
Rio Preto tem o melhor projeto de 
retomada da economia do estado
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POLÍCIA
Policiais 
civis de Rio 
Preto na 
capital on-
tem; equipe 
comandou 
operação 
contra 
quadrilhas 
de este-
lionatários 
em quatro 
cidades 
da grande 
São Paulo 
após inves-
tigações.             
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Rio Preto ficou em 1º lu-
gar no prêmio TCE (Tribunal 
de Contas do Estado) por 
conta das ações adotadas 
pelo Comitê de Retomada da 
Economia, coordenado pelo 
vice-prefeito Orlando Bolçone. 
Criado há exatamente um ano 
pelo prefeito Edinho Araújo, o 
comitê reúne 17 instituições 
da sociedade civil e do poder 
público que já  apresentaram 
34 propostas adotadas pela 
prefeitura para estimular a 
economia. Projetos que po-
dem movimentar R$ 350 
milhões na economia, estima 
o presidente da Acirp, Kelvin 
Kaiser.   Pág.A3

PANDEMIA IMPÔS DIFICULDADES PARA PCD ENTRAR NO MERCADO
Nesta sexta-feira, 3 de dezembro, é celebrado o Dia Internacional das Pessoas com Deficiência. Um dos maiores desafios, que foi agravado 
pela pandemia, é a inclusão dos PCDs no mercado de trabalho. em alguns casos, chegam a ser 6,3 pessoas para cada vaga ofertada. Pág.A5

Procura por 
seguro de 

carros antigos 
cresce até 

63% na região
Pág. A2

Balcão de 
Empregos 

oferece mais 
de 960 vagas 
de trabalho
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Itamar destina 
R$ 500 mil a 

Apeti de 
Rio Preto

O secretário estadual de 
Agricultura e Abastecimento 
de São Paulo, Itamar Borges, 
participou na noite de quarta-
-feira, 1, da confraternização 
de final de ano da Apeti, as-
sociação criada há cerca 20 
anos que reúne empresas e 
profissionais de tecnologia da 
informação de Rio Preto. No 
evento anunciou a liberação de 
R$ 500 mil para investimentos 
da associação.            Pág.A3

Adolescente 
leva facada do 
padrasto ao 

proteger a mãe
Um homem de 33 anos foi 

preso na madrugada desta 
quinta-feira (2) após ter esfa-
queado sua enteada, de 13 
anos, quando ela entrou na 
frente da mãe, uma mulher de 
39 anos, para que não fosse 
agredida.     Pág.A4

Mirassol vence e fica mais perto 
da semifinal do Paulista Sub-20

Corrida WA 
Ecológica será no 
próximo dia 12
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Unimed tem 
450 inscritos em 

treino amador
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Comitiva de 
autoridades 
de Rio Pre-

to ontem 
na capital 

durante 
entrega do 
prêmio no 

Tribunal de 
Contas do 

Estado;  ci-
dade tem 

melhor pro-
jeto de re-
tomada da 
economia 
após pan-

demia
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O que o Síndico pode 
decidir sem convocar 

assembleia?
Ser síndico não é uma 

tarefa fácil. Apesar de re-
centes transformações e 
das informações e mate-
riais disponíveis atualmen-
te, ainda surge uma dúvida: 
até que ponto o síndico 
pode tomar decisões sozi-
nho?

Essa é uma dúvida muito 
comum, afinal, viver em 
condomínio é fazer um eter-
no exercício de tolerância 
e respeito, uma vez que 
se conhece e se convive 
com pessoas de diferentes temperamentos, gostos 
e hábitos, que compartilham os mesmos espaços. É 
pensar na necessidade coletiva.

Sendo assim, o síndico tem uma grande responsa-
bilidade: procurar a harmonia e zelar pela segurança 
e patrimônio de todos os moradores, levando sempre 
em conta a decisão da maioria.

Frequentemente, por falta de conhecimento, muitos 
destes gestores acabam ultrapassando os limites de 
sua autoridade dentro do condomínio.

Por isso, para evitar situações de conflito, medi-
das extremadas ou até processos judiciais, o síndico 
precisa ter ciência do que ele pode decidir por conta 
própria, sem necessidade de uma assembleia.

Veja o que ele pode fazer:

Contratar ou demitir funcionários, desde que a 
decisão não interfira nas contas do condomínio.

Media conflitos entre moradores, desde que haja 
imparcialidade.

Cobrar os devedores do condomínio, nos termos 
acordados pela convenção condominial, de maneira 
amigável. O síndico também poderá contratar uma 
empresa especializada em cobrança para não ter que 
se preocupar com mais essa função.

Mas é preciso atentar para as formas de cobrança 
que serão executadas por essa empresa contratada. 
Se for na forma garantida, a empresa irá adiantar a 
receita do condomínio. Nesse caso, a cobrança deve 
ser aprovada em assembleia, pois será cobrada uma 
taxa de serviço.

Porém, em caso de cobrança extrajudicial, não 
haverá custos para o condomínio e a empresa ficará 
responsável de cobrar essas cotas condominiais atra-
sadas, sendo desnecessária a realização de assem-
bleia para a aprovação do serviço.

O síndico pode comunicar o número de unidades 
inadimplentes, mas sem identificar o morador ina-
dimplente.

Ele pode aplicar advertência e, na reincidência, 
multar os moradores que estejam infringindo as 
regras, desde que esteja previsto na convenção do 
condomínio.

A ele também é permitido executar obras emergen-
ciais, como um cano que estourou ou um vazamento 
de gás, que necessitam de reparo imediato, porém é 
preciso considerar o valor da obra.

Caso a obra seja de baixo custo, o síndico poderá 
agir sem necessidade de convocar assembleia. Na 
possibilidade de custos mais elevados, ele também 
poderá tomar as medidas necessárias, mas precisará 
convocar a assembleia para a prestação de contas 
dos valores gastos.

Outra ação importante que ele pode fazer sem ne-
cessidade de reunir os condôminos é executar campa-
nhas de conscientização sobre os mais diversos temas.

Ele pode ainda entrar na unidade em caso de 
urgência e emergência (incêndio, vazamentos, entre 
outros). Embora seja sempre indicado esperar por 
ajuda profissional (bombeiros, polícia, Samu), exis-
tem circunstâncias em que a ação rápida pode evitar 
ocorrências bastante sérias e graves.

Como se pode observar, este profissional pode agir 
com autonomia em diversas situações. No entanto, 
sempre que houver alguma dúvida para a tomada de 
decisões importantes para o condomínio, o ideal é 
levar o assunto para votação.

* José R. Iampolsky é CEO da Paris Condomí-
nios, empresa criada em 1945 para administrar 
condomínios e alugueis. www.pariscondominios.
com.br

ARTIGO Procura de seguros para 
veículos antigos chega 

a crescer 63% na região
Desde 2015, a procura por 

seguros de veículos mais anti-
gos, com 10 anos ou mais de 
fabricação, vem apresentando 
um crescimento constante. Até 
o ano passado, houve um au-
mento de 12,5% nos veículos 
segurados deste segmento no 
Brasil. A mudança no com-
portamento do consumidor 
acompanha um movimento 
do mercado: o envelhecimento 
geral da frota circulante de car-
ros no país. Durante os últimos 
seis anos, a média de idade 
dos veículos brasileiros passou 
de 8,2 anos para 9,6 anos.

Na região de Rio Preto, a 
Porto Seguro informou que 
teve um aumento de 63% de 
janeiro a novembro deste ano 
nas emissões de apólices de 
seguro para veículos “Masters” 
em comparação com o mesmo 
período do ano passado. O ge-
rente da Sucursal da empresa 
em Rio Preto, Marcos Mendes, 
explicou alguns fatores que 
possivelmente impactaram 
nesse crescimento.

“Com a pandemia, as pes-
soas estão segurando mais os 
carros e consequentemente a 
frota vai envelhecendo. Outras 
desistiram de comprar um 
carro zero e preferiram comprar 

Vinicius LIMA   
redacao@dhoje.com.br
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um carro seminovo. Mesmo 
com essa mudança de perfil, 
as pessoas ainda buscam se 
proteger adquirindo seguros”, 
explicou.

Estudos apontam que até 
2025, 49,4% da frota de veí-
culos circulantes no Brasil terão 
mais de 10 anos. Como sequ-
ência, o mercado de seguros de 
veículos também será afetado.

“Houve uma redução na 

fabricação de veículos na pan-
demia e uma indústria grande 
como a automobilística leva 
tempo para se recuperar. Com 
isso, o número de carros mais 
antigos deve aumentar até que 
a indústria se estabilize. No 
mercado de seguros, isso vai 
gerar opção de planos mais per-
sonalizados para os clientes”, 
afirmou Marcos.

