 
estas coisas aos sábios e instruídos do mundo e as reve-
laste aos pequeninos”.

Ou seja, aos Simples de Coração presentes nas cren-
ças, nas academias do saber humano ou na escola da 
vida cotidiana. Com isso, o pensamento dos seres se 
pautará pelo equilíbrio. Nobreza de caráter será a marca 
das criaturas. O Buda (aprox. 563-483 a.C.) ensinava: “O 
que somos é consequência do que pensamos”.

José de Paiva Netto - Jornalista, radialista e es-
critor.

paivanetto@lbv.org.br — www.boavontade.com

ARTIGO Aposta de Rio Preto leva 
prêmio de R$ 100 mil

Uma aposta feita em Rio 
Preto acertou cinco das seis 
dezenas da Mega-Sena e levou 
o prêmio de R$ 100.863,31 
no concurso 2.432, sorteado 
na noite deste sábado, 27, no 
Espaço Loterias Caixa, loca-
lizado no Terminal Rodoviária 
Tietê, na cidade de São Paulo.

Foram sorteadas as seguin-
tes dezenas: 07 - 29 - 38 - 40 
- 44 - 52. Ninguém acertou 
os seis números e o prêmio 
máximo acumulou.

A quina registrou 21 apos-
tas vencedoras, incluindo a 
rio-pretense, feita na lotérica 
Shopping Mega Sorte Norte, 
localizada no shopping Cidade 
Norte. Cada ganhador da qui-
na receberá a quantia de R$ 
100.863,31.

Já a quadra apresentou 
2.572 apostas ganhadoras e 
cada acertador receberá um 
prêmio de R$ 1.176,47. Ao 

Da REPORTAGEM    
redacao@dhoje.com.br

MEGA SENA
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todo, nove apostas feitas em 
Rio Preto acertaram a quadra: 
três em canais digitais, duas na 
lotérica Menis, uma na lotérica 
Ao Centro, uma na lotérica Pé 
de Meia, uma na lotérica Vai 
Lá e uma na lotérica Peniel da 

Sorte.
O concurso 2.433 será na 

próxima quarta-feira, 1º. O 
prêmio estimado pela Caixa é 
R$ 12 milhões.

As apostas podem ser feitas 
até as 19h (horário de Brasília) 

do dia do sorteio, em qualquer 
casa lotérica credenciada pela 
Caixa, em todo o país ou pela 
internet.

A aposta mínima, com seis 
dezenas marcadas, custa R$ 
4,50.

MERCADO TRABALHO

Protendit abre vagas para contratar 
estagiário e auxiliar de produção

A Protendit está com va-
gas abertas para seu Progra-
ma de Estágio 2021. São va-
gas para atuação na unidade 
de Rio Preto e Potirendaba. 
O programa abre oportuni-
dades para estudantes de 
áreas como administração, 
engenharia civil e arquitetura. 
Para se candidatar, é preci-
so domínio em informática, 
habilidades em programas 
do pacote office e internet e 
disponibilidade para estagiar 
seis horas por dia, de segun-
da a sexta-feira.

Entre os benefícios estão 
bolsa-auxílio, vale-transporte, 
seguro de vida e vale-alimen-
tação. Para se inscrever, os 
interessados deverão enviar 
currículo para o e-mail ges-
taodepessoas@protendit.
com.br com o assunto “Pro-
grama de Estágio 2021”.

Fábrica - A unidade 
da empresa em Rio Preto 

também está com cinco va-
gas em aberto para o cargo 
de auxiliar de produção. Os 
interessados podem enviar 
currículo para gestaodepes-

Da REPORTAGEM

Balcão de Empregos abre 
semana com 747 vagas

O Balcão de Empregos de 
Rio Preto desta segunda-feira 
(29) está oferecendo 747 
oportunidades de trabalho. As 
principais delas são para ope-
rador de caixa (51), repositor 
de hortifrúti (35), açougueiro 
(33), atendente (32), vendedor 
(29), repositor (21), vendedor 
externo (19), auxiliar de produ-
ção (14), babá (13), técnico 
de enfermagem (13), promotor 
de vendas (12), consultor de 
vendas (11), entre outros.

Há também oportunidades 
de estágio. As vagas são para 
as seguintes áreas: atendimen-
to administração (9), enge-
nharia (6), marketing (3), web 
design (2), química (1), direito 
(1) entre outros.

Os interessados em alguma 
das vagas podem se cadastrar 
no Balcão de Empregos através 
do site da Prefeitura https://
www.riopreto.sp.gov.br/balcao-
empregos/ e se candidatar às 
vagas oferecidas 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 REPORTAGEM

soas@protendit.com.br ou 
deixar o currículo na unidade 
fabril de Rio Preto, localizada 
na rua José Guide, 650, no 
Distrito Industrial.

Divulgação

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. (Colaborou 
– Bruna MARQUES)

Divulgação

JUSTIÇA EDUCAÇÃO

Médico e Hospital são condenados a pagar indenização 
à família por informar morte pelo WhatsApp

A 4ª Câmara de Direito 
Privado do Tribunal de Justiça 
de São Paulo (TJ-SP) manteve 
a decisão de sentença conde-
nando um médico, o Hospital 
Regional de Franca e o convênio 
São Francisco, no valor de R$ 
5 mil a serem pagos a esposo 
e filho menor de idade de uma 
paciente que morreu no dia 30 
de abril de 2019, após ser sub-
metida a uma cirurgia bariátrica 
que evoluiu com complicações.

No processo, o advogado 
da parte autora informa que o 
marido e o filho foram avisados 
da morte da mulher, através de 
WhatsApp. “A mera troca de 
mensagens sobre o estado da 

paciente não autoriza que a 
notícia sobre a morte ocorra da 
mesma forma, já que se trata 
de assunto extremamente deli-
cado, que deve ser tratado com 
mais cuidado e zelo pelos réus. 
Está configurado o dano moral 
diante da angústia e desgosto 
suportados pelos autores, que 
foi ampliado em decorrência da 
falta de sensibilidade do médico 
na comunicação do óbito”, diz 
o advogado no acórdão.

Relator das apelações dos 
autores e dos requeridos, o 
desembargador Natan Zelinschi 
de Arruda negou provimento 
aos recursos das partes (médi-
co, Hospital e convênio) e man-
teve a verba indenizatória em 
R$ 5 mil. Ele considerou o valor 

“compatível com as peculiari-
dades da demanda, pois que 
afasta o enriquecimento sem 
causa dos autores e contribui 
para que os réus não reiterem 
no procedimento inadequado”.

Os desembargadores Marcia 
Dalla Déa Barone e Maurício 
Campos da Silva Velho também 
participaram do julgamento dos 
recursos. O viúvo e o filho da 
paciente apelaram com a pre-
tensão de elevar a indenização 
para R$ 20 mil. Eles alegaram 
ser a quantia de R$ 5 mil in-
suficiente para compensar o 
“intenso abalo emocional so-
frido”. O médico, o hospital e o 
convênio sustentaram que não 
houve dano moral.

Segundo os requeridos (mé-

dico, Hospital e convênio), os 
autores (pai e filho) omitiram 
o contexto, trazendo apenas o 
print da mensagem que infor-
mou o óbito, como se fosse o 
único contato mantido entre 
as partes durante a internação. 
Os réus argumentaram inexistir 
código de ética que determine 
como um aviso de morte deve 
ser transmitido, além de o 
Conselho Federal de Medicina 
admitir o uso do WhastApp como 
ferramenta para atendimentos, 
consultas etc.

O presidente do Sindicato 
dos Médicos de Rio Preto, o mé-
dico Fernando Diniz, conversou 
com o DHoje sobre o assunto. 
“Umas das pautas centrais da 
relação médico paciente é a 

Andressa ZAFALON humanização. A tecnologia veio 
a contribuir com a celeridade e 
acesso das pessoas à informa-
ção, mas o contato que emerge 
uma sensibilidade e dificuldade 
desse nível merece atenção es-
pecial. Talvez o colega devesse 
ter uma audiência presencial 
no que tange o momento crítico 
como a perda de um familiar”, 
disse o presidente do Sindicato.

Diniz também observou e 
destacou que “vê-se um cresci-
mento no número de processos 
contra médicos calçados em 
qualquer oportunidade. Mesmo 
em canais novos como mídia 
social, é difícil opinar, o bom 
senso ainda continua sendo a 
razão fundamental de resolução 
de problemas”, conclui.

A inscrição teve inicio nesta 
segunda-feira (29) e vai até o 
dia 9 de dezembro, é gratuita 
e será efetivada apenas por 
meio do site eletrônico https://
digital.educacao.riopreto.br/
concursos-e-processos/proces-
soseletivo .

Para participar o candida-
to deve estar  regularmente 
matriculado e frequentando o 
curso de Pedagogia, e não estar 
matriculado no último semestre 
e/ou período.

Carga Horária - o candida-
to precisa ter a disponibilidade 
de horário para cumprir cinco 
horas diárias, totalizando a 
carga horária de 25 horas se-
manais.

Ganhos – Os selecionados 
receberão Bolsa Auxilio no 
valors de R$ 833,48, mais R$ 
107,16 de Auxilio Transporte.

Aberto processo 
seletivo para estagiário 

de Pedagogia
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CÂMARA 

Base de Edinho deverá barrar 39 
emendas inseridas no orçamento

Por orientação do governo 
a base de apoio ao prefeito 
Edinho Araújo (MDB) deverá 
barrar as 39 emendas apresen-
tadas a Lei Orçamentária Anual 
(LOA) que estima as receitas 
e despesas da administração 
municipal para o próximo ano.

O projeto será o único item 
analisado tanto na sessão da 
manhã, quanto a tarde, nesta 
terça-feira, 30. A LOA para 
2022 indica que o prefeito terá 
à disposição no ano que vem 
R$ 2,53 bilhões para manter 
a estrutura pública municipal. 
O montante refere-se ao orça-
mento total da Prefeitura tanto 
na administração direta como 
indireta. O valor supera em 
25% o orçamento deste ano 
de R$ 2 bilhões.

A maioria das 39 emendas 
foram apresentadas pelos vere-
adores João Paulo Rillo (PSOL), 
Renato Pupo (PSDB) e o pre-
sidente da Câmara Municipal, 
Pedro Roberto Gomes (Pa-
triota), em tese considerados 
pela cúpula do governo como 
parlamentares de oposição.

A ideia é que o grupo de 
apoio a Edinho solicite nesta 
terça-feira votação em bloco 
das 39 emendas e depois 
rejeitá-las, liberando a aprova-
ção da LOA com texto original 
apresentado no Legislativo. 
O entendimento é que as 
emendas – que solicitam in-
vestimentos em determinadas 

áreas – alteram muito o texto 
original elaborado por técnicos 
da pasta do Planejamento.

Orçamento - Somente 
na administração direta, no 
caso a própria Prefeitura, são 
R$ 2,02 bilhões do orçamento 
total. Na administração indire-
ta, composta pelo Semae (R$ 
253,6 milhões), Emcop (R$ 
2,1 milhões) e Riopretoprev (R$ 
255,4 milhões) serão R$ 511 
milhões previstos para 2022.

Em relação a arrecadação 
de impostos para o próximo 
ano a previsão é de que o ICMS 
contribua com R$ 350 mi, IPTU 
com R$ 263 mi, IPVA R$ 188 
mi, FPM (Fundo de Participa-
ção dos Municípios) R$ 97 mi 
e receitas da dívida ativa R$ 
48 milhões. Somando-se com 
outras fontes, o valor total de 
impostos será de R$ 1,4 bilhão.