O gerente comercial Carlos 

Eduardo Pinto Abe adquiriu 
neste ano um Chevrolet Cara-
van modelo de 1976 e junto foi 
atrás do seguro. “Eu gosto mui-
to de carros antigos e esse em 
especial me lembra o carro que 
o meu pai tinha quando eu era 
mais novo, me trazendo boas 
lembranças. Eu utilizo ele para 
trabalhar, então com certeza 
fui atrás de um seguro quando 
comprei o carro”, afirmou.

Carlos possui um Chevrolet Caravan de 1976

OPORTUNIDADE

EMPREGOS

Aplicativo em Rio 
Preto abre 20 vagas 

de emprego

O aplicativo de entrega 
Bebidas Online abriu 20 vagas 
de emprego nesta quinta-feira 
(2). As oportunidades são para 
a sede da empresa, em São 
José do Rio Preto, para áreas 
de Marketing, Departamento 
Pessoal, Consultor de Vendas 
e Tecnologia da Informação.

Os interessados devem 
enviar currículo para o e-mail  
bebidasonline@gmail.com. 
Espera-se do candidato proa-
tividade, bom relacionamento 
interpessoal, ter conhecimento 

do pacote Office (Excel e Power 
Point), experiência na função, 
capacidade de prospecção e 
negociação de novos parceiros.

Após a análise e seleção de 
currículos, os candidatos ainda 
passarão por uma entrevista 
com o gerente de cada setor 
responsável pelas vagas.

O Bebidas Online está pre-
sente em 136 cidades e 21 
estados brasileiros. Criada em 
2019, a empresa registrou 
apenas em 2020 um cres-
cimento de 300%, e projeta 
fechar 2021 com faturamento 
de R$ 50 milhões.

Da REDAÇÃO

Divulgação

Balcão oferece 969 oportunidades

O Balcão de Empregos de 
Rio Preto desta quinta-feira 
(02) oferceu 969 oportunida-
des de trabalho. As principais 
delas são para operador de 
caixa (77), vendedor (45), 
atendente (38), repositor 
de hortfruti (35), açougueiro 
(34), técnico de enfermagem 
(22), repositor (21), vende-
dor externo (18), promotor 
de vendas (15), auxiliar de 
enfermagem (15), auxiliar de 
produção (14), consultor de 
vendas (11), entre outros.

Há também oportunidades 
de estágio. As vagas são para 
as seguintes áreas: atendi-
mento (10), administração 
(9), engenharia (6), marke-
ting (4), ciências contábeis 
(3), web design (2), química 

(1), direito (1) entre outros.
Os interessados em al-

guma das vagas podem se 
cadastrar no Balcão de Em-
pregos através do site da Pre-
feitura https://www.riopreto.
sp.gov.br/balcaoempregos/ e 
se candidatar às vagas ofere-
cidas enviando os currículos.

O Balcão de Empregos 
também está cadastrando 
trabalhadores interessados 
em oferecer, ou que já exer-
cem, prestação de serviços de 
entrega. A expectativa da Se-
cretaria 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/bal-
caoempregos/, a empresa 
pode fazer o cadastro e enca-
minhar uma busca por palavra 

Da REDAÇÃO

chave “tipo entregador”. Em 
seguida, aparecem todas as 
pessoas interessadas, com 
experiência e perfil para o 

cargo.

(Colaborou – Bruna 
MARQUES) 
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Itamar Borges destina 
R$ 500 mil para a Apeti

O secretário estadual de 
Agricultura e Abastecimento de 
São Paulo, Itamar Borges, par-
ticipou na noite de quarta-feira, 
1, da confraternização de final 
de ano da Apeti, associação 
criada há cerca 20 anos que 
reúne empresas e profissionais 
de tecnologia da informação de 
Rio Preto.

“A convite da diretoria da 
entidade, fiz questão de me 
deslocar de São Paulo, após o 
dia de trabalho na Secretaria, 
para prestigiar os amigos e 
anunciar uma novidade: verba 
de R$ 500 mil para Apeti, ins-
tituição que tanto contribui para 
desenvolvimento tecnológico 
da região”, afirmou Itamar.

O secretário levou em mãos 
convênio da emenda parlamen-
tar de R$ 200 mil de quando 
ainda exercia o mandato de de-
putado estadual. Recurso que 
será empregado na compra de 
mobiliário e equipamentos para 
o Centro de Inovação da entida-
de no Parque Tecnológico. Além 
disso, Itamar anunciou mais R$ 
300 mil que vai destinar para o 
Centro de Treinamento do Pro-
fissionais que associação vai 
instalar dentro do Parque Tec-
nológico, a partir de demanda 
que chegou até ele por Gilberto 
Mariano, diretor da entidade.

“Falando em formação de 
mão de obra também me com-

prometi a somar forças, com 
gestões junto ao vice-gover-
nador Rodrigo Garcia, na luta 
para construir mais quatro sa-
las e um auditório na Fatec de 
Rio Preto, instituição parceira 
da Apeti na qualificação de 
profissionais do setor”, afir-
mou Itamar durante o evento.

“A confraternização da 
Apeti foi uma noite muito 
agradável. Oportunidade de 
rever não só o Gilberto, meu 
amigo desde Santa Fé, mas 
o presidente da associação, 
Marcelo Lourencin, o vice-
-presidente Gerson Pedrinho, 
que me proporcionaram ca-
rinhosa recepção, além de 
convidados ilustres, a começar 
pelo prefeito Edinho Araújo e 
primeira-dama, Maria Elza, o 
vice-prefeito Orlando Bolçone 
e a esposa, dona Wanda, o 
presidente da Acirp, Kelvin 
Kaiser, o diretor da Fatec, 
Sérgio Borges, Lizst Abdala 
(representante da Fiesp), Aldi-
na D’Amico (do Ciesp), entre 
tanto outros amigos e amigas 
que pude abraçar”, disse o 
secretário.

Como deputado de Rio 
Preto e agora como secretário 
estadual de Agricultura, Itamar 
disse que continuará dando 
todo o apoio para que Apeti 
dê o suporte que oferece há 
quase duas décadas para o 
desenvolvimento tecnológico 
de Rio Preto e região.

Da REDAÇÃO

TECNOLOGIA
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Doria busca novos investimentos 
em viagem para Nova York 

O governador João Doria 
abriu nesta quarta-feira (1º) a 
missão estadual em Nova York 
para estreitar o intercâmbio 
comercial com a América do 
Norte e incentivar novos inves-
timentos internacionais em São 
Paulo. Doria participou de seis 
reuniões ao longo do dia para 
incentivar parcerias internacio-
nais nos principais segmentos 
econômicos do estado.

“Neste primeiro dia desta-
quei a empresários e investi-
dores que o Brasil tem jeito e 
pode ter um belo futuro no seu 
desenvolvimento econômico 
e social. Pudemos apresentar 
nossas ideias para que o Brasil 
vença o populismo, a corrupção 
e a inflação. Nossas realizações 
em São Paulo são prova de que 
é sim possível fazer um governo 
responsável do ponto de vista 
fiscal. E que seja capaz de 
realizar reformas estruturais”, 
disse Doria.

A comitiva capitaneada por 
Doria é formada por Secretá-
rios de Estado e empresários 
paulistas, além do Prefeito de 
São Paulo, Ricardo Nunes. O 

Governador vai inaugurar um es-
critório comercial na América do 
Norte. A coordenação da missão 
e a operação do escritório estão 
a cargo da InvestSP, a Agência 
Paulista de Promoção de Inves-
timentos e Competitividade.

Doria foi recebido pela Em-
baixadora Maria Narazeth Farani 
Azevêdo, Cônsul Geral do Con-
sulado do Brasil em Nova York, 
e o Ministro Fernando Sena, que 
é Cônsul-Adjunto. Na sequência, 
o Governador e o Prefeito de 
São Paulo se reuniram com o 
ex-Prefeito de Nova York Michael 
Bloomberg.

Desde 2019, o Governo de 
São Paulo e a Bloomberg Philan-
thropies mantêm parcerias por 
meio do projeto ACT – Promoção 
da Saúde, que fomenta cursos 
de políticas públicas voltadas 
ao enfrentamento de doenças 
crônicas não transmissíveis.

Durante a tarde, Doria almo-
çou com Alexandre Bettamio, 
Presidente do Bank Of America 
para a América Latina. O Gover-
nador também participou de um 
evento com John Waldron, CEO 
do grupo financeiro multinacio-
nal Goldman Sachs.

A agenda do Governador 

Da REDAÇÃO

Projeto obriga emissão de diploma em Braille 
pelas instituições de ensino de Rio Preto

Projeto de lei do vereador 
Jean Charles (MDB) protocola-
do nesta quinta-feira, 2, prevê 
a obrigatoriedade da emissão 
de diplomas em Braille para 
alunos com deficiência visual 
nas instituições de ensino 
médio e superior de Rio Preto.