As duas áreas mais sen-
síveis em qualquer governo, 
saúde e educação, são as que 
mais vão receber investimentos 

Raphael FERRARI

SESSÃO

JUSTIÇA
TJ defere pedido de liminar da Prefeitura para suspender 

lei que permite uso de bens municipais por 20 anos

A Prefeitura de Rio Preto 
entrou na justiça com uma 
Adin (Ação Direta de Incons-
titucionalidade) contra a uma 
emenda à Lei Orgânica de au-
toria do vereador Odélio Cha-
ves, aprovada pela Câmara no 
final de outubro de 2021.

A mudança foi a inclusão 
do inciso 5º no artigo 111 da 
Lei, que determina que o prazo 
de concessão, permissão ou 
autorização para uso de bens 
públicos municipais passaria 
a ser de 20 anos, podendo 
ser prorrogados pelo mesmo 
período.

A Prefeitura alegou que há 
vício de inciativa e afronta ao 
pacto federativo, solicitando 
então, uma liminar para sus-
pender a validação da referida 
Lei. O TJ deferiu o pedido de 
tutela antecipada sob justi-
ficativa de que “admitem a 
presença de verossimilhança 
do direito alegado pela Prefei-

tura”. Ou seja, admitem que há 
vício de iniciativa e afronta ao 
pacto federativo.

Na decisão, o relator Moacir 
Peres escreveu também que 
“em casos semelhantes já se 
decidiu pela procedência do 
pedido declaratório em outras 
cidades, como, São Bernardo 
do Campo e Cubatão”.

O autor do Projeto, verea-
dor Odélio Chaves, justificou 
tal propositura explicando que 
“geralmente são cedidos terre-
nos públicos para associações 
e/ou entidades de cunho de 
assistência social para auxiliar 
a população carente que ne-

Andressa ZAFALON
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TRÂNSITO 

RIO PRETO

cessite dessas provisões e que 
a construção de tais prédios 
são efetuados com doações 
tanto de material e até mes-
mo de mão-de-obra, leva-se 
um tempo maior para a sua 
conclusão (geralmente alguns 
anos), por isso, se o início das 
atividades de tais associações 
for somente após alguns anos 
e se o prazo de concessão 
da utilização do bem público 
for relativamente curto, as 
atividades assistenciais aos 
munícipes serão realizadas por 
pouco tempo”.

A Lei está suspensa até que 
seja julgada no mérito.

Projeto de Edinho será analisado já na próxima semana. Previsão de arrecadação 
com IPTU é de R$ 263 milhões

Divulgação
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IPTU deve ter reajuste de 12% em 2022
A Prefeitura de Rio Preto 

reajustará em cerca de 12% 
o valor do Imposto Predial e 
Territorial Urbano (IPTU) para o 
próximo ano. É o que prevê pro-
jeto de lei complementar pro-
tocolado nesta segunda-feira, 
30, pelo prefeito Edinho Araújo 
(MDB), na Câmara Municipal. 
O prefeito pediu urgência na 
votação da proposta que já 
será lida na sessão desta ter-
ça-feira, 30.

Consta no projeto que 
“acompanhado do estudo de 
impacto financeiro e orçamen-
tário, que institui a Planta Ge-
nérica de Valores – PGV – para 
o exercício de 2022, atualizada 
de modo geral em 12% (doze 
por cento) correspondente à 
expectativa de inflação no pe-
ríodo de janeiro a dezembro de 
2021”, afirma o documento.

O projeto reduz o valor de 

reajuste para alguns imóveis, 
mas faz atualização em outros 
de forma a dar maior igualdade 
financeira para os proprietários, 
levando em consideração a 
valorização imobiliária da região 
onde está situada o imóvel.

O projeto traz que “o valor 
do m² (metro quadrado) será 
atribuído em percentual equiva-
lente a 30 % (trinta por cento) 
da média apurada entre até 
3 (três) valores de m² (metro 
quadrado) dos parcelamentos 
ou incorporações mais próxi-
mas, com valores já fixados 
na Planta Genérica de Valores, 
incidindo a alíquota de 3% (três 
por cento) sobre referida base 
de cálculo”, diz.

Em resumo, o governo Edi-
nho prevê que o valor do metro 
quadrado de vazios urbanos 
tributados por IPTU seja equi-
valente a 30% do menor valor 
cobrado de loteamentos próxi-
mos da região.

Em regra geral, o metro 

Raphael FERRARI 
redacao@dhoje.com.br

quadrado das áreas não lote-
adas seja referente a 30% da 
média dos valores cobrados de 
loteamentos ao redor do imóvel, 
com algumas exceções.

Na justificativa o prefeito 
Edinho afirma que o projeto de 
lei pretende “visando uma tri-
butação mais justa em relação 
as áreas inseridas no perímetro 
urbano que não foram objeto de 
parcelamento de solo ou incor-
poração e o estabelecimento de 
um critério de avaliação isonô-
mico propõe-se uma nova regra 
de avaliação desses imóveis 
considerando o valor venal da 
região em que estão inseridos”.

O projeto de lei que reajusta 
o IPTU para 2022 deverá ser 
analisado na semana que vem 
em uma única sessão (regime 
de urgência). Ao todo 240 mil 
residências começarão a rece-
ber em janeiro os carnês para o 
pagamento do imposto. A pre-
visão de arrecadação do IPTU 
2022 é de R$ 263 milhões.

no ano que vem em Rio Preto. 
Em cumprimento a Lei Federal, 
25% de tudo o que é arreca-
dado por impostos devem ser 
aplicados em educação.

Em 2022 a área deveria, 
por lei, receber R$ 350 milhões 
(25% de R$ 1,4 bilhão em im-
postos). No entanto, segundo 
o Planejamento, serão R$ 365 
milhões (26% do total). So-
mado os repasses do Estado e 
União, a educação em Rio Preto 
terá R$ 475,2 milhões.

Na saúde, o mínimo por lei 
é de 15% da mesma receita de 
impostos. Serão investidos R$ 
301 milhões (21,5% do previs-
to) já que o teto mínimo é de 
R$ 210 milhões. No entanto, 
com a soma de repasses o valor 
atingirá R$ 512,8 milhões.

Na sequência, os maiores 
orçamentos são: Obras R$ 
192,1 milhões, Meio-Ambiente 
R$ 78,4 milhões, Assistência 
social R$ 32 milhões, Serviços 
Gerais R$ 30 milhões e Espor-
tes R$ 14,9 milhões.

Projeto que proíbe banheiro unissex 
avança com pedido de parecer jurídico

Após ter sido lido na ses-
são da última semana o po-
lêmico projeto do vereador 
Anderson Branco (PL) que 
proíbe a instalação de ba-
nheiros e vestiários, públicos 
ou privados, para uso comum 
por parte de todos os gêneros 
(feminino e masculino) avan-
çou na Câmara Municipal. O 
vereador Jean-Charles (MDB) 
solicitou à diretoria jurídica 
da Casa análise da proposta 
e emissão de parecer pela 
constitucionalidade ou não 
da matéria.

Sem prazo para ir à vo-
tação o projeto precisa dos 
pareceres para poder ser 
analisado de forma oficial pe-
los vereadores. Desde que foi 
apresentado o projeto causa 
opiniões diversas.

Caso vire lei ficará proibido 
o uso comum de homens e 
mulheres em vestiários de 
shoppings, bares, restauran-
tes e similares, supermerca-
dos e hipermercados, hotéis, 
escolas municipais e particu-
lares, secretarias, agências, 
autarquias, fundações, insti-
tutos, e demais repartições 
públicas municipais de Rio 
Preto.

A proposta de Branco 
determina que a lei, caso 
aprovada, “não se aplica a 
estabelecimentos públicos 

ou privados onde exista um 
único banheiro, desde que 
garantidas as condições 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), o que 
representa R$ 314,18.

Consta na justificativa do 
projeto que o objetivo é “de 
coibir eventuais tentativas de 
instituir princípios da ideolo-
gia de gênero nas escolas e 

Raphael FERRARI

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 faz parte da banca-
da evangélica da Câmara de 
Rio Preto, se classifica como 
conservador e de direita. Ao 
longo do mandato vem apre-
sentando diversos projetos que 
combate o que classifica como 
“ideologia de gênero”.

Secretário poderá ir à Câmara explicar aporte 
de R$ 31,3 milhões às empresas de ônibus

O repasse de R$ 31,3 mi-
lhões às empresas Circular 
Santa Luzia e Expresso Itamarati 
como forma de subsídio para 
bancar parte do valor da tarifa ao 
usuário pode levar o secretário 
de Trânsito, Amaury Hernandes, 
a dar esclarecimentos na Câma-
ra Municipal.

O vereador João Paulo Rillo 
(Psol) protocolou nesta segun-
da-feira, 29, requerimento que 
solicita a presença de Amaury 
para explicar os motivos que 
levaram o governo Edinho a 
desembolsar o valor, segundo o 
parlamentar, de quase o dobro 
do que é pago em média todos 
os anos.

Segundo dados que constam 
no Portal da Transparência da 
Prefeitura de Rio Preto, a Rio-
pretrans, consórcio que repre-
senta Santa Luzia e Itamarati, 
recebeu somente neste ano R$ 
31,3 milhões. A previsão era de 
que o valor se mantivesse nos 
patamares de anos anteriores, 

cerca de R$ 16 milhões. No 
entanto, o governo municipal 
alega que devido a pandemia, 
iniciada em 2020, teve de rea-
justar os repasses como forma 
de compensar as empresas de 
transporte que precisaram viajar 
com número reduzido de passa-
geiros. Segundo a Prefeitura o 
aumento de repasse é previsto 
em “cláusula que prevê o ree-
quilíbrio contratual”.

O vereador João Paulo Rillo 
diz em seu requerimento de 
convocação do secretário de 
Trânsito que “o município pagou 
quase o dobro do subsídio dis-
posto no orçamento base, o que 
totalizaria R$ 16 milhões, além 
de representar o valor mais alto 
pago a título de subsídio des-
de 2011, quando iniciou este 
contrato de concessão”, afirma.

O requerimento será ana-
lisado na sessão desta terça-
-feira, 30. Caso aprovado pela 
maioria dos vereadores, 12 vo-
tos, Amaury Hernandes deverá 
prestar explicação na sessão da 
próxima semana.

Raphael FERRARI Subsídio da 
passagem
O pagamento de recursos 

por parte da Prefeitura de Rio 
Preto para o consórcio das 
empresas de ônibus é previsto 
com base em lei de 2010, 
durante o governo do ex-pre-
feito Valdomiro Lopes (PSB). 
O subsídio na verdade é uma 
forma de tornar mais barata a 
tarifa ao usuário que utiliza o 
sistema de transporte público 
diariamente.

Hoje a chamada “tarifa téc-
nica” valor que vai aos cofres 
das empresas é de R$ 4,22 
por passageiro, sendo que a 
passagem é de R$ 3,30, com 
pagamento em cartão e R$ 
3,50. em dinheiro. A diferença 
é bancada pelo subsídio do 
governo municipal. A partir de 
1º de janeiro a tarifa para quem 
utiliza o serviço irá passar para 
R$ 3,70 no cartão e R$ 4,10, 
para pagamento em dinheiro. 
Já o valor da tarifa técnica pas-
sará a ser de R$ 4,80.
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Garoto de programa é esfaqueado por 
clientes e tem celular roubado

Um rapaz, de 26 anos, que 
trabalha como garoto de pro-
grama, foi internado na noite 
do domingo (28) após ter sido 
esfaqueado, às 22h30, por 
dois clientes que não queriam 
pagar pelo serviço. A dupla 
também roubou o celular da 
vítima.

Segundo a Polícia Militar, 
uma guarnição foi chamada 
para atender uma ocorrência 
de pessoa esfaqueada na rua, 
e no local encontrou o jovem 
com ferimentos de duas faca-
das no braço esquerdo e no 
abdômen. No chão, havia uma 
grande quantidade de sangue.

Em seguida, os pms acio-
naram o SAMU e durante a 
espera do socorro médico 
foram informados de que a 

vítima trabalha como garoto de 
programa e tinha combinado 
um trabalho com dois homens.

Ele encontrou os dois 
agressores na Avenida Alberto 
Andaló e em certo momento 
ocorreu um desacordo e uma 
discussão, pois os acusados 
não queriam pagar e por isso 
o programa não foi realizado.

Nesse instante a dupla o 
golpeou com duas facadas, 
pegou o celular do rapaz e fu-
giu para um destino ignorado.

Com a chegada da viatura 
do SAMU a vítima foi socorrida 
até o Hospital de Base, onde 
permaneceu em observação 
médica. Já o caso foi registrado 
na Central de Flagrantes como 
roubo e, posteriormente, en-
caminhado para o 1º Distrito 
Policial.

(Colaborou – Bruna 
MARQUES) 
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APÓS 4 DIAS
Bandido rouba fiação 

de casa e retorna 
para ameaçar vítima

Uma jovem, de 25 anos, 
procurou a Central de Fla-
grantes de Rio Preto, na 
noite do domingo (28), para 
denunciar que quatro dias 
após o roubo da fiação de sua 
residência, na Vila Zilda, ela 
foi ameaçada pelo bandido 
enquanto este passava em 
frente ao imóvel no sábado 
(27).

Segundo a vítima, no dia 
do crime, 23 de novembro, 
ela ouviu um barulho vindo 
do exterior e ao sair para ve-
rificar encontrou um homem 
carregando a fiação de sua 
casa, momento em que o 
desconhecido a empurrou e 

conseguiu fugir.
Já no sábado, ela obser-

vou que o marginal estava 
em frente a sua residência e 
nesse instante se aproximou 
e informou que retornaria 
para se vingar.

Temendo por sua vida a 
vítima decidiu registrar um 
boletim de ocorrência com 
natureza de roubo e ameaça.

Para os policiais, ela ainda 
informou que existem câme-
ras nas imediações que po-
dem ajudar na identificação 
do marginal. O 2º DP ficou 
encarregado das investiga-
ções do caso.

(Colaborou – Bruna 
MARQUES) 

Da REDAÇÃO

ESTACIO FRANCISCO ASSUMPÇÃO, 
natural de Paramirim/BA, faleceu aos 91 
anos de idade. Era viúvo e deixou seus fi -
lhos Mairi, Marta, Estacio Batista, Marcio, 
Marcos, Marlenir e Marilda. Foi sepultado 
no dia 27/11/2021 às 17:00, saindo seu 
féretro do velório Capelas Prever Rio Preto 
para o cemitério São João Batista.

BELCINA PEREIRA BARBOSA, natural 
de Colinas/MA, faleceu aos 90 anos de 
idade. Era viúva e deixou seus fi lhos Epi-
tácio e Maria Dinia. Foi sepultada no dia 
29/11/2021 às 13:00, saindo seu féretro 
do velório Capelas Prever Rio Preto para 
o cemitério São João Batista.

IRAIDE MALAVAZI,  natural de Alvares 
Florence/SP, faleceu aos 70 anos de idade. 
Era viúva e deixou seus fi lhos Fernando 
e Ana Carolina. Foi sepultada no dia 

  FALECIMENTOS
29/11/2021 às 10:30, saindo seu féretro 
do velório Capelas Prever Rio Preto para 
o cemitério São João Batista.

INÊS GABRIEL SANTOS, natural de 
Mirassolândia/SP, faleceu aos 87 anos de 
idade. Era viúva e deixou seus fi lhos Ines, 
Santina (falecida), Emilío, Elisa, Angela, 
Rosana, Maria, Erica e Juliana (falecida). 
Foi sepultada no dia 29/11/2021 às 10:00, 
saindo seu féretro do velório Capelas 
Prever Rio Preto para o cemitério São 
João Batista.

VALDEMAR PEREIRA SILVA, natural 
de Rubim/MG, faleceu aos 89 anos de 
idade. Era divorciado e deixou seus fi lhos 
Vanusa, Marcos Marciano e Marcelo. Foi 
sepultado no dia 26/11/2021 às 17:00, 
saindo seu féretro do velório Ercilia para 
o cemitério São João Batista.

ACIDENTE
Motociclista sem CNH 

bate na traseira de 
carro e é internado

Um rapaz de 26 anos foi 
hospitalizado no domingo 
(28) após ter colidido sua 
moto na traseira de um carro, 
às 15h08, no Jardim Paraíso, 
em Rio Preto.

Policiais militares foram 
chamados e apuraram que 
os dois veículos trafegavam 
no mesmo sentido na Avenida 
Domingos Falavina quando o 
motorista do carro, um ho-
mem de 43 anos, diminuiu 
a velocidade para passar por 
uma lombada.

O motociclista não per-
cebeu a manobra e bateu 
na traseira do automóvel, 
caindo no chão. Uma Equipe 

de Resgate foi acionada e 
socorreu o paciente até a 
UPA Norte com uma possível 
hemorragia interna. Mais 
tarde ele foi transferido para 
a Santa Casa.

Antes de seu resgate os 
pms constataram que a víti-
ma não possuía Carteira Na-
cional de Habilitação (CNH). 
A moto foi entregue para a 
esposa do jovem.

Na Central de Flagrantes, 
a ocorrência foi registrada 
como lesão corporal culposa 
em direção de veículo auto-
motor e será investigada pelo 
4º Distrito Policial.

(Colaborou – Bruna 
MARQUES)
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VIOLÊNCIA
Idosa apanha do companheiro, tem braço 

machucado e dente quebrado

No domingo (28), uma 
equipe da Polícia Militar foi 
acionada para atender uma 
ocorrência de briga de casal, 
na qual um homem de 48 
anos agrediu, às 14h25, sua 
companheira, uma idosa de 63 
anos, com um pedaço de metal 
e um soco no rosto.

Ao chegarem no imóvel, no 
Parque Celeste, em Rio Preto, 

os pms foram recebidos pelos 
dois envolvidos e logo consta-
taram que o agressor estava 
embriagado e a vítima apre-
sentava uma lesão no braço 
esquerdo e um dente da frente 
quebrado.

Para a guarnição, a idosa 
disse que seu companheiro 
chegou em casa alcoolizado, 
momento em que exigiu que 
pegasse seus pertences e se 
retirasse da residência, o que 

resultou em uma discussão 
que evoluiu para agressão.

O acusado se armou de um 
cano de metal e golpeou o bra-
ço da vítima e, em seguida, a 
acertou com um soco no rosto 
que causou a queda do dente.

Para se defender a mulher 
pegou uma faca, mas o acusa-
do conseguiu tirar o objeto de 
suas mãos.

A idosa também disse que 
não tem interesse em proces-

sar seu companheiro, pois o 
homem é “uma pessoa boa 
e nunca tinha lhe agredido 
durante os três anos de rela-
cionamento”.

Na Central de Flagrantes, 
o caso foi registrado como 
violência doméstica e lesão 
corporal e será investigado 
pela Delegacia de Defesa da 
Mulher (DDM).

(Colaborou – Bruna 
MARQUES) 
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Motorista embriagado 
bate em moto e 
ameaça policiais

Na madrugada desta se-
gunda-feira (29), um motorista 
de 33 anos foi preso após ter 
causado um acidente de trânsi-
to enquanto dirigia embriagado, 
no bairro Eldorado, na Região 
Norte de Rio Preto, e, pouco 
depois, ameaçado um policial 
militar e um policial civil.

Segundo o boletim de ocor-
rência, uma equipe da Polícia 
Militar foi acionada e no local 
apurou que o homem estava 
dirigindo em alta velocidade e 
em certo momento ao virar na 
Avenida Monte Aprazível não 
respeitou o sinal de pare e co-
lidiu seu carro com uma moto 
que carregava um rapaz de 25 
anos e uma jovem de 24 anos.

Com o impacto da batida, 
as vítimas caíram no chão e 
sofreram escoriações, sendo 
socorridas para a UPA Jaguaré.

Em conversa com uma tes-
temunha, de 22 anos, que 
estava dirigindo atrás da mo-
tocicleta, ela informou ter 
presenciado o momento em 
que o acusado desrespeitou 
a sinalização da rua e acabou 
prensando a moto no muro do 

complexo Eldorado, tentando 
fugir em seguida, sendo deti-
do pela própria testemunha e 
populares.

Para os pms, o suspeito 
confessou ter ingerido bebidas 
alcoólicas em um bar junto com 
a namorada, porém após uma 
discussão saiu do estabeleci-
mento descontrolado. O teste 
do etilômetro resultou em 1.09 
miligramas de álcool por litro.

Durante a apresentação do 
condutor na Central de Flagran-
tes, ele acabou se exaltando e 
ameaçou de morte um policial 
militar e um policial civil.

O delegado plantonista de-
cidiu por prender o rio-pretense 
que, posteriormente, foi enca-
minhado para a carceragem 
da Delegacia Seccional, onde 
deve esperar pela audiência de 
custódia.

No Plantão, o caso foi re-
gistrado como embriaguez ao 
volante, lesão corporal culposa 
em direção de veículo auto-
motor, ameaça e resistência. 
As investigações serão feitas 
pelo 4º DP.

(Colaborou – Bruna 
MARQUES)
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Polícia Civil registra oito 
furtos de celular em show

A Central de Flagrantes de 
Rio Preto recebeu, no último 
domingo (28), oito ocorrências 
de furtos que ocorreram no Re-
cinto de Exposição de Rio Preto 
durante o evento ‘Buteco do 
Gusttavo Lima’ que iniciou na 
tarde do sábado (27) e encer-
rou na madrugada do domingo.

A primeira queixa ocorreu 
às 8h45 quando um rapaz de 
22 anos sentiu falta de seu 
aparelho celular e procurou 
a Polícia Civil para relatar o 
crime. Já a última ocorrência 
foi registrada às 20h45 por um 

jovem de 23 anos. Os dois apa-
relhos eram do modelo Iphone.

Ao todo, foram furtados 
cinco Iphones, um celular da 
marca Samsung, um da Mo-
torola e um da marca Asus. 
Fora os smartphones também 
foram furtadas duas Carteiras 
Nacionais de Habilitação de 
duas mulheres, uma de 31 
anos e outra de 37 anos.

O jornal DHoje entrou em 
contato com a assessoria do 
evento para um posicionamen-
to sobre os casos.

(Colaborou – Bruna 
MARQUES) 
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SEM AULAS
Escola municipal do Jardim Simões tem fiação furtada

Na tarde do último domin-
go (28), a escola municipal 
Professora Olga Mallouk Lopes 
da Silva, localizada no Jardim 
Simões, teve a fiação e o 
relógio de energia furtados, 
o que impediu que as aulas 
presenciais fossem realizadas 
nesta segunda-feira.