De acordo com a proposta 
as instituições de ensino, pú-
blicas e privadas, de ensino 
Médio e Superior, de Rio 
Preto, ficam obrigadas a for-
necer, a pedido do aluno, ou 
seu responsável legal, uma 
via do Diploma ou Certificado 
de Conclusão de Curso, con-
feccionado em Braille, para 
atender os alunos portadores 
de deficiência visual.

A proposta determina que 
fica proibida a cobrança de va-
lores adicionais, de qualquer 
natureza, para a expedição do 

diploma em Braille. O prazo 
de expedição e registro do 
Diploma regular, bem como os 
dados obrigatórios previstos na 
legislação aplicável, deverão 
ser os mesmo para o Diploma 

2.518.
O vereador Jean Charles 

justifica seu projeto afirman-
do que linguagem Braille é 
“um instrumento de ensino 
já que assim as crianças que 
possuem essa deficiência se 
formam numa perspectiva 
em que pode superar suas 
limitações e desenvolver suas 
potencialidades de acesso 
à educação, assim como os 
compromissos dos governan-
tes para que as pessoas com 
necessidades educacionais 
especiais tenham acesso e 
direitos a educação em am-
bientes escolares desprovidos 
de discriminação”.

A justificativa diz ainda que 
a lei, caso aprovada, “visa ga-
rantir a todos aqueles que sen-
tem a necessidade de obter a 
diplomação ou certificação de 
seu grau em formato acessível 
a deficientes visuais”, conclui.

Raphael FERRARI

em Braille.
Caso vire lei o descum-

primento vai gerar multa de 
20 UFM, ou seja, R$ 1.259, 
dobrando em caso de reinci-
dência, atingindo valor de R$ 

D
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ACESSIBILIDADE

MELHOR PROJETO 

Vereador Jean 
Charles, autor 
do projeto

no primeiro dia da missão se 
encerrou com uma reunião com 
o Reitor da Cornell Tech, Greg 
Morrisset. O Governo de São 
Paulo, por meio da Secretaria 
de Desenvolvimento Econô-
mico, Ciência e Tecnologia, e 
o Cornell Tech – campus de 
tecnologia, negócios, direito e 
design da Universidade Cornell 
-, assinaram um protocolo de 
intenções para troca de boas 
práticas e futuras parcerias de 
fomento a hubs de inovação, 
sustentabilidade e educação 
tecnológica avançada no estado 
com ênfase no CITISP, distrito 
de inovação na região de maior 
concentração de institutos de 
pesquisa, tecnologia e enge- Itamar durante liberação de recursos para a Apeti

Prefeito de Rio Preto Edinho Araújo e o vice-prefeito Orlando Bolçone

Divulgação

nharia de São Paulo.

Sobre a 
Missão NY
A Missão Nova York come-

çou nesta quarta (1º) e vai 
até a próxima segunda (6). A 
comitiva estadual é formada 
pelo Governador João Doria, o 
Presidente da InvestSP, Gustavo 
Junqueira, os Secretários de 
Estado Julio Serson (Relações 
Internacionais), Henrique Mei-
relles (Fazenda e Planejamento) 
e Patricia Ellen (Desenvolvimen-
to Econômico) e um grupo de 
26 empresários com negócios 
em São Paulo.

Divulgação

Rio Preto é 1ª no estado em concurso do 
TCE com Comitê da Retomada Econômica

O prefeito Edinho Araújo 
(MDB) e o vice-prefeito e se-
cretário de Planejamento Es-
tratégico, Ciência, Tecnologia 
e Inovação, Orlando Bolçone, 
participaram nesta quinta-feira, 
2, em São Paulo, da cerimô-
nia de entrega do prêmio do 
Tribunal de Contas do Estado 
aos municípios vencedores do 
concurso sobre boas práticas 
durante a pandemia.

A cidade de  Rio Preto ficou 
em 1º lugar no prêmio TCE-
-ODS, à frente de outras duas 
cidades selecionadas no Esta-
do, por conta das ações adota-
das pelo Comitê de Retomada 
da Economia, dentro dos 17 
Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS) definidos 
pela ONU para o combate à 
fome, erradicação da pobreza, 
inclusão social e preservação 
ambiental.

O presidente da Associação 
Comercial e Empresarial de Rio 
Preto (Acirp), Kelvin Kaiser, o 
vice presidente, Gilberto Ma-
riano e o assessor da Secre-
taria Estadual da Agricultura e 
Abastecimento, Edinho Filho, 

também participaram da ses-
são, presidida pela presidente 
do TCE, Cristiana de Castro 
Moraes.

Criado há exatamente um 
ano pelo prefeito Edinho Araú-
jo para planejar a retomada 
econômica, o comitê reúne 
17 instituições da sociedade 
civil e do poder público que já  
apresentaram 34 propostas 
adotadas pela prefeitura para 
estimular a economia.

“O prefeito Edinho Araújo 
se antecipou e Rio Preto foi a 
primeira cidade do Estado a 
formar um comitê para plane-
jar a retomada. E esse comitê 
trabalha de forma integrada, 
coesa e em sintonia com as de-
mandas dos setores produtivos 
e impulsionando a recuperação 
da economia e do mercado de 
trabalho em Rio Preto”, disse o 
coordenador do Comitê, Orlan-
do Bolçone.

Números positivos - Em ou-
tubro representantes do Comitê 
de Retomada Econômica de 
Rio Preto fez um balanço das 
ações já adotadas. O Comitê é 
formado por 23 instituições da 
sociedade civil, poder público e 
entidades, e já recebeu e ana-
lisou mais de 120 propostas.

Raphael FERRARI
redacao@dhoje.com.br

Ao todo, 99 ações foram 
apresentadas, das quais 39 
já foram concretizadas. Entre 
elas, a ampliação da Sala de 
Negócios da Acirp e do Banco 
do Povo, o que possibilitou 
a liberação de mais de R$ 5 
milhões em linhas especiais de 
financiamento para pequenas e 
médias empresas.

Outro projeto foi o incentivo 
para abertura e regularização de 
219 MEIs em Rio Preto, além de 
cursos profissionalizantes e de 
qualificação.

Além disso, os cursos de 
qualificação profissional aten-
deram mais de 800 trabalha-
dores de Rio Preto e região. Na 
área da inovação, o Parque Tec-
nológico de Rio Preto incorporou 
este ano 23 novas empresas 
no Centro Incubador, fechando 
o ano com 44 empresas em 
atividade e cerca de 1.500 
empregos diretos.

“Dentro dos próximos meses 
implantaremos novos projetos. 
São grandes ações, que esti-
mamos injetar mais de R$  350 
milhões por ano na economia”, 
destaca o presidente da Acirp, 
Kelvin Kaiser. 

(Colaborou Vinicius LIMA)
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Polícia Civil de Rio Preto comanda operação 
contra quadrilhas de estelionatários

A Polícia Civil de Rio Preto 
deflagrou, na manhã desta 
quinta-feira (2), às 5h, a ‘Ope-
ração Pix’ que tem o intuito de 
desarticular quadrilhas espe-
cializadas em golpes de este-
lionato. Dezesseis mandados 
de busca e apreensão foram 
cumpridos nas cidades de São 
Paulo, Caieiras, Guarulhos e 
Mogi das Cruzes.

Os mandados ficaram a 
cargo de equipes do Núcleo 
de Polícia Judiciária dos 1º, 
2º e 5º DPs rio-pretenses, 
através do seu Setor de Inves-
tigações Gerais (SIG). A ação 
também contou com o apoio 
Departamento de Homicídios 
e Proteção à Pessoa (DHPP) e 
Garra Dope. Foram mobilizadas 
na operação 18 viaturas poli-
ciais com 76 profissionais de 
segurança.

Em nota para imprensa, a 
Polícia Civil informou que 12 
dos mandados tiveram resul-
tado frutífero, possibilitando 
a localização de investigados 
e apreensão de notebooks, 
celulares, cartões bancários, 

máquinas de cartões e anota-
ções diversas.

Para o jornal DHoje, o dele-
gado Amaury Scheffer, respon-
sável pelos 1º, 2º e 5º DPs, 
explicou que a operação possui 
diversos inquéritos sobre tipos 
diferente de estelionato.

“No golpe do PIX normal-
mente os criminosos conse-
guem clonar ou trocar a foto da 
pessoa que vai se passar pelo 
parente da vítima. Então eles 
entram em contato e dizem que 
estão precisando de dinheiro, ai 
a pessoa acredita por causa da 
foto que o criminoso está usan-
do que é do familiar da vítima 
e acaba fazendo o depósito. Já 
o falso motoboy os criminosos 
fingem serem funcionários de 
agências bancárias informando 
que a vítima está com ativida-
de suspeita na conta e que 
precisa ser bloqueada. Então 
eles pedem para a vítima que-
brar o cartão e falam que um 
funcionário vai buscar o objeto 
bancário”, detalhou.