O crime foi divulgado pela 
própria instituição, em uma 
rede social, onde a direção 
declarou que não há condições 
mínimas dos alunos serem 
recebidos e por isso as aulas 

foram suspensas na unidade.
O jornal DHoje entrou em 

contato com a Secretaria de 
Educação de Rio Preto que in-
formou que a instituição possui 
apenas o alarme caso ocorra 
algum crime, porém pela falta 
de energia o equipamento 
não foi ativado. Técnicos da 
secretaria estiveram no es-
tabelecimento para realizar 
todos os reparos necessários 
e enquanto isso a escola foi 
orientada a realizar as aulas 
remotamente.

(Colaborou – Bruna 
MARQUES) 
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a sinalização da rua e acabou 
prensando a moto no muro do MARQUES)

SEM AULASSEM AULAS
Escola municipal do Jardim Simões tem fiação furtada
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VÔLEI
Com presença da atleta, 
Copa Carol Gattaz tem 
os campeões definidos

A primeira edição da 
Copa Carol Gattaz 
chegou ao fim neste 

fim de semana em Rio Preto. 
Com jogos realizados no Cen-
tro Regional de Eventos e com 
a presença da própria atleta, 
junto ao prefeito Edinho Araújo 
e o Secretário de Esportes 
Fabio Marcondes, os campões 
foram definidos.

No vôlei feminino, a equipe 
de Rio Preto levou a melhor 
na final contra José Bonifácio 
e venceu por 3 sets a 0. Na 
disputa pelo 3º lugar, Araçatu-
ba superou Avanhadava por 2 
sets a 0. No masculino, Frutal 
superou o Antártica Rio Preto 
por 3 sets a 0 e ficou com o 
título. O 3º lugar foi conquis-
tado por Presidente Prudente, 
que bateu Catanduva por 2 
sets a 0.

“O resultado foi um suces-
so. A retomada da economia 
está liga a retomada das 
atividades esportivas, que 
são fundamentais para que 
a juventude possa exercitar o 
seu talento e descobrir novos 
valores. É através desse tipo 
de evento que a gente avança 
nessa modalidade importan-

te”, afirmou o prefeito Edinho 
Araújo.

Durante a presença nas 
finais, Carol Gattaz tirou foto 
com torcedores e foi homena-
geada pela Prefeitura. “Muito 
importante essa iniciativa de 
realizar esse campeonato. 
Estou super lisonjeada com 
a copa com o meu nome, 
mas acima de tudo ver esses 
jovens vindo ao ginásio para 
praticar esportes”, comentou 
a jogadora.

Nesta temporada, Rio Preto 
teve um time representando a 
cidade na Superliga C. Apesar 
da equipe não conseguido o 
acesso, Carol acredita que o 
município tem condições de 
se inserir nas competições 
nacionais. “Com certeza se 
tiver patrocinadores e a Pre-
feitura dando apoio, Rio Preto 
tem condições pelo tamanho 
da cidade e da região de ter 
um time que possa disputar a 
Superliga A. É um sonho que 
não é distante, só basta ter o 
incentivo das empresas priva-
das”, afirmou.

A Copa Carol Gattaz teve 
inicio em 02/10 e contou com 
a participação de cerca de 
600 atletas de 37 cidades da 
região.

Vinicius LIMA

Vinicius LIMA

TÊNIS
Mateus Alves conquista 

seu primeiro torneio 
Challenger da carreira

O tenista rio-preten-
se Mateus Alves, 
atleta da Alves & 

Oliveira Tennis, conquistou o 
seu primeiro título challenger 
da carreira neste sábado 
(27), em Brasília. Ao lado de 
Gustavo Heide, ele faturou o 
torneio de duplas do Challen-
ger 80 de Brasília ao derrotar 
na final o italiano Luciano 
Darderi e o argentino Genaro 
Olivieri, por duplo 6/3.

Com essa conquista, Ma-
teus soma 80 pontos no 
ranking da ATP. Ele é o atual 
382º colocado e entrará no 
inédito top 300 da catego-
ria.  Na próxima semana ele 
disputa o challenger de São 
Paulo.

“Foi uma semana muito 
boa para nós aqui em Brasí-
lia. Conseguimos dar o máxi-
mo em quadra, impor o nosso 
jogo e ficamos com essa 
conquista muito importante 
para nós dois. Estou muito 
feliz”, comentou o atleta de 
20 anos, único profissional 
da modalidade da região.

O treinador de Mateus, 
o ex-top 100 da ATP, Thiago 
Alves, falou sobre a importân-
cia dessa conquista do seu 
pupilo. ““É uma conquista 
grandiosa, o maior torneio 
que ele venceu na carreira.  
Com essa vitória ele ganha 
confiança e isso influencia 
muito dentro de quadra, 
principalmente para o pros-
seguimento dos torneios que 
ele tem pela frente”, afirmou.

Da REDAÇÃO

Divulgação

A Secretaria de Saúde de 
Rio Preto informou que os 
vacinados contra a Covid-19 
com a marca Janssen poderão 
receber a partir desta terça-
-feira (30), a segunda dose 
da vacina com o imunizante 
Pfizer. Neste caso, o intervalo 
entre doses é de 61 dias. 
Todos que receberam a dose 
única até 30 de setembro 
poderão se vacinar.

O Governo estadual ainda 
não informou quando recebe-
rá nova grade do fabricante 
Janssen para aplicação de 

Vacinados com a 
Janssen podem receber 

2ª dose nesta terça-feira
segunda dose. Segundo os 
dados do Vacinômetro, 11.878 
pessoas em Rio Preto foram 
vacinadas com a dose única. 
No total a cidade contabiliza 
830.052 doses aplicadas, 
com 398.248 na primeira 
etapa, 362.621 na segunda e 
57.305 na terceira.

As doses estão disponíveis 
nas unidades de saúde e 
demais equipamentos públi-
cos 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.

Vinicius LIMA      
redacao@dhoje.com.br
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Mutirão identifica diabetes
 em 5%  dos atendidos

HIV E SIFILIS

Cidade promove Campanha Fique 
Sabendo durante esta semana

A Prefeitura de Rio Preto, 
por meio da Secretaria de 
Saúde promove entre os dias 
1º a 7 de dezembro a 14ª 
edição da Campanha Fique 
Sabendo, em parceria com 
o Programa Estadual de IST/
AIDS-SP. Lembrando que dia 
1º de dezembro é Dia Mundial 
de Combate à Aids. O objetivo 
é ampliar o número de pesso-
as com conhecimento do seu 
status sorológico e em caso 
de diagnóstico positivo, iniciar 
o tratamento, que é parte es-
sencial do enfrentamento da 
epidemia de Aids e sífilis no  
Estado de São Paulo.

“O acesso ao diagnóstico 
precoce do HIV/Aids e da sífilis 
avançou no Estado, mas ainda 
há muitas pessoas que são 
portadoras desses agravos e 
desconhecem sua situação 
sorológica, pois na maioria das 
situações não demonstram 
sintomas”, afirmou a gerente 
dos serviços ambulatoriais 
especializados do município 
Camila Ishizava.

A campanha será realizada 
em todas as unidades básicas 
de saúde, com intensificação 
das testagens de HIV e sífilis, 
por meio do programa chama-
do Fique Sabendo. Também 

da testagem”, reforça Camila.
No próximo sábado (4) 

as ações serão realizadas na 
Praça Dom José Marcondes, 
das 9h às 13h. As atividades 
incluem testagem de HIV, sífilis 
e hepatites B e C; estande com 
orientações sobre Infecções 
Sexualmente Transmissíveis 
(ISTs) e prevenção combinada; 
estande “Caixa das Sensa-
ções” e oferta com orientações 
sobre o autoteste HIV.

Ainda durante a semana, o 
Centro de Atendimento Espe-
cializado na Saúde da Mulher 
(Caesm) realizará a testagem 
sorológica durante a rotina de 
consultas. No Complexo de 
Doenças Crônicas Transmis-
síveis, a população poderá 
realizar o teste rápido ou o 
convencional para HIV, sífilis 
e hepatites B e C, das 7h às 
16h. Ainda nas unidades de 
saúde, estão programadas 
orientações na sala de espera, 
bem como distribuição de in-
sumos de prevenção e material 
educativo.

Raphael FERRARI 

haverá ações em empresas, 
Instituições de ensino, comu-
nidades terapêuticas e em 
espaços públicos. “A ideia é 
mobilizar a população durante 
a semana sobre a importância 

Divulgação

Rio Preto recebeu neste 
fim de semana pela primeira 
vez o Mutirão do Diabetes. Fo-
ram 278 pessoas atendidas, 
sendo que 14 delas (o equi-
valente a 5%) descobriram 
ser diabéticas. Outro dado 
revelado pela organização do 
Mutirão é de 50% estavam 
com o nível de glicemia ina-
dequado.

“Eu participo da organiza-
ção já faz 8 anos e o índice 
de 5% de pacientes diagnos-
ticados com diabetes costuma 
ser uma constante. O que nos 
chamou muito a atenção foi 
que 60% dos pacientes es-
tavam com pressão alta, um 
número muito alto. Se isso 
não for tratado adequada-
mente, pode acarretar outros 
fatores de risco como doenças 
cardiovasculares ou AVC”, co-
mentou Marcelo Campos, um 
dos organizadores do Mutirão.

Também foi revelado que 
80% dos pacientes nunca 
tinham passado por um nu-
tricionista e 95% nunca tinha 
realizado o exame do pé 
diabético, um dos mais impor-
tantes para avaliar a doença.

“A gente esperava uma ade-
são bem maior da população, 
mas ficamos gratos em poder 
ajudar 278 pessoas. Os que 
foram diagnosticados ou estão 
com alto risco de ter diabetes 
foram orientados a procurar as 
unidades de saúde. Pretende-
mos realizar novamente em 
Rio Preto no ano que vem”, 
comentou Marcelo.

O Mutirão acontece já há 

Divulgação

17 anos, sendo o primeiro pro-
movido pelo Dr. Rafael Ernan-
des, do Hospital Beira Rio, em 
Itabuna, e replicado em mais 
43 cidades no Brasil. Hoje, 
o Mutirão de Itabuna atende 
mais de 10.000 pessoas por 
edição. Por sua relevância, o 
evento faz parte da Campanha 
Mundial do Diabetes, realizada 
pela Organização Mundial da 
Saúde (OMS) e Federação 

Nacional de Associações e En-
tidades de Diabetes (Fenad).

Em Rio Preto, 27 mil pes-
soas são atendidas ou retiram 
medicamentos para contro-
lar o diabetes, por mês, no 
sistema público, segundo a 
Secretaria de Saúde. O even-
to contou com a participação 
voluntária de 50 médicos e 
120 estudantes de medicina 
da Faceres e da Unilago.