O delegado ainda acres-
centou que durante o período 
de pandemia os números de 
golpes de estelionato aumen-
taram, virando a nova moda 
criminal.

Da REDAÇÃO   
redacao@dhoje.com.br
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“Então esse golpe, infeliz-

mente, nesse momento que nós 
passamos de pandemia, e que 
ainda estamos nos recuperando 
desse processo de inflação, se 
tornou o crime do momento, 
as pessoas estão partindo para 
este lado. Sempre teve, mais 
agora aumentou demais fazen-
do com que sejam registrados 
em torno de nove ocorrências 
de estelionato”, frisou.

Aproximadamente 200 pes-
soas que estão envolvidas na 
atividade criminosa já foram 
identificadas durante o cumpri-
mento dos mandados que têm 
o propósito de colher provas 
que colaborem na identificação 
e prisão dos integrantes das 
quadrilhas.

Ainda segundo o delegado 
Amaury, as investigações conti-
nuaram ocorrendo e os investi-
gados responderão pelos crimes 
de estelionato e organização 
criminosa.

Sobre a 
investigação

Conforme a Polícia Civil, as 
investigações da operação ini-
ciaram em fevereiro de 2021, 

quando mãe e filha foram pre-
sas acusadas de cometerem o 
crime de falso sequestro, o que 
colaborou na identificação do 
líder do golpe, que estava preso 
no Rio de Janeiro.

Oito meses depois, em outu-
bro, a Polícia Civil teve êxito em 
prender os membros de uma 

quadrilha que era especializa-
do no ‘Golpe da OLX’, no qual 
os criminosos fraudavam os 
anúncios do site de compra e 
venda. A atividade contou com o 
apoio das policias civis de Mato 
Grosso e Santa Catarina.

Na mesma ação os policiais 
prenderam em Cuiabá um dos 

líderes dos estelionatários junto 
com outros membros. E duran-
te as investigações os policiais 
também prenderam em Floria-
nópolis um dos maiores ladrões 
de carga do Brasil.

(Colaborou – Bruna 
MARQUES) 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
Garota de 13 anos leva facada do 

padrasto para defender a mãe 
Um homem de 33 anos foi 

preso na madrugada desta quin-
ta-feira (2) após ter esfaquea-
do sua enteada, de 13 anos, 
quando ela entrou na frente da 
mãe, uma mulher de 39 anos, 
para que não fosse agredida. 
O crime aconteceu na casa da 
família, no Residencial Gabriela, 
por volta da 1h45.

À PM, a dona de casa disse 
que seu companheiro chegou 
embriagado, o que provocou 
uma discussão entre os dois. 
Em seguida, ele deu um soco 
no rosto da mulher e puxou seu 
cabelo, segurando-a.

A adolescente interferiu na 
briga empurrando o padrasto 
que caiu e ao se levantar pegou 
uma faca.

Assim que a mulher virou 
as costas para o agressor, ele 
partiu em sua direção com a 
faca e a menor novamente 
entrou na frente da mãe, sendo 
golpeada na altura dos seios. As 
duas vítimas saíram correndo da 
residência, trancaram o homem 
dentro do imóvel e chamaram 

a polícia.
Para a guarnição, a garota 

confirmou a versão contada pela 
mãe. Na Central de Flagrantes, 
o agressor alegou ter chegado 
na casa por volta da 1h e que 
sua companheira passou a acu-
sá-lo de traição, o que resultou 
em uma briga onde apenas ele 
teria sido agredido. O homem 
ainda acrescentou que lembra 
de estar com uma faca pequena 
para comer bife, mas não se 
recorda de ter agredido a com-
panheira ou a enteada.

Foi realizada uma pesquisa 
policial que constatou que o 
suspeito já possui contra si uma 
medida protetiva registrada pela 
companheira em 2020.

Da REDAÇÃO 

Questionado sobre a ação 
o homem informou que há dois 
meses está morando com as ví-
timas com a anuência da mulher 
que falou que já havia retirado a 
medida e por isso ele não acha-
va que estava descumprindo 
uma ordem judicial.

O delegado plantonista deci-
diu por prender o acusado que 
foi levado para a carceragem 
para ser mantido à disposição 
da justiça. O caso foi registrado 
como descumprimento de me-
dida protetiva e lesão corporal, 
sendo encaminhado para o 6º 
Distrito Policial.

(Colaborou – Bruna 
MARQUES) 
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ACUSADO FUGIU

Casal briga em condomínio de luxo e 
mulher apanha duas vezes na madrugada 

Uma mulher, de 31 anos, 
foi vítima de violência domés-
tica duas vezes, na madruga-
da desta quinta-feira (2), As 
agressões foram causadas por 
seu companheiro, um homem 
de 30 anos, que após levar 
a vítima para o hospital, ao 
retornar para casa, em um 
condomínio de luxo na Avenida 
Miguel Damha, em Rio Preto, 
voltou a agredi-la.

No local os policiais en-
contraram a mulher muito 
abalada e com várias lesões 
pelo corpo, sendo levada para 
o Pronto Atendimento do Hos-
pital Unimed, onde foi mantida 
em observação na companhia 
dos pais.

Para os pms, a vítima disse 
que por motivo fútil o acusado 
desferiu vários chutes, lesio-
nando seu joelho e o próprio 
agressor a levou para o hospi-
tal, onde para o médico acabou 
dizendo que se feriu sozinha.

Ao retornarem para o con-
domínio ela reclamou de dores 
no joelho, o que deixou o 
agressor irritado novamente 
resultando em um novo ataque 
com socos e chutes. A mulher 
afirmou que ao conseguir acio-
nar a PM o suspeito fugiu.

O médico responsável pelo 
atendimento informou que a 
paciente apresentava luxações 

Da REDAÇÃO 

pelo rosto, escoriações nos 
lábios, lesões nos ossos do 
rosto e ferimentos no membro 
superior direito.

No Plantão, foi registrado 
um boletim de ocorrência de 
lesão corporal e violência do-
méstica, posteriormente enca-
minhado para a Delegacia de 
Defesa da Mulher (DDM). (Co-
laborou – Bruna MARQUES) 
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PARQUE DA CIDADANIA JOÃO PAULO II UM FERIDO

Buffet de festa tem 
fiação furtada 

Um homem, de 57 anos, 
procurou a Central de Flagran-
tes na tarde da quarta-feira 
(1) para denunciar que na 
madrugada o buffet de festa 
do qual ele é proprietário, no 
Parque da Cidadania, teve a 
fiação furtada.

Para a Polícia Civil, o comer-
ciante disse que o estabeleci-
mento está sendo reformado 

e que para entrar no imóvel o 
criminoso estourou um portão 
para, em seguida, furtar 300 
metros de fiação e uma bateria 
de 150 amperes.

Segundo a vítima, o local 
não possui câmeras de monito-
ramento. O caso foi registrado 
como furto e encaminhado 
para investigação no 4º Distrito 
Policial.

(Colaborou – Bruna 
MARQUES) 
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PM prende rapaz 
armado com revólver 

A Polícia Militar prendeu às 
8h da última quarta-feira (1) 
um homem de 28 anos que foi 
abordado no bairro João Paulo 
II, na Região Norte de Rio Preto, 
com um revólver.

Segundo a corporação, po-
liciais faziam patrulhamento no 
bairro quando observaram que 
em uma casa abandonada, 
já conhecida por ser um local 
usado por usuários de drogas, 
o suspeito olhava por cima do 
muro e ao notar a presença da 
viatura fugiu pelos fundos.

Os pms acompanharam o 
homem que durante a fuga de-
monstrava ter algo na cintura e 
conseguiram abordá-lo no inte-
rior de uma segunda residência 

conhecida como ‘fumódromo’. 
O suspeito estava dentro de 
um quarto e tinha colocado um 
objeto em uma bolsa.

Questionado sobre o que 
estava escondendo o acusado 
disse que não tinha nada, po-
rém em revista no acessório os 
policiais encontraram um revól-
ver calibre 22, sem munição.

O indiciado foi levado para 
a Central de Flagrantes, onde 
foi registrado um boletim de 
ocorrência de posse irregular 
de arma de fogo, e em seguida 
recolhido para a carceragem 
da Divisão Especializada em In-
vestigações Criminais (DEIC). O 
caso ficou sob responsabilidade 
do 3º Distrito Policial.

(Colaborou – Bruna 
MARQUES) 
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Motorista provoca 
acidente e foge sem 

prestar socorro

Um homem de 32 anos foi 
hospitalizado, na madrugada 
desta quinta-feira (2), após 
ter a traseira de sua moto 
atingida por um carro no qual 
o motorista fugiu sem prestar 
socorro. O acidente aconteceu 
à 0h25, no Jardim Seyon, em 
Rio Preto.

Policiais militares foram 
chamados e no local encon-
traram a vítima recebendo os 
primeiros socorros do SAMU.

Para a PM, o motociclista 
disse que trafegava na Avenida 
Philadelpho Gouveia Neto e 
ao se aproximar do semáforo 
entre a pista que estava e a 
Avenida Doutor Antônio Mar-
ques dos Santos o automóvel 
que vinha logo atrás bateu na 
moto fazendo com que caísse.

Em seguida, o motorista foi 
embora sem prestar nenhuma 
ajuda e acabou sendo seguido 
por um motociclista de 23 
anos, que estava atrás dos 

dois veículos envolvidos.
Aos policiais, a testemu-

nha informou que acompa-
nhou o carro até o condomí-
nio de apartamentos da MRV, 
onde conseguiu abordar o 
autor do acidente que disse 
não ter parado para ajudar 
pois o documento de seu 
automóvel estava atrasado.

A placa do carro ficou na 
rua e, em pesquisa, os pms 
conseguiram identificar o 
proprietário.

O motociclista foi levado 
para a UPA Jaguaré, onde 
permaneceu em observação 
por ter batido a cabeça no 
asfalto.

Na Central de Flagrantes, 
o caso foi registrado como 
lesão corporal culposa em 
direção de veículo, omissão 
de socorro e fuga do local de 
acidente. A investigação será 
feita pelo 3º Distrito Policial.

(Colaborou – Bruna 
MARQUES) 
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Produção Independente
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Mesmo com todos os avanços sociais dos últimos anos, 
não é segredo que a mulher ainda tem inúmeros desafios 
pela frente. Apesar das pressões sociais que ainda existam, 
felizmente hoje há um caminho mais favorável e de menor 
julgamento para que a mulher exerça o seu direito de escolher 
quando e como terá um filho. A liberdade em poder optar por 
não engravidar ou mesmo ser mãe solo, a chamada produção 
independente, é permitida por lei e pela ciência através dos 
tratamentos de reprodução assistida.

A produção independente é o meio pelo qual as mulheres 
podem engravidar sem a necessidade de contar com um 
parceiro sexual masculino. A mesma coisa vale para casais 
homoafetivos que sonham em ter seus filhos. E tudo isso é 
proporcionado graças aos avanços da ciência, da medicina 
e dos processos legais e éticos.

Sob o ponto de vista normativo, em 2017 o Conselho 
Federal de Medicina (CFM) publicou uma resolução que 
garante que homens e mulheres possam ter bebês por meio 
de reprodução assistida sem a figura de um(a) parceiro(a) 
conhecido(a).

Para iniciar uma produção independente, o primeiro passo 
é buscar uma clínica de reprodução assistida, para conduzir 
todo o processo e iniciar o tratamento de acordo com cada 
caso, seja ele inseminação artificial ou fertilização in vitro.

No Brasil, quando as clínicas buscam os bancos de sê-
mens, recebem de volta um catálogo numerado. Cada número 
corresponde a um doador anônimo e carrega consigo carac-
terísticas como raça, tipificação sanguínea, peso, estatura, 
cores dos olhos, cabelo e pele, ocupação, religião e hobbies.

A doação além de ser anônima, seja de sêmen ou óvu-
los, no Brasil também não pode ser remunerada. Além dos 
bancos nacionais existe a possibilidade de busca por bancos 
internacionais.

Quem escolhe a produção independente tem dois trata-
mentos possíveis de reprodução assistida para conseguir a 
sua gravidez: a inseminação artificial e a fertilização in vitro. É 
preciso entender, entretanto, que muito além da complexida-
de, o tempo, os preços, procedimentos e chances de sucesso 
de cada tratamento, a decisão entre a melhor alternativa para 
cada paciente está na boa orientação do médico especialista. 
É ele quem deve apresentar os caminhos mais assertivos e 
saudáveis para uma gravidez de sucesso, depois de realizar 
todos os exames.

Na inseminação artificial, os espermatozóides são intro-
duzidos diretamente no útero, por meio de um fino cateter. 
Por isso, o método é mais conhecido como inseminação 
intrauterina. O procedimento torna a viagem ‘mais curta’ 
para os espermatozoides e permite que somente aqueles 
com melhor qualidade cheguem à cavidade uterina e entrem 
na trompa para encontrar o óvulo que deverá ser fecundado.

Assim como ocorre para todos os métodos de baixa 
complexidade, no entanto, a inseminação depende do bom 
funcionamento das trompas uterinas para que a gravidez 
aconteça.

A FIV, é um tratamento que fertiliza os óvulos em um 
laboratório especializado, para depois transferir os embriões 
resultantes para o útero materno. Para realizar o procedimen-
to, é feita a coleta dos óvulos da mulher e, nessa ocasião, 
se utilizam os espermatozoides de um doador, escolhido de 
um banco de sêmen.

Embora a procura masculina por produção independente 
seja menor e a complexidade maior, os homens que desejam 
um filho sem uma parceira podem recorrer aos tratamentos 
de reprodução assistida para realizar o sonho da paternidade. 
Para isso, vão precisar de duas doações: a de óvulos e a ces-
são temporária de útero para a gravidez (processo chamado 
de útero de substituição). No caso do útero de substituição, 
a doadora deverá ser parente de até quarto grau do paciente 
que busca o tratamento para ter um filho.

Por Luiz Fernando Gonçalves Borges – médico gi-
necologista e obstetra, pós-graduado em Reprodução 
Humana

Pandemia impôs dificuldades para 
inclusão de PCDs no mercado 

Nesta sexta-feira, 3 de de-
zembro, é celebrado o Dia 
Internacional das Pessoas com 
Deficiência, data promovida pe-
las Nações Unidas desde 1992 
com o objetivo de promover a 
conscientização. Um dos maio-
res desafios, que foi agravado 
pela pandemia, é a inclusão dos 
PCDs no mercado de trabalho.

Segundo os dados do Bal-
cão de Empregos de Rio Preto, 
foram anunciadas neste ano 
135 vagas exclusivas para PCDs 
em 2021, enquanto que o 
total de currículos cadastrados 
desse público chega a 860 na 
cidade, o que dá uma média 
de 6,3 pessoas para cada vaga 
disponível.

A Secretaria dos Direitos 
para Mulheres, Pessoa com 
Deficiência, Raça e Etnia de 
Rio Preto apresenta atualmente 
3.646 pessoas com deficiência 
cadastradas e desenvolve o 
programa Emprego Apoiado, 
especializado na inclusão desse 
público.

“Na pandemia houve muitas 
demissões e consequentemen-
te uma diminuição na oferta 
de vagas para os PCDs. No 
Emprego Apoiado nós fazemos 
o acolhimento dessas pessoas 

e ajudamos ela no processo de 
inserção no mercado de trabalho 
através de atualização do currí-
culo e parcerias com empresas. 
Também acompanhamos essa 
pessoas durante o período de 
trabalho para dar apoio em qual-
quer dificuldade que ela tiver. 
Neste ano nós fizemos aproxi-
madamente a realocação de 50 
pessoas”, afirmou o psicólogo 
Everton Maurício Alves, que atua 
na Secretaria da Mulher em uma 
parceria com o Lar de Fátima.

A moradora de Guapiaçu, 
Fernanda Aparecida da Silva 
Cecília, 36 anos, possui uma 
deficiência na perna esquerda 
desde que sofreu um acidente 
na adolescência, que limita um 
pouco a sua locomoção. Em 
abril deste ano ela conseguiu 
ser contratada pela Unimed Rio 
Preto para atuar no setor de 
recrutamento da empresa.

“Trabalhei em um frigorífero 
por sete anos, mas pedi para sair 
porque estava ficando puxado 
para mim. Eu tinha muita dificul-
dade para subir as escadas. De-
cidi encarar o desafio de buscar 
emprego em meio a pandemia. 
Comecei a distribuir currículos e 
foi muito complicado, porque por 
mais que as empresas falam que 
dão chances, elas acham que a 
deficiência pode trazer limita-
ções no que o funcionário pode 
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desenvolver, mas é tudo questão 
de adaptação”, comentou.

A Unimed Rio Preto conta 
atualmente no seu quadro de 
funcionários 32 PCDs. “A gente 
tem uma visão de cuidado com 
o próximo e inclusão dessas 
pessoas na sociedade. A gen-
te acolhe esses funcionários 

de uma forma que ele não se 
sintam excluídos. Ele é tratado 
de forma igual, já que não é um 
limitação física que impede ele 
de fazer uma entrega como um 
colaborador que não tem uma 
deficiência”, afirmou o gerente 
de DHO da Unimed, Felipe Au-
gusto Marim.
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Fernanda 
Aparecida 
da Silva 
Cecília

Saúde segue estado, recua e mantém obrigatoriedade 
USO DE MÁSCARAS

Rio Preto seguirá o estado 
de São Paulo, que anunciou 
nesta quinta-feira (2) o novo 
intervalo de aplicação da dose 
adicional da vacina contra a 
Covid-19 para adultos (18 
anos ou mais). O tempo entre 
a segunda dose e a dose de 
reforço passa de 5 para 4 me-
ses. A medida começa a valer 
nesta sexta-feira (3).