Vinicius LIMA 
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50ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO 
RIO PRETO 

30 DE NOVEMBRO DE 2021 – TERÇA-FEIRA – 09:00 HORAS 
ORDEM DO DIA 

 
PROJETO  DE  LEI 
 
01 – 355/21 – DO EXECUTIVO – 1ª DISC./VOT (COM EMENDAS) 
Estima a receita e fixa a despesa do Município de São José do Rio Preto para o 
Exercício de 2022, e dá outras providências.(QUÓRUM: MAIORIA 
ABSOLUTA)   
 
III – EXPLICAÇÃO PESSOAL                                                                                                    

 
Ver. PEDRO ROBERTO GOMES 

         Presidente da Câmara –
26/11/2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

51ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO 
RIO PRETO 

30 DE NOVEMBRO DE 2021 – TERÇA-FEIRA – 14:00 HORAS 
ORDEM DO DIA 

 
PROJETO  DE  LEI 
 
01 – 355/21 – DO EXECUTIVO – 2ª DISC./VOT (COM EMENDAS) 
Estima a receita e fixa a despesa do Município de São José do Rio Preto para o 
Exercício de 2022, e dá outras providências.(QUÓRUM: MAIORIA 
ABSOLUTA)   
 
III – EXPLICAÇÃO PESSOAL                                                                                                    

 
 

Ver. PEDRO ROBERTO GOMES 
         Presidente da Câmara –

26/11/2021 
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LEI Nº 14.044 
De 26 de novembro de 2021. 

 
Estabelece normas de 
responsabilidade aos 
organizadores, frequentadores e 
participantes de festas 
clandestinas. 

 
 Ver. PEDRO ROBERTO GOMES, Presidente da Câmara Municipal de 
São José do Rio Preto, Estado de São Paulo: usando das atribuições que me são 
conferidas por Lei, 

FAÇO SABER que a Câmara Municipal manteve e eu promulgo, nos 
termos do § 6º, do artigo 44, da Lei Orgânica do Município, a seguinte Lei: 
 
 Art. 1º Fica imposta multa ao proprietário ou possuidor de imóvel, pessoa 
física ou jurídica, que ceder, a título gratuito ou oneroso, propriedade na qual 
esteja sendo promovida festa clandestina com finalidade comercial ou não 
comercial, na vigência de Decreto Municipal ou Estadual, os quais declarem 
Situação de Emergência ou Calamidade Pública, impondo restrição de 
funcionamento de estabelecimentos e decretem toque de recolher com vistas a 
fomentar o combate endemia, epidemia ou pandemia. 
 
 § 1º Entende-se por festa clandestina com finalidade comercial ou não 
comercial qualquer evento de entretenimento, em propriedade pública ou 
privada, não autorizado pelo Município de São José do Rio Preto, na qual haja 
participação a título gratuito ou oneroso, e/ou haja comercialização ou 
distribuição de bebidas e/ou alimentos. 
 
 § 2º Caso o proprietário não detenha a posse do imóvel e comprove esta 
situação por meio de documentação hábil, a multa prevista no caput será 
aplicada ao possuidor do imóvel. 
 
 Art. 2º Será imposta multa ao organizador, pessoa física ou jurídica, que 
esteja promovendo festa clandestina com finalidade comercial ou não 
comercial, nas situações de Emergência ou Calamidade Pública previstas no art. 
1º. 
 
 Art. 3º Será imposta multa àqueles que estejam frequentando festa 
clandestina com finalidade comercial ou não, nas situações de Emergência ou 
Calamidade Pública previstas no art. 1º. 
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 Art. 4º Todos os atos e procedimentos administrativos necessários à 
aplicação do estatuído na presente Lei, sejam eles atinentes à fiscalização, 
autuação ou desenvolvimento do processo legal administrativo, deverão 
observar a legislação municipal vigente aplicável à espécie, as garantias da 
ampla defesa e do contraditório, bem como os princípios constitucionais que 
regem os atos da Administração. 
 
 Art. 5º Após integralmente observado o devido processo legal, as multas 
aplicadas e mantidas em decorrência da aplicação da presente Lei se sujeitarão, 
se não quitadas voluntariamente junto ao Executivo Municipal, à inscrição em 
dívida ativa e posterior execução fiscal. 
 
 Parágrafo único. Os valores oriundos das penalidades instituídas por esta 
Lei serão revertidos ao Fundo Municipal de Saúde. 
 
 Art. 6º As fiscalizações contempladas nesta Lei serão realizadas pelos 
órgãos competentes de fiscalização do município, mediante decreto, podendo-se 
utilizar de força policial para tanto, caso a situação se faça necessária. 
 
 Art. 7º Todas as infrações previstas nesta Lei são consideradas infrações 
sanitárias gravíssimas, aplicando-se as penalidades correspondentes previstas na 
legislação sanitária municipal. 
  
 Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo 
seus efeitos enquanto durar a vigência de Decreto Municipal ou Estadual, que 
declarem Situação de Emergência ou Calamidade Pública, impondo restrição de 
funcionamento de estabelecimentos e decretem toque de recolher com vistas a 
fomentar o combate endemia, epidemia ou pandemia. 

Câmara Municipal de São José do Rio Preto,  
26 de novembro de 2021. 

 
Vereador PEDRO ROBERTO GOMES 

Presidente da Câmara  
 
AUTÓGRAFO Nº 15.347/2021 
Projeto de Lei nº 070/2021 
Aprovado em 20/07/2021, na 26ª Sessão Ordinária. 
Veto Total nº 044/21 rejeitado em 23/11/21, na 49ª Sessão Ordinária 
Lei registrada na Diretoria Legislativa da Câmara e 
publicada no jornal oficial do Legislativo.  
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         Jorge Gimenez Berruezo 

        Diretor Geral  
Autoria da propositura:  

Ver. Robson Ricci e Ver.ª Karina Caroline 
anl/ 

 
DEPARTAMENTO DE PESSOAL 

EXTRATO DE PORTARIAS 
 

PORTARIA Nº 6813 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021. 

EXONERA a servidora SUÉLEN TAVARES DA SILVA POLACHINI, do cargo 
em comissão de livre nomeação e exoneração, de Assessor da Diretoria 
Administrativa, Referência C-3, lotado na Diretoria Administrativa, a 
partir de 30 de novembro de 2021. 

 

PORTARIA Nº 6814 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021. 

Nomeia o senhor NATÃ TAVARES DA SILVA, ao cargo em comissão de 
livre nomeação e exoneração de Assessor da Diretoria Administrativa, 
Referência C-3, lotado na Diretoria Administrativa, a partir de 30 de 
novembro de 2021. 

 
VER. PEDRO ROBERTO GOMES. 
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
 

 

ASSOCIAÇÃO  DOS  MORADORES  DO  JARDIM  TARRAF  II  –
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DE SÓCIOS

EDITAL DE CONVOCAÇÃO – ELEIÇÃO DE 2021

Pelo  presente  “Edital  de  Convocação”, nos  termos  do  artigo  17,
inciso III do Estatuto Social,  CONVOCO os sócios da  ASSOCIAÇÃO DOS
MORADORES DO JARDIM TARRAF II (AMJT II), registrada no 1º Cartório
de Ofício de Pessoas Jurídicas de São José do Rio Preto em 13/06/2002 sob
nº 10.315, com sede na Rua José Elias Abud, nº 225 em São José do Rio
Preto,  estado de São Paulo,  que estiverem quites  com os cofres sociais
conforme artigo 15 e 21 § único do Estatuto Social  para se reunirem em
ASSEMBLEIA  GERAL  ORDINÁRIA, segunda-feira  dia  20  (vinte)  de
dezembro de 2021 as 19:00 horas, na sede da Associação sito a Rua José
Elias Abud, 225 em São José do Rio Preto (praça do Jardim Tarraf II), e que
na ocasião será observada a ordem do dia para eleger a nova Diretoria e o
Conselho Deliberativo para o biênio de 2022/2023 nos termos do artigo 35 do
Estatuto Social.

Serão  aceitas  inscrições de  Chapas até  antes do  início  da  votação
conforme artigo 37 § 2º e 4º do Estatuto Social, que deverão ser inscritos em
chapas completas nos termos do artigo 26 do Estatuto Social, e a posse dos
eleitos ocorrerá no dia 01 de Janeiro de 2022 conforme artigo 38 do Estatuto
Social.

a) A Assembleia Geral Ordinária instalar-se-á:

I) As  19:00  horas,  em  primeira  convocação,  com  a  presença  de  no
mínimo 2/3 (dois terços) dos associados com direito a voto;

II) As  19:30  horas,  em  segunda  convocação,  com  a  presença  de  no
mínimo 1/2 (metade) mais 1 dos associados com direito a voto;

III)As 20:00 horas, em terceira convocação, com presença de qualquer
número de associados com direito a voto.

Afixe  cópia  deste  edital  no  mural  da  Associação  e  nas  lojas  do
comércio da Avenida JK do bairro Jardim Tarraf II, se elas permitirem, e fixe
nas ruas de saída do bairro, e publique-se no jornal nos termos do artigo 35
§ 2º do Estatuto Social.

São José do Rio Preto/SP, 29 de novembro de 2021.

__________________________________
Dirceu Menegueli Filho
Presidente

Pregão Presencial n° 38/2021. Objeto: Contratação de lo-
cação de softwares nas áreas de Contabilidade Pública, Re-
cursos Humanos, Folha de Pagamentos, Arrecadação/ISS, 
Saúde,  Secretaria/Protocolo, Sistema de  Comunicação, 
Documentos e Processos e Suporte Técnico em conformi-
dade com a discriminação contida no presente edital e seus 
anexos, fi cando designado para o dia 10 de dezembro de 
2021, às 09h30min, para a entrega dos envelopes, sessão 
credenciamento e negociação. 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 João Paulo da Silveira. Pregoeiro. Norair 
Cassiano da Silveira. Prefeito do Município.

Aviso de revogação
PREGÃO PRESENCIAL  nº: 085/2021

Proc. Nº: 139/2021
A Prefeitura de Potirendaba, torna publico para os interessa-
dos a revogação do PREGÃO PRESENCIAL nº: 085/2021, 
que tem como objeto aquisição de urnas funerárias para 
atender as necessidades da coordenadoria municipal de 
Desenvolvimento social, com entrega parcelada, pelo perí-
odo de 12 (doze) meses, por motivos de serem constatados 
vícios que acarretaram em irregularidades e ilegalidades no 
proc. Licitatório, com fundamento no artigo 49, da 8.666/93, 
e sumula 473 do STF. Informações: licitação@potirendaba.
sp.gov.br ou 17 -3827 -9206
Potirendaba, 29 de novembro de 2021, Gislaine M. Franzotti 
– Prefeita Municipal

OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS DO 
DISTRITO DE ENGº SCHMIDT, SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP

Renata Comunale Aleixo
Oficial

Rua São Sebastião, nº 526, Engº Schmidt, São José do Rio Preto-SP
Telefone: (17) 3808-1088 - Email: cartorioes@hotmail.com

__________________________________________________________________________________
EDITAL DE PROCLAMAS

Renata Comunale Aleixo, Oficial do Registro Civil das Pessoas Naturais do Distrito de Engenheiro 
Schmidt, Município e Comarca de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, República Federativa do Brasil. 
Faz saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos de habilitação exigidos pelo artigo 1525 do 
Código Civil.

ALEXANDRE GOMES e ADRINA GONÇALVES DA SILVA. Ele, brasileiro, natural de Mirassol, 
Estado de São Paulo, nascido aos quatorze (14) de janeiro de um mil novecentos e setenta e seis (1976), com 
quarenta  e cinco (45) anos de idade, jardineiro, divorciado, filho de de dona ELSA GOMES. Ela, brasileira, 
natural de Magalhães Barata, Estado do Pará, nascida aos  oito (08) de novembro de um mil novecentos e oitenta e 
dois (1982), com trinta  e nove (39) anos de idade, ajudante de higienização, divorciada, filha de CARLOS 
ALBERTO ANDRADE SILVA e de dona MARIA CELIA GONÇALVES MODESTO.