Todos que receberam a 
segunda dose dos imunizan-

tes Coronavac, AstraZeneca 
e Pfizer até o dia 3 de agosto 
poderão procurar uma unidade 
de saúde a partir dessa sex-
ta-feira para receber a dose 
adicional. Já aqueles que foram 
imunizados com a dose única 
da Janssen continuam sendo 
vacinados com a dose adicional 
em intervalo entre doses de 
dois meses. No estado de São 
Paulo, essa dose está sendo 
feita com o fabricante Pfizer.

A vacinação contra a Co-
vid-19 está sendo feita nas 

salas de vacina das unidades 
de saúde e na Paróquia Bom 
Jesus Pastor e São Sebastião 
(Eldorado), de segunda a sex-
ta-feira, das 7h30 às 15h. Os 
endereços podem ser consul-
tados no Portal da Prefeitura 
de Rio Preto em: www.riopreto.
sp.gov.br/mapavacinas.

Para se vacinar, é neces-
sário apresentar documentos 
pessoais com foto e CPF e 
comprovante de vacinação.

A campanha segue para 
aplicação de primeira dose em 

pessoas com idade de 12 anos 
ou mais, segunda dose para 
faltosos e agendados das va-
cinas AstraZeneca, Coronavac 
e Pfizer e dose adicional para 
adultos com e sem imunossu-
pressão.

Segundo os dados do Vaci-
nômetro, Rio Preto já aplicou 
838.638 doses da vacina, sen-
do 398.958 na primeira etapa, 
366.286 na segunda e 61.511 
na terceira. Além disso, 11.883 
pessoas foram imunizadas com 
a dose única.

Vinicius LIMA 

VACINA VAGAS EM RIO PRETO

Rio Preto reduz 
intervalo de aplicação 

da dose adicional

Rio Preto seguirá o estado 
de São Paulo, que anunciou 
nesta quinta-feira (2) o novo 
intervalo de aplicação da dose 
adicional da vacina contra a 
Covid-19 para adultos (18 
anos ou mais). O tempo entre 
a segunda dose e a dose de 
reforço passa de 5 para 4 me-
ses. A medida começa a valer 
nesta sexta-feira (3).

Todos que receberam a 
segunda dose dos imunizan-
tes Coronavac, AstraZeneca 
e Pfizer até o dia 3 de agosto 
poderão procurar uma unidade 
de saúde a partir dessa sex-
ta-feira para receber a dose 
adicional. Já aqueles que foram 
imunizados com a dose única 
da Janssen continuam sendo 
vacinados com a dose adicio-
nal em intervalo entre doses de 
dois meses. No estado de São 
Paulo, essa dose está sendo 
feita com o fabricante Pfizer.

A vacinação contra a Co-
vid-19 está sendo feita nas 

salas de vacina das unidades 
de saúde e na Paróquia Bom 
Jesus Pastor e São Sebastião 
(Eldorado), de segunda a sex-
ta-feira, das 7h30 às 15h. Os 
endereços podem ser consul-
tados no Portal da Prefeitura 
de Rio Preto em: www.riopreto.
sp.gov.br/mapavacinas.

Para se vacinar, é neces-
sário apresentar documentos 
pessoais com foto e CPF e 
comprovante de vacinação.

A campanha segue para 
aplicação de primeira dose em 
pessoas com idade de 12 anos 
ou mais, segunda dose para 
faltosos e agendados das va-
cinas AstraZeneca, Coronavac 
e Pfizer e dose adicional para 
adultos com e sem imunossu-
pressão.

Segundo os dados do Vaci-
nômetro, Rio Preto já aplicou 
838.638 doses da vacina, 
sendo 398.958 na primeira 
etapa, 366.286 na segunda 
e 61.511 na terceira. Além 
disso, 11.883 pessoas foram 
imunizadas com a dose única.

Vinicius LIMA 

Hospital Care prorroga 
inscrições para 

Programa de Trainee

A Hospital Care, holding 
administradora de serviços de 
saúde, prorrogou as inscrições 
para a 3ª edição do seu Progra-
ma de Trainee até o dia 12 de 
dezembro de 2021. Serão 26 
vagas distribuídas nas unidades 
da empresa, sendo quatro em 
Rio Preto e as 22 restantes em 
Campinas – onde também fica 
a sede da holding –, Ribeirão 
Preto, Sorocaba, Florianópolis 
(SC) e Curitiba (PR). Os sele-
cionados iniciarão em março 
de 2022.

São dois programas distin-
tos, sendo o primeiro voltado 
para graduados em Enfer-
magem entre junho de 2018 
e dezembro de 2021 e que 
tenham COREN ativo na data 
de admissão (obrigatório). O 
segundo contempla a área 
Administrativa e busca profis-
sionais formados entre 2018 e 
2021 em cursos de relaciona-
dos às áreas de Administração, 
Gestão, Comunicação, Direito 
e Engenharias. Em ambos é 
necessário que os interessa-
dos tenham disponibilidade 
para mudança de cidade, por 
conta da atuação regional da 
empresa.

“O Programa de Trainee é 
uma importante ferramenta 
para atrair novos talentos. A 
Hospital Care está crescendo 
de forma acelerada e, por isso, 
precisamos de profissionais 
preparados e qualificados para 
nos ajudar a atingir os resulta-
dos. Buscamos pessoas que 

queiram fazer parte dessa nos-
sa história”, afirmou Fernando 
Mattos, diretor executivo de 
Gente e Gestão da Hospital 
Care.

Ao longo dos doze meses 
do Programa de Enfermagem, 
os trainees selecionados terão 
a oportunidade de vivenciar a 
rotina de trabalho de diversos 
setores assistenciais, por meio 
do contato com profissionais 
que são referência nas áreas, 
e vivenciar a rotina de trabalho 
de áreas administrativas que 
tem interface direta com a 
assistência. Podendo assim, 
desenvolver um olhar estraté-
gico do negócio.

O processo seletivo do Pro-
grama de Trainee do Hospital 
Care é conduzido pela Share 
RH, empresa especializada em 
recrutamento, seleção e proje-
tos para gestão de pessoas. O 
cronograma da iniciativa está 
dividido em dez etapas que vão 
até o dia 21/03/2022.

Serviço:
Programa Trainee Admi-

nistrativo
Inscrições até 12 de dezem-

bro de 2021
Onde: http://share-rh.rds.

land/programa-de-trainee-hc-
-administrativo-programa

Programa Trainee Enfer-
magem

Inscrições: até 12 de de-
zembro de 2021

Onde: http://share-rh.rds.
land/programa-de-trainee-hc-
-enfermagem-programa
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PAULISTA SUB-20

MIRASSOL MAIS PERTO DA SEMIFINAL

O Mirassol segue 
impa rá ve l  no 
C a m p e o n a t o 
Pau l i s ta  Sub-

20.  Jogando em Porto Feliz, 
o Leão bateu o Desportivo 
Brasil por dois a zero nesta 
quinta-feira (2) e largou na 
frente nas quartas de final da 
competição. Essa foi a sexta 
vitória seguida do time no 
torneio.

Os gols saíram apenas no 
segundo tempo. O atacante 
Kauan, um do artilheiros do 
campeonato foi mais uma vez 

decisivo. Aos 33 minutos ele 
marcou o primeiro deslocando 
o goleiro em uma cobrança de 
pênalti. Sete minutos depois, 
o Leão aproveitou um contra-
-ataque pela direita e Kauan 
recebeu o passe na cara do 
gol para ampliar a vantagem.

O jogo de volta será no 
domingo (5) no estádio José 
Maria de Campos Maia em 
Mirassol. Além desse con-
fronto, Santos e Palmeiras 
empataram em um a um 
nesta quinta-feira. Na quarta-
-feira (1), a Ferroviária bateu 
o Guarani por três a zero e o 
Audax superou o Corinthians 
por um a zero.

Vinicius LIMA   
redacao@dhoje.com.br

 Leo ROVERONI

Mirassol enfrenta 
Desportivo Brasil nas 
quartas de final do 
Paulista Sub-20 

CIRCUITO DE RUA FUTEBOL
Seleção feminina encerra 
temporada com título do 

Torneio de Manaus

A seleção brasileira con-
quistou nesta quarta-
-feira (1) o Torneio In-

ternacional de Futebol Feminino, 
disputado em Manaus, ao derro-
tar o Chile por 2 a 0 na Arena da 
Amazônia. Foi o primeiro título 
da era Pia Sundhage, iniciada 
em agosto de 2019.

O triunfo levou o Brasil a 
nove pontos na competição 
em solo manauara, contra seis 
das chilenas. Antes, a seleção 
derrotou Índia (6 a 1) e Vene-
zuela (4 a 1). O terceiro lugar 
ficou com as venezuelanas, 
que, mais cedo nesta quarta, 
superaram as indianas por 2 a 1, 
também na Arena da Amazônia, 
encerrando o torneio com três 
pontos. A meia Kerolin, com 
quatro gols, foi a artilheira do 
evento amistoso.

A competição foi a sexta com 
participação canarinha desde 
a chegada de Pia. No primeiro 
ano, o Brasil foi vice-campeão 
deste mesmo torneio, à época 
em São Paulo, superado pelo 
próprio Chile na final, nos pênal-
tis. Em seguida, a seleção foi à 
decisão do Torneio Internacional 
da China, perdendo o título para 
as anfitriãs, também nas penali-
dades. Em 2020, as brasileiras 
disputaram outro evento amisto-
so, desta vez na França, ficando 
na terceira posição entre quatro 
equipes (as francesas levaram 
o título).

Em fevereiro deste ano, o 
Brasil competiu no Torneio She 
Believes, nos Estados Unidos, 
ficando com o vice-campeonato, 
atrás das donas da casa. Em 
julho, a seleção disputou o único 
campeonato oficial da era Pia, 
a Olimpíada de Tóquio (Japão), 
caindo nas quartas de final, nos 
pênaltis, para o futuro campeão 
Canadá.

As brasileiras iniciaram o 

jogo tentando impor uma pos-
tura mais ofensiva, mas en-
contraram dificuldades na bem 
postada defesa chilena. Na pri-
meira chance, aos 12 minutos, 
a meia Ary Borges foi lançada 
na ponta direita da área por Ke-
rolin e tentou encobrir a goleira 
Christine Endler, mas mandou 
por cima. A segunda investida 
só foi possível aos 34, depois 
da zagueira Antônia (atuando 
como lateral-direita) quebrar a 
linha de marcação ao encontrar 
Debinha próxima à pequena 
área. A camisa 9 arrematou 
cruzado, com perigo, à direita 
da meta.

A pressão deu resultado no 
começo do segundo tempo. 
Aos três minutos, Ary Borges 
foi lançada pela esquerda pela 
lateral Tamires e cruzou rasteiro 
para Kerolin concluir no contra-
pé de Endler, abrindo o placar. 
As substituições diminuíram o 
ritmo da partida, mas o Brasil 
seguiu ligado. Aos 38 minutos, 
a atacante Giovana aproveitou 
o erro no domínio de bola da 
zagueira Fernanda Ramírez e 
chutou na saída da goleira, de-
finindo o marcador em Manaus.

A vitória sobre as chilenas 
foi a décima do Brasil em 16 
jogos nesta temporada, que 
também teve quatro empates 
(durante os 90 minutos) e duas 
derrotas. Foram 40 gols marca-
dos e 14 sofridos.

O próximo desafio das bra-
sileiras será novamente o Tor-
neio Internacional da França, 
no período destinado a jogos 
de seleções femininas (Data 
Fifa) de 14 a 23 de fevereiro 
do próximo ano. Além das 
anfitriãs, as comandadas de 
Pia terão Holanda e Finlândia 
pela frente. Em julho, a seleção 
disputa a Copa América, onde 
pode garantir vaga na Copa do 
Mundo de 2023, com sede na 
Austrália e na Nova Zelândia.

Agência BRASIL

Corrida WA Ecológica será dia 12

Com o retorno dos 
eventos esportivos 
presenciais em Rio 

Preto, os apaixonados por 
corridas terão mais uma opor-
tunidade de participar de uma 
competição no próximo dia 12 
de dezembro, às 7h, quando 
será realizada a “Corrida WA 
Ecológica”, organizada pela 
Alcer (Associação de Lazer, 
Cultural e Esportiva Rio-pre-
tense) com patrocínio do WA 
Sports Center.

Os atletas profissionais e 
amadores terão à disposição 
duas opções de trajetos: 5k e 
10k. Ambos serão realizados 
em meio à natureza por estra-
das de terras no entorno da 
cidade com largada e chegada 
na WA Centro Esportivo, rua Ar-
thur Affini, 437. As inscrições 
custam R$ 90, vão até o dia 
09 e dão direito ao kit com 
sacola, camiseta, número de 
peito, chip e medalha. Para 
inscrições e mais informações, 
basta acessarwww.alcer.esp.
br.

Para se inscrever, o atleta 
precisa estar imunizado com 
as duas doses da vacina ou 
dose única. Caso não tenha, 
ele será obrigado a realizar um 

teste de PCR no máximo 48 ho-
ras antes da prova e apresentar 
o resultado na entrega do kit 
(sacola, camiseta, número de 
peito e chip), que ocorre no 
dia 11. Já o teste do antígeno 
pode ser feito até a véspera 
do evento.

“Essas medidas são muito 
importantes para os atletas. 
É essencial poder voltar a 
socializar, a fazer esporte ao 
ar livre. Inclusive para a parte 
psicológica”, salienta o diretor 

medalhas de participação. Mas 
as disputas não serão apenas 
presenciais. Haverá ainda, de 
forma simultânea, a Corrida 
Virtual, com trajetos de 3k, 5k, 
10k e 16k.

“Os corredores irão percor-
rer um trajeto em companhia 
de muito verde e ar puro. Um 
atrativo a mais e que tornará 
a corrida um evento único e 
imperdível”, afirmou o sócio 
proprietário do WA Sports Cen-
ter, Adhemar Oliveira Filho.

A “Corrida WA Ecológica” faz 
parte da Copa Alcer, quinta eta-
pa da competição. Ao todo, mil 
atletas estarão na disputa. O 
evento, que conta também com 
apoio do colégio Infantil Arte & 
Manha e do Colégio Coeso, vai 
seguir todos os protocolos de 
segurança contra um Covid-19.

Serviço

Corrida WA Ecológica
Dados: 12 de dezembro de 

2021
Horário: 7h
Largada e chegada: Centro 

Esportivo WA, São José do Rio 
Preto - Rua Arthur Affini, nº 
437, Lote 2, Quadra 8 - São 
José do Rio Preto (SP)

Inscrições: www.alcer.esp.br
Valor: R$ 90,00
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da Alcer e um dos organizado-
res da Corrida WA Ecológica, 
Fernando Furlan.

Na largada, os participan-
tes devem, obrigatoriamente, 
utilizar máscaras. Elas são 
removidas durante o percur-
so e devem ser recuperadas 
na chegada. Após cruzarem 
a linha final, os requisitos à 
disposição em gel para higie-
nização das mãos.

A premiação será feita por 
categorias e todos receberão 

Divulgação

AMADOR

Unimed tem 450 inscritos para 
1º Treino de Inclusão no sábado

Para celebrar o Dia In-
ternacional da Pessoa 
com Deficiência, o Ins-

tituto Unimed Rio Preto, por 
meio do projeto Pernas Solidá-
rias promove neste sábado (4) 
o 1º Treino de Inclusão.

Estão inscritos para partici-
par do treino 450 atletas ama-
dores, profissionais e pessoas 
com diferentes deficiências 
- motora, visual e intelectual. 
A ação, que também conta 
com apoio da Prefeitura de Rio 
Preto, terá início às 6h e será 
realizada em um circuito de 
5,2 km localizado na região da 
avenida Juscelino Kubitschek, 
próximo ao Shopping Iguatemi, 
em Rio Preto.

Cada atleta fará o treino res-
peitando o seu limite, seja ca-
minhando, correndo, pedalando 
ou praticando qualquer outra 
atividade física. As pessoas 
com deficiência irão participar 
de forma especial: com ajuda 
de atletas guias. Os visuais e 
intelectuais irão correr ou ca-
minhar com um voluntário ao 
lado, os com deficiência física 
serão conduzidos por meio de 
cadeiras especiais. Além disso, 
as pessoas com deficiência 
visual também poderão pedalar 
com ajuda de voluntários em 
bicicletas do tipo Tandem, que 
possuem dois assentos.

“O objetivo do treino é pro-
mover a inclusão social e a 
diversidade, incentivar a prá-
tica esportiva e a qualidade 
de vida, além de conscientizar 

sobre a equidade de direitos e 
a necessidade de oferecer opor-
tunidades para pessoas com 
deficiência em geral”, explicou 
o presidente do Instituto Unimed 
Rio Preto, Gilmar Valdir Greque.

Cinco assessorias esporti-
vas da cidade - Bady Fitness; 
Briani Assessoria Esportiva; CH 
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Runners; Igor Lorenzzato; e Out-
door Assessoria Esportiva - darão 
apoio ao treino. Distribuídas pelo 
circuito, a cada 1 km, elas serão 
a base para os atletas com dis-
tribuição de hidratação e frutas.