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, vinte e sete (27) de novembro de dois mil e vinte e um (2021).
Renata Comunale Aleixo
Oficial
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EDITAIS DE PROCLAMAS
1º REGISTRO CIVIL DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO 

RIO PRETO
Rua Tiradentes nº 3355, Centro. 

Tel: (17)3214-5330

Certifi ca-se que, apresentaram perante o 1º Registro Civil da 
Comarca de São José do Rio Preto, os documentos exigidos 
no artigo 1525 do Código Civil brasileiro para habilitação de 
casamento:

MARCOS VINÍCIUS BASSI e ELAYANE LOURENÇO LIMA. 
Ele, de nacionalidade brasileira, consultor comercial, solteiro, 
nascido em São José do Rio Preto, SP, no dia 04 de maio 
de 1998, fi lho de ANTONIO VALTER BASSI e de CLEONI-
CE ALEXANDRE BASSI. Ela, de nacionalidade brasileira, 
vendedora, solteira, nascida em Mirassol, SP, no dia 21 de 
março de 1994, fi lha de EDSON LIMA e de LUCIA LOUREN-
ÇO DA SILVA LIMA. 

JHON ANDRES BERRIO ZAPATA e LORENA MUNETON 
MUNETON. Ele, de nacionalidade colombiana, autônomo, 
solteiro, nascido em Colômbia, no dia 22 de dezembro de 
1990, fi lho de JOHN JAIRO BERRIO ESTRADA e de MARIA 
BEATRIZ ZAPATA TABORDA. Ela, de nacionalidade colom-
biana, autônoma, solteira, nascida em Colombia, no dia 12 
de junho de 1993, fi lha de FABIANO OSWALDO MUNETON 
GUTIERREZ e de EVELIN MUNETON BUILES. 

MARCIO DOS SANTOS RODRIGUES e CELINA OLIVEIRA 
DE MOURA. Ele, de nacionalidade brasileira, analista de su-
porte, solteiro, nascido em DIADEMA, SP, no dia 08 de junho 
de 1993, fi lho de ALEXANDRE PEREIRA RODRIGUES e de 
ARRIETE DOS SANTOS. Ela, de nacionalidade brasileira, 
cozinheira, solteira, nascida em São Paulo, SP, no dia 28 
de março de 1998, fi lha de CAIO FELIX DE MOURA e de 
RENÉE APARECIDA DE OLIVEIRA MOURA. 

CARLOS ROBERTO AFONSO PRUDENCIO e LOURDES 
JUNQUEIRA FRANCO. Ele, de nacionalidade brasileira, 
empresário, divorciado, nascido em São José do Rio Preto, 
SP, no dia 30 de dezembro de 1961, fi lho de ANTONIO PRU-
DENCIO DRIGO e de IVANILDE AFONSO PRUDENCIO. 
Ela, de nacionalidade brasileira, arquiteta, solteira, nascida 
em São José do Rio Preto, SP, no dia 11 de janeiro de 1977, 

fi lha de ANTÔNIO JULIO JUNQUEIRA FRANCO e de MARIA 
EMÍLIA ARRUDA JUNQUEIRA FRANCO. 

WAGNER FRANCISCO DA SILVA e FERNANDA DE SOU-
ZA RODRIGUES. Ele, de nacionalidade brasileira, tatuador, 
solteiro, nascido em Carapicuíba, SP, no dia 19 de novem-
bro de 1985, fi lho de VALFRIDO FRANCISCO DA SILVA e 
de TEREZINHA TORRES DA SILVA. Ela, de nacionalidade 
brasileira, cabeleleira, solteira, nascida em São Paulo, SP, 
no dia 25 de fevereiro de 1982, fi lha de EDSON DE PAULA 
RODRIGUES e de APARECIDA DE FÁTIMA MOREIRA DE 
SOUZA RODRIGUES. 

EDUARDO SOARES DE ABREU e MIRIAN PINHEIRO 
BRUNI. Ele, de nacionalidade brasileira, cientista de dados, 
solteiro, nascido em Bagé, RS, no dia 14 de junho de 1987, 
fi lho de JOSÉ PEDRO ROCHA DE ABREU e de MARTA 
ELIANA BRIÃO SOARES DE ABREU. Ela, de nacionalidade 
brasileira, farmacêutica, solteira, nascida em Bagé, RS, no 
dia 14 de maio de 1989, fi lha de DOMÊNICO BRUNI NETO 
e de LÚCIA HELENA PINHEIRO BRUNI. 

LUIS VENANCIO DE OLIVEIRA e NOEME DE CÁSSIA 
SOUSA. Ele, de nacionalidade brasileira, motorista, solteiro, 
nascido em Mirassol, SP, no dia 14 de julho de 1959, fi lho de 
JOAQUIM VENANCIO DE OLIVEIRA FILHO e de ITAMAR 
COLAZANTE DE OLIVEIRA. Ela, de nacionalidade brasi-
leira, do lar, solteira, nascida em Virgem da Lapa, MG, no 
dia 28 de agosto de 1960, fi lha de  e de MARIA VIEIRA DE 
SOUSA. 

Assim, lavra-se o presente edital de proclamas para que seja 
afi xado neste 1º Registro Civil em lugar de costume e publi-
cado pela imprensa local.  
Se alguém souber de impedimento, oponha-o na forma da 
lei.
São José do Rio Preto, 29 de novembro de 2021.
David Yamaji Valença, Ofi cial.

EDITAIS DE PROCLAMAS
1º REGISTRO CIVIL DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO 

RIO PRETO
Rua Tiradentes nº 3355, Centro. 

Tel: (17)3214-5330

Certifi ca-se que, apresentaram perante o 1º Registro Civil da 
Comarca de São José do Rio Preto, os documentos exigidos 
no artigo 1525 do Código Civil brasileiro para habilitação de 
casamento:

EDUARDO DE ALBUQUERQUE SANTOS e ADRIANA 
APARECIDA DOS SANTOS. Ele, de nacionalidade brasilei-
ra, gerente administrativo, solteiro, nascido em Londrina, PR, 
no dia 25 de janeiro de 1980, fi lho de LORIVAL TEIXEIRA 
DOS SANTOS e de SILVIA REGINA DE ALBUQUERQUE 
SANTOS. Ela, de nacionalidade brasileira, pedagoga, soltei-
ra, nascida em BOTUCATU, SP, no dia 21 de maio de 1979, 
fi lha de OSVALDO DOS SANTOS e de MARIA ANTONIA 
GOES. 

GLAITON REZENDE JUNQUEIRA e CARMEN DA SILVA 
FURQUIM. Ele, de nacionalidade brasileira, médico, divor-
ciado, nascido em Prata, MG, no dia 30 de maio de 1945, 
fi lho de SEVERIANO REZENDE JUNQUEIRA e de ZILAH 
DE LOURDES JUNQUEIRA. Ela, de nacionalidade brasilei-
ra, promotora de vendas, solteira, nascida em Urupês, SP, 
no dia 03 de julho de 1956, fi lha de LAZARO FURQUIM e de 
ALICE DA SILVA FURQUIM.
 
Assim, lavra-se o presente edital de proclamas para que seja 
afi xado neste 1º Registro Civil em lugar de costume e publi-
cado pela imprensa local.  
Se alguém souber de impedimento, oponha-o na forma da 
lei.
São José do Rio Preto, 27 de novembro de 2021.
David Yamaji Valença, Ofi cial.

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

1 SMILEY DOS SANTOS FELTRIN e ROBERTA 
APARECIDA DOS SANTOS VECHIATO, sendo ELE fi lho 
de ONIVALDO FELTRIN e de ROSA MARIA DOS SANTOS 
FELTRIN e ELA fi lha de ANTONIO ROBERTO VECHIATO e 
de SANDRA PERPÉTUA DOS SANTOS VECHIATO;

2 ARMANDO BOINA e JUCELAINE OLIVEIRA DOS 
SANTOS, sendo ELE fi lho de ANTONIO BOINA e de JOANA 
BENEDITA BOINA e ELA fi lha de FERNANDO ROQUE DOS 
SANTOS e de LENITA RAFAEL DE OLIVEIRA;

3 MICHEL ANHÊ FRANCO e ISABELLA ALMEI-
DA, sendo ELE fi lho de MARCO ANTONIO FRANCO e de 
MARCIA ANHÊ FRANCO e ELA fi lha de WILSON ROBERTO 
GON DE ALMEIDA e de KELLY CRISTINA SANTA TERRA 
ALMEIDA;

4 WICTOR HUGO DE SOUZA CARVALHO e NILCÉIA 
APARECIDA DE CARVALHO, sendo ELE fi lho de JOSÉ PE-
DRO DE CARVALHO e de VALÉRIA DE SOUZA CARVALHO 
e ELA fi lha de FRANCISCO DE ASSIS SOARES DE CARVA-
LHO e de DURCILEI APARECIDA BARBOSA;

5 WALDEMAR FRANCISCO JUNIOR e DANIEL-
LE STHEFANY GOMES, sendo ELE fi lho de WALDEMAR 
FRANCISCO e de CONCEIÇÃO ROSA FRANCISCO e ELA 
fi lha de ADEMIR GOMES e de SANDRA MARIA COUTO 
GOMES;

6 RODRIGO TEIXEIRA BASTOS e JULIANA SILVEI-
RA DAMASCENO, sendo ELE fi lho de JACYRA TEIXEIRA 
BASTOS e ELA fi lha de ANTONIO SIMIÃO DAMASCENO e 
de ALDAIS SOARES DA SILVEIRA DAMASCENO;

7 ANDRÉ LUÍS DE AZEVEDO AMORIM e SUELEN 
LACOTIS DOS SANTOS, sendo ELE fi lho de ELYSEO 
APPARECIDO DE AMORIM e de NEUSA APARECIDA DE 
AZEVEDO AMORIM e ELA fi lha de ALCIR FRANCISCO 
DOS SANTOS e de VALDECIRA APARECIDA LACOTIS 

DOS SANTOS; 

8 DIOGO DA SILVA MIRANDA e NEIDIVÂNIA PE-
REIRA, sendo ELE fi lho de JOSÉ OLIVEIRA MIRANDA e de 
SANDRA MARIA DA SILVA e ELA fi lha de LUIZ JANUARIO 
PEREIRA e de MARIA JOSÉ DA SILVA;

9 DIEGO OLIVEIRA DOS SANTOS e LAUANA GON-
ÇALVES DE SOUZA, sendo ELE fi lho de LUCIMAR SOUZA 
DOS SANTOS e de SANDRA BARBOSA DE OLIVEIRA e 
ELA fi lha de SIDNEY FERREIRA DE SOUZA e de LUANA 
DE ALMEIDA GONÇALVES; brasileiros, residentes neste 3º 
subdistrito. Se alguém souber de algum impedimento, opo-
nha-o em Cartório (R. São Paulo, 2200 – Tel: 3202-9090). 
29/11/2021.

Balcão de Empregos 
747 vagas nesta segunda

 
O Balcão de Empregos de Rio Preto desta segunda-feira 
(29) está oferecendo 747 oportunidades de trabalho. As 

principais delas são para operador de caixa (51), repositor 
de hortfruti (35), açougueiro (33), atendente (32), vendedor 
(29), repositor (21), vendedor externo (19), auxiliar de pro-
dução (14), babá (13), técnico de enfermagem (13), promo-
tor de vendas (12), consultor de vendas (11), entre outros.

Os interessados em alguma das vagas podem se cadastrar 
no Balcão de Empregos através do site da Prefeitura www.
riopreto.sp.gov.br/balcaoempregos e se candidatar as va-

gas oferecidas enviando os currículos.Filtros:  Relatório diário do dia 29/11/2021. Apenas vagas ativas (novas e reativadas).

Relatório de VagasBalcão de Empregos

CARGO QTDE. VAGAS SEXO TIPO
AÇOUGUEIRO PERMANENTEMASCULINO4
AÇOUGUEIRO PERMANENTEINDIFERENTE22
AÇOUGUEIRO PERMANENTEINDIFERENTE7
AGENTE DE LIMPEZA PERMANENTEFEMININO1
AJUDANTE CARGA E DESCARGA PERMANENTEMASCULINO2
AJUDANTE CARGA E DESCARGA - NOTURNO PERMANENTEMASCULINO3
AJUDANTE DE FUNDICAO PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA PERMANENTEMASCULINO1
AJUDANTE DE JARDINAGEM PERMANENTEMASCULINO3
AJUDANTE DE MARCENEIRO PERMANENTEMASCULINO1
AJUDANTE DE MARCENEIRO/ MEIO OFICIAL PERMANENTEMASCULINO1
AJUDANTE GERAL PERMANENTEMASCULINO1
AJUDANTE GERAL CONSTRUÇÃO CIVIL PERMANENTEINDIFERENTE6
AJUDANTE GERAL (MECÂNICA/ELÉTRICA) PERMANENTEINDIFERENTE4
AJUDANTE GERAL PONTE ROLANTE E EMPILHADEIRA- MORA EM MIRASSOL PERMANENTEINDIFERENTE1
ALMOXARIFE PERMANENTEINDIFERENTE1
ANALISTA CONTÁBIL JUNIOR PERMANENTEINDIFERENTE1
ANALISTA CONTÁBIL SENIOR PERMANENTEINDIFERENTE1
ANALISTA CONTÁBIL SÊNIOR PERMANENTEINDIFERENTE1
ANALISTA DE ATENDIMENTO PERMANENTEINDIFERENTE1
ANALISTA DE MARKETING PERMANENTEINDIFERENTE1
ANALISTA DE MARKETING DIGITAL PERMANENTEINDIFERENTE2
ANALISTA DE SUPORTE JÚNIOR PERMANENTEINDIFERENTE1
ANALISTA DE TI PERMANENTEINDIFERENTE1
ANALISTA FISCAL PERMANENTEINDIFERENTE1
ANALISTA FISCAL JUNIOR PERMANENTEINDIFERENTE1
ANALISTA PRÉ-VENDAS - FIBRA ÓPTICA PERMANENTEINDIFERENTE1
ANALISTA PRÉ-VENDAS - TECNOLOGIA PERMANENTEINDIFERENTE1
ANALISTA TRIBUTÁRIO PERMANENTEINDIFERENTE1
ARRUMADOR DE PALETE TEMPORÁRIAMASCULINO3
ASSISTENTE COMERCIAL PERMANENTEINDIFERENTE1
ASSISTENTE CONTÁBIL JUNIOR PERMANENTEINDIFERENTE1
ASSISTENTE DE ATENDIMENTO PERMANENTEINDIFERENTE1
ASSISTENTE DE COMPRAS PERMANENTEMASCULINO1
ASSISTENTE DE GARANTIDA DA QUALIDADE PERMANENTEINDIFERENTE1
ASSISTENTE DE RECURSOS HUMANOS PERMANENTEINDIFERENTE1
ATENDENTE PERMANENTEINDIFERENTE18
ATENDENTE PERMANENTEINDIFERENTE2
ATENDENTE PERMANENTEINDIFERENTE2
ATENDENTE PERMANENTEINDIFERENTE2
ATENDENTE PERMANENTEINDIFERENTE2
ATENDENTE PERMANENTEFEMININO2
ATENDENTE PERMANENTEFEMININO1
ATENDENTE PERMANENTEINDIFERENTE3
ATENDENTE DE BALCÃO TEMPORÁRIAINDIFERENTE1
ATENDENTE DE PADARIA PERMANENTEFEMININO1
ATENDENTE DE SHOPPING/ÁREA ALIMENTAÇÃO PERMANENTEINDIFERENTE1
ATENDENTE FAST FOOD PERMANENTEINDIFERENTE3
ATENDENTE FAST FOOD PERMANENTEINDIFERENTE1
ATENDENTE FAST FOOD PERMANENTEINDIFERENTE1
AUX. ADM | FINANCEIRO PERMANENTEINDIFERENTE1
AUX. DE COZINHA PERMANENTEINDIFERENTE3
AUX. DE GARÇOM PERMANENTEINDIFERENTE5
AUX DE SUSHIMAN PERMANENTEINDIFERENTE2
AUX. EXPEDIÇÃO PERMANENTEMASCULINO5
AUXILIAR  TECNICO (A) ENFERMAGEM PERMANENTEINDIFERENTE8
AUXILIAR ADMINISTRATIVO PERMANENTEINDIFERENTE1
AUXILIAR ADMINISTRATIVO PERMANENTEINDIFERENTE1
AUXILIAR ADMINISTRATIVO PERMANENTEINDIFERENTE2
AUXILIAR DE  CARGA E DESCARGA PERMANENTEMASCULINO8

Vagas Ativas
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CARGO QTDE. VAGAS SEXO TIPO
AUXILIAR DE AÇOUGUE PERMANENTEINDIFERENTE11
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO PERMANENTEINDIFERENTE1
AUXILIAR DE APLICADOR DE LIMPEZA ECOLÓGICA PERMANENTEMASCULINO2
AUXILIAR DE COZINHA COM EXPERIÊNCIA PERMANENTEFEMININO1
AUXILIAR DE DEPARTAMENTO PESSOAL- PCD PERMANENTEINDIFERENTE1
AUXILIAR DE ENFERMAGEM PERMANENTEFEMININO2
AUXILIAR DE ESTOQUE PERMANENTEMASCULINO1
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO PERMANENTEMASCULINO3
AUXILIAR DE LIMPEZA PERMANENTEINDIFERENTE1
AUXILIAR DE LIMPEZA PERMANENTEFEMININO1
AUXILIAR DE LIMPEZA PERMANENTEINDIFERENTE1
AUXILIAR DE LIMPEZA PERMANENTEINDIFERENTE1
AUXILIAR DE LIMPEZA PERMANENTEFEMININO1
AUXILIAR DE LIMPEZA PERMANENTEINDIFERENTE4
AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PERMANENTEINDIFERENTE1
AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PERMANENTEMASCULINO1
AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PERMANENTEINDIFERENTE1
AUXILIAR DE MANUTENCAO ELETRICA PERMANENTEMASCULINO1
AUXILIAR DE MARCENARIA PERMANENTEMASCULINO1
AUXILIAR DE MECANICO AUTOMOBILISTICO PERMANENTEINDIFERENTE2
AUXILIAR DE MONITORAMENTO ELETRONICO PERMANENTEINDIFERENTE2
AUXILIAR DE PIZZARIA PERMANENTEINDIFERENTE2
AUXILIAR DE PRODUÇÃO PERMANENTEMASCULINO2
AUXILIAR DE PRODUÇÃO PERMANENTEMASCULINO2
AUXILIAR DE PRODUÇÃO1 PERMANENTEMASCULINO10
AUXILIAR DE SALGADEIRO PERMANENTEINDIFERENTE2
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PERMANENTEMASCULINO1
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PERMANENTEMASCULINO3
AUXILIAR EM ELETRICA PERMANENTEMASCULINO2
AUXILIAR ENFERMAGEM PERMANENTEINDIFERENTE1
AUXILIAR ENFERMAGEM PERMANENTEINDIFERENTE2
AUXILIAR FINANCEIRO CONTAS A RECEBER PERMANENTEFEMININO1
AUXILIAR FISCAL PERMANENTEINDIFERENTE1
AUXILIAR MANUTENÇÃO PERMANENTEMASCULINO1
AUXILIAR MECÂNICO DE AR CONDICIONADO PERMANENTEINDIFERENTE5
AUXILIAR SERVICOS GERAIS PERMANENTEMASCULINO1
BABA PERMANENTEFEMININO7
BABÁ PERMANENTEINDIFERENTE2
BABÁ E CUIDADOR PERMANENTEINDIFERENTE2
BABÁ E CUIDADOR PERMANENTEINDIFERENTE2
BALCONISTA COM EXPERIENCIA PERMANENTEINDIFERENTE1
BARMAN PERMANENTEMASCULINO1
BARMAN PERMANENTEINDIFERENTE1
BKO  COM EXPERIENCIA TELECOM PERMANENTEFEMININO1
CABELEREIRO(A) PERMANENTEINDIFERENTE1
CAIXA PERMANENTEFEMININO1
CAIXA PERMANENTEINDIFERENTE1
CAIXA/ATENDENTE PERMANENTEFEMININO1
CAIXA/VENDAS PERMANENTEINDIFERENTE1
COLADOR DE OUTDOOR PERMANENTEMASCULINO2
COLORISTA DE VEICULOS PERMANENTEINDIFERENTE1
CONSULTOR DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS PJ PERMANENTEINDIFERENTE3
CONSULTOR DE VENDAS PERMANENTEINDIFERENTE1
CONSULTOR DE VENDAS PERMANENTEINDIFERENTE5
CONSULTOR DE VENDAS PERMANENTEINDIFERENTE5
CONTRATA-SE AUX. ADMINISTRATIVO COM EXPERIENCIA PERMANENTEINDIFERENTE1
CONTRATA-SE MONTADOR DE MOVEIS (MARCENARIA MOVEIS CAIXA) COM
EXPERIÊNCIA.

PERMANENTEINDIFERENTE1

CONTRATA-SE PESSOA PARA SERVIÇOS GERAIS. PERMANENTEINDIFERENTE1
CONTRATA-SE PROJETISTA COM EXPERIÊNCIA EM SKETCHUP PERMANENTEINDIFERENTE1
CORRETOR IMOBILIÁRIO PERMANENTEINDIFERENTE5
COSTUREIRA E MÃO DE OBRA ACABAMENTO PERMANENTEFEMININO3
COSTUREIRA (OPERADOR DE PRODUÇÃO) PERMANENTEFEMININO2
COZINHEIRA PERMANENTEINDIFERENTE1
COZINHEIRO (A) PERMANENTEINDIFERENTE1
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CARGO QTDE. VAGAS SEXO TIPO
CUIDADOR DE IDOSOS PERMANENTEINDIFERENTE3
CUIDADORA IDOSO  EM UCHOA PERMANENTEFEMININO2
CUIDADORA INFANTIL - (BABÁ) PERMANENTEFEMININO1
CUIDADORA INFANTIL (BABÁ) PERMANENTEFEMININO5
DOMESTICA PERMANENTEFEMININO1
DOMÉSTICA PERMANENTEFEMININO1
ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO PARA METALURGICA PERMANENTEMASCULINO1
ELETRICISTA INDUSTRIAL PERMANENTEMASCULINO1
ELETRICISTA RESIDENCIAL E PREDIAL / CONSTRUÇÃO CIVIL PERMANENTEMASCULINO3
ELETROMECÂNICO PERMANENTEMASCULINO1
ENCARREGADO DE OBRAS PERMANENTEMASCULINO1
ENFERMEIRO(A) PERMANENTEINDIFERENTE2
ENFERMEIRO(A) PERMANENTEINDIFERENTE2
ENTREGADOR PERMANENTEINDIFERENTE1
ESTAGIARIO DE MARKETING OU PUBLICIDADE E PROPAGANDA PERMANENTEINDIFERENTE1
ESTAGIÁRIO ENGENHARIA PERMANENTEINDIFERENTE2
ESTAGIARIO ENSINO MEDIO OU TECNICO - TELEVENDAS PERMANENTEINDIFERENTE3
ESTAGIÁRIO NA ÁREA DE ADMINISTRAÇÃO TEMPORÁRIAINDIFERENTE1
ESTÁGIO - ADMINISTRAÇÃO PERMANENTEINDIFERENTE1
ESTÁGIO - ATENDIMENTO TEMPORÁRIAINDIFERENTE1
ESTÁGIO - FINANCEIRO TEMPORÁRIAINDIFERENTE1
ESTÁGIO - MARKETING TEMPORÁRIAINDIFERENTE1
ESTÁGIO - PROGRAMAÇÃO PERMANENTEINDIFERENTE1
ESTÁGIO - QUÍMICA TEMPORÁRIAINDIFERENTE1
ESTÁGIO - SOCIAL MEDIA TEMPORÁRIAINDIFERENTE1
ESTÁGIO - SOCIAL MEDIA DESIGNER PERMANENTEINDIFERENTE1
ESTÁGIO ADMINISTRAÇÃO TEMPORÁRIAINDIFERENTE1
ESTÁGIO ADMINISTRATIVO PERMANENTEINDIFERENTE1
ESTÁGIO ADMINISTRATIVO TEMPORÁRIAINDIFERENTE1
ESTAGIO ADMINISTRATIVO COMERCIAL PERMANENTEINDIFERENTE1
ESTÁGIO ADMINSITRAÇÃO TEMPORÁRIAINDIFERENTE1
ESTÁGIO CIÊNCIAS CONTÁBEIS TEMPORÁRIAINDIFERENTE3
ESTAGIO COMERCIAL PERMANENTEINDIFERENTE2
ESTÁGIO DE ANALISTA COMERCIAL PERMANENTEINDIFERENTE1
ESTÁGIO DE ENGENHARIA TEMPORÁRIAINDIFERENTE1
ESTÁGIO DE ENSINO MÉDIO TEMPORÁRIAINDIFERENTE1
ESTÁGIO DE MARKETING PERMANENTEINDIFERENTE2
ESTAGIO EM ADMINISTRAÇÃO OU INFORMÁTICA PARA NEGÓCIOS PERMANENTEINDIFERENTE2
ESTÁGIO EM DESENVOLVIMENTO WEB TEMPORÁRIAINDIFERENTE1
ESTÁGIO EM DIREITO TEMPORÁRIAFEMININO1
ESTÁGIO ENGENHARIA CIVIL TEMPORÁRIAINDIFERENTE1
ESTÁGIO ENGENHARIA (SETOR PRODUÇÃO) TEMPORÁRIAINDIFERENTE1
ESTÁGIO ENGENHARIA\PROJETOS PERMANENTEINDIFERENTE1
ESTÁGIO EXPEDIÇÃO PERMANENTEINDIFERENTE1
ESTÁGIO EXPEDIÇÃO PERMANENTEINDIFERENTE1
ESTÁGIO RECEPÇÃO TEMPORÁRIAINDIFERENTE1
ESTÁGIO TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO TEMPORÁRIAINDIFERENTE1
ESTÁGIO WEB DESIGN PERMANENTEINDIFERENTE1
ESTÁGIO WEB DESIGNER TEMPORÁRIAINDIFERENTE1
ESTOQUISTA PERMANENTEMASCULINO1
EXPEDIÇÃO E SERVIÇOS GERAIS PERMANENTEMASCULINO1
FARMACEUTICA PERMANENTEFEMININO1
FARMACEUTICA (O) PERMANENTEINDIFERENTE2
FAXINEIRA TEMPORÁRIAFEMININO1
FUNCIONÁRIA DOMÉSTICA PERMANENTEFEMININO1
FUNDIDOR DE ALUMÍNIO PERMANENTEMASCULINO1
GARÇOM PERMANENTEINDIFERENTE2
GERENTE DE VENDAS PERMANENTEINDIFERENTE1
GESTOR DE PCP PERMANENTEMASCULINO1
GESTOR DE PROJETOS PERMANENTEINDIFERENTE1
HOSTESS / RECEPCIONISTA DE EVENTOS TEMPORÁRIAFEMININO1
IMPRESSOR FLEXO PERMANENTEINDIFERENTE1
IMPRESSOR GRAFICO PERMANENTEINDIFERENTE1
INSPETOR TÉCNICO (GRADUAÇÃO MECÂNICA AUTOMOTIVA) PERMANENTEMASCULINO1
INSTALADOR AR CONDICIONADO PERMANENTEINDIFERENTE5
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FORMANDAS, MADRINHAS E CONVIDADAS

Tel. (17) 3233-4888

Na loja da estilista Petrô Stival você encontrará vestidos para todas as ocasiões.
Diversidade em modelos e numerações para o seu estilo.

Tecidos nobres, caimento e modelagem impecáveis, com valores especiais.
Rua Antonio de Godoy, 4053 - Redentora

(17) - 3222-3222 
@petrostival - www.petrostival.com.br

DiáriodoBob
Estão voltando as flores. Depois de vencer a pandemia e 

ficar 605 dias sem subir ao palco para apresentar um SHOW, 
voltamos ao normal, no sábado, promovendo o retorno do Clube 
Monte Líbano aos grandes eventos. A comemoração serviu para 
muitas emoções, e, uma delas, pra reafirmar que “não ha mal 
que sempre dure e nem dor que nunca se acabe”. E, o colunista 
tem provas disso, ao ilustrar a coluna de hoje com duas imagens 
marcantes (Nadim Cury com sua esposa Celinha e Daniel 
no palco com a imagem de Nossa Senhora Aparecida), 
como prova cabal que a fé move montanhas, mas que também 
não existe fé sem coragem.  Finalmente, a vida continua e nós 
vencemos a parada, o jogo, a luta, os tempos ruins. Nós es-
tamos vivos e pudemos voltar a nos encontrar numa festa, até 
então  proibida pelas autoridades de saúde nos últimos 300 
dias, quando estivemos presos, com liberdade condicional. E, 
libertos do mal (o vírus), comemoramos a vida, a saúde contra 
a doença, o bem contra o mal, a alegria contra a tristeza e a 
volta ao social para festejar os 91 anos do Clube do Cedro e 
o recomeço de um novo tempo. Detalhe final. Depois de 20 
meses com o clube fechado, sem espetáculos, sem atividades 
esportivas, encontros sociais e abraços de saudade, voltamos 
ao Monte Líbano para comemorar os seus 91 anos, reabrindo 
definitivamente pós pandemia sua sede social para festejar a 
vida. O cantor Daniel mais uma vez mostrou que a vida é um 
show. Clima fraterno. Foi este o espírito da festa de confraterni-
zação de fim de ano da diretoria da nossa Associação Comercial 
e Empresarial, presidida por Kelvin Kaiser, realizada no sábado, 
na campestre sede da rústica Donna Polenta, na vicinal para o 
distrito de Engenheiro Schmitt, conhecido nacionalmente como 
a capital dos doces artesanais. Um uma espécie de refúgio pós 
Vírus Corona e, não poderia ter sido diferente. Foi o primeiro 
evento social dos diretores e funcionários que, durante a pande-
mia, não deixaram de fazer suas reuniões nas segundas feiras, 
mas, de forma remota ou híbrida. Aos poucos tudo vai voltando 
ao normal, inclusive as solenidades tradicionais. Ao concluir, 
não custa nada a gente lembrar de Paulo Soledade, compositor, 
autor do hino “Estão voltando as flores”, uma marcha -rancho 
clássica, das poucas não destinadas ao carnaval.  (Esta coluna 
é publicada com exclusividade para o jornal DHOJE às terças, 
quintas e sábados) Ponto e basta!

Faixas etárias
A prática em Rio Preto vem 
crescendo exponencialmente 
em todas as faixas etárias. A 
procura vem por quem já se 
exercita, quem não se exercita 
ou até mesmo para tratar lesões. 
No estúdio Technobody, da 
empresária Monique Grandini, 
aberto em setembro, que tem 
capacidade para 100 pessoas, 
os resultados já estão sendo 
notados pelos adeptos da 
eletroestimulação e o fator 
tempo é um dos pontos altos.

henriforne@gmail.com

Fique Sabendo 
Coletes de eletroestimulação 
tem chamado atenção de cada 
vez mais pessoas, incluindo 
atletas de alta performance, 
intensifica o treino: 20 minutos 
equivalem a 2 horas de academia 
tradicional. E, ainda mais em 
tempos de pandemia, ele tem 
sido muito procurado por se 
tratar de um exercício intenso 
que é realizado em pouco tempo 
e feito individualmente.

Lançamento 
Formada por uma equipe com 
quarenta anos de experiência 
em obras no mercado da 
construção civil e imobiliário 
em todo o Brasil, a Coelho 
Engenharia passa a ser CITZ 
Desenvolvimento Imobiliário. 
A mudança será anunciada 
oficialmente nesta terça-feira,  
dia 30 de novembro, durante 
coquetel de lançamento da 
nova marca em evento no 
Terraço Ammici, no Quinta do 
Golfe, em Rio Preto, a partir 
das 18h30.

 Infl uenciadores do interior 
A X Influencer, comandada por Ana Paula Castilho, Nadia Zann e Junior Rodrigues, lança o maior 
encontro de influenciadores do interior Paulista que acontece nesta terça-feira, dia 30, em Olímpia, 
mais precisamente no Hot Beach. O 1º X Beach é um encontro que vai levar muita conexão entre 
influenciadores dos mais diversos nichos,  alguns nomes famosos já confirmados como o chefe 
Kadu de São Paulo, o maquiador Luccas Luccas, Fabiana Teixeira (ex-BBB Mama) entre outros. Os 
Influenciadores terão o mais novo espaço do Hot Beach, chamado Praia Ibiza

Lindas telas
Q u e m  p a s s a r  p e l o 
Riopreto Shopping até o 
dia 8 de dezembro poderá 
contemplar a exposição “1” 
com 08 obras compostas 
por 25 quadros do artista 
plástico Newton Malvezzi. A 
exposição apresenta trabalhos 
especialmente selecionados 
de suas criações nos últimos 
três anos.

C/ Luizinho BUENO 

O médico Dr. Nadim Cury, presidente do 
Monte Líbano com sua esposa Célia, com 

a imagem de Nossa Senhora Aparecia, 
presente do cantor Daniel, depois do show 

na sede do clube, no sábado.  

GolpedeMestre  
UMA COISA DE CADA VEZ: QUE VENHA A QUARTA ONDA OU A TERCEIRA 
VIA! AS DUAS COISAS AO MESMO TEMPO A GENTE NÃO AGUENTA. Sorria 
beba muita água e seja feliz!   

 Daniel, o cantor que emocionou a 
plateia que lotou o salão social do 
Monte Líbano, no encerramento do 

seu show, no sábado,  com a imagem 
de Nossa Senhora Aparecida, a 

padroeira do Brasil e protetora dele 
e de todos nós. 