“Promover a inclusão faz par-
te dos compromissos da Unimed 
Rio Preto diariamente. Se isso 

for feito por meio do esporte, a 
ação se torna ainda mais com-
pleta e efetiva. Temos certeza de 
que este 1º Treino de Inclusão 
será um marco para a cidade e 
o primeiro de muitos”, afirmou 
o presidente do Conselho de 
Administração da Unimed Rio 
Preto, José Luis Crivellin.
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Prefeitura Municipal de
MONTE APRAZÍVEL

Editais de
NOTIFICAÇÃO

Editais de
PROCLAMAS

Prefeitura Municipal de
POTIRENDABA

A-7Jornal
São José do Rio Preto, sexta-feira
03 de dezembro de 2021

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO: 
 
SETNORTE SETPAR LOTEADORA IMOBILIÁRIA SPE LTDA, empresa privada inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 
29.402.855/0001-20, estabelecida à Rua Quinze de Novembro, nº 3758, Centro, na cidade de São José do Rio Preto/SP, conforme faculta 
a Lei n.o 6.766 de 19 de Dezembro de 1979 e artigo 62, da Lei 13.097 de 19 de Janeiro 2.015, resolve pelo presente Edital, NOTIFICAR 
os proprietários dos lotes, localizados no Empreendimento “Setparque Horizonte (SJRP)”, abaixo relacionados, considerando que 
a tentativa de Notificação Extrajudicial promovida de forma pessoal restou infrutífera, estando os mesmos em local incerto e 
não sabido, para comparecer, no prazo impreterível de 15 (quinze) dias a contar da data de publicação deste edital, no 
endereço supracitado ou dentro do prazo nos contatar através do número 0800-878-0777, tendo em vista o descumprimento 
da obrigação pecuniária assumida originária. Assim pela presente, ficam NOTIFICADOS na forma da legislação vigente, para 
que ninguém possa alegar ignorância/desconhecimento, expede-se a presente com o prazo de 15 (quinze) dias. O não 
comparecimento e a consequente desconsideração a esta notificação ensejará a aplicação das sanções legais com a rescisão 
do contrato de compra e venda firmado entre as partes, ficando eventuais valores de reembolso a crédito dos Notificados, 
desobrigando a Notificante de qualquer comunicação futura. 

Nome do Cliente RG CPF Quadra Lote 
JOSÉ RICARDO FERREIRA MARTINS 3.088.192 044.200.793-04 05 02 

 
JAMIL PEDROZO NASSIF 

DIRETOR 
 
 
 
 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO: 
 
SETCORP 213 URBANIZADORA LTDA, empresa privada inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 27.603.654/0001-66, estabelecida à 
Rua Penita, 3155, nº 3155, Redentora, na cidade de São José do Rio Preto/SP, conforme faculta a Lei n.o 6.766 de 19 de 
Dezembro de 1979 e artigo 62, da Lei 13.097 de 19 de Janeiro 2.015, resolve pelo presente Edital, NOTIFICAR os 
proprietários dos lotes, localizados no Empreendimento “ RES. SETVALLEY 3 FASE 2”, abaixo relacionados, considerando 
que a tentativa de Notificação Extrajudicial promovida de forma pessoal restou infrutífera, estando os mesmos em local 
incerto e não sabido, para comparecer, no prazo impreterível de 15 (quinze) dias a contar da data de publicação deste edital, 
no endereço supracitado ou dentro do prazo nos contatar através do número 0800-878-0777, tendo em vista o 
descumprimento da obrigação pecuniária assumida originária. Assim pela presente, ficam NOTIFICADOS na forma da 
legislação vigente, para que ninguém possa alegar ignorância/desconhecimento, expede-se a presente com o prazo de 15 
(quinze) dias. O não comparecimento e a consequente desconsideração a esta notificação ensejará a aplicação das sanções 
legais com a rescisão do contrato de compra e venda firmado entre as partes, ficando eventuais valores de reembolso a 
crédito dos Notificados, desobrigando a Notificante de qualquer comunicação futura. 

Nome do Cliente RG/CNPJ CPF Quadra Lote 
JOSEFA BEATRIZ DA SILVA  567933532 101.214.724-00 30 04 

 
JAMIL PEDROZO NASSIF 

DIRETOR 
 
 
 
 RODOBENS CORPORATIVA S.A. 

CNPJ Nº 56.540.776/0001-59- NIRE 35.300.114.949

Extrato Ata da Assembleia Geral Extraordinária
Data: 25.10.2021. Horário: 12 horas. Local: Avenida Bady Bassitt, 4717, Vila Imperial, CEP 15.015-700, São José do 

Rio Preto/SP. Presença: reuniram-se os acionistas representante da totalidade do capital social. Mesa: Waldemar Ver-

di Junior – Presidente; Marcio Anisio Haddad – Secretário. Deliberações: a distribuição de dividendos no valor de 

R$60.000.000,00, cujo pagamento ocorrerá até 31/12/2021, em moeda corrente nacional, mediante depósito em 

conta corrente de titularidade dos acionistas, correspondendo à proporção de ações que cada acionista possui na 

Companhia. Registro JUCESP nº 562.078/21-6, em sessão de 26.11.2021.

GOVERNO DE MONTE APRAZÍVEL-SP
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL: 75/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 108/2021
REGISTRO DE PREÇOS: 56/2021
OBJETO: Contratação de empresa especializada para aquisição 
e confecções dos carnês de tributos municipais.
Data da realização da Sessão Pública: 21/12/2021
Horário: 09h30min.
Local da Abertura dos envelopes: Prefeitura de Monte Aprazível 
- Setor Municipal de Licitação, localizado na Praça São João, 
117, Centro.
O edital na integra deverá ser acessado através do site www.
monteaprazivel.sp.gov.br
Fundamentação legal: Leis Federais 10.520/02 e 8.666/93.
Monte Aprazível, 02 de dezembro de 2021.
Marcio Luiz Miguel – Prefeito Municipal
Diego Santos Rossini – Pregoeiro Ofi cial

RETIFICAÇÃO DE PUBLICAÇÃO
TOMADA DE PREÇO nº: 012/2021, Processo nº: 183/2021, 
OBJETO: aquisição de produtos sanitizantes II, para serem utili-
zados nas Coordenadoria Municipais da Saude e da Educação, 
com parcelada pelo periodo de 12 (doze) meses.
Tem o presente a fi nalidade de retifi car a publicação da ratifi ca-
ção em epígrafe, para constar os seguintes dizeres:
 Onde se lê: PREGÃO  Nº: 112/2021   PROCESSO Nº: 
178/2021
Deverá se ler: Pregão nº: 109/2021 – PROCESSO Nº: 175/2021
 Potirendaba, 02 de dezembro de 2021.
 GISLAINE MONTANARI FRANZOTTI
 Prefeita Municipal
RETIFICAÇÃO DE PUBLICAÇÃO 
PREGÃO  Nº: 112/2021   PROCESSO Nº: 178/2021
OBJETO: aquisição de produtos sanitizantes II, para serem utili-
zados nas Coordenadoria Municipais da Saude e da Educação, 
com parcelada pelo periodo de 12 (doze) meses.
Tem o presente a fi nalidade de retifi car a publicação da ratifi ca-
ção em epígrafe, para constar os seguintes dizeres:
 Onde se lê: PREGÃO  Nº: 112/2021   PROCESSO Nº: 
178/2021
Deverá se ler: Pregão nº: 109/2021 – PROCESSO Nº: 175/2021
 Potirendaba, 02 de dezembro de 2021.
 GISLAINE MONTANARI FRANZOTTI
 Prefeita Municipal
VISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
LEILÃO 002/2021     PROCESSO Nº: 172/2021
O MUNICIPIO DE POTIRENDABA torna público, para conheci-

mento de quantos possa interessar a abertura de procedimento 
licitatório, na modalidade leilão.
OBJETO: Alienação de materiais recicláveis, considerados in-
servíveis ao patrimônio público municipal, de acordo com Termo 
de Referência.
 Data do Leilão: 22/12/2021 – às 8h30min.                        
Edital completo poderá ser retirado na Prefeitura Municipal ou 
pelo e-mail licitacao@potirendaba. sp.gov.br. Outras informa-
ções (17) 3827-9206.
Potirendaba, 02 de dezembro de 2021. Gislaine Montanari Fran-
zotti – Prefeita Municipal

EDITAIS DE PROCLAMAS - 1º REGISTRO CIVIL DA COMAR-
CA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO- Rua Tiradentes nº 3355, 

Centro.  - Tel: (17)3214-5330
Certifi ca-se que, apresentaram perante o 1º Registro Civil da 
Comarca de São José do Rio Preto, os documentos exigidos 
no artigo 1726 do Código Civil brasileiro, para habilitação da 
Conversão de união estável em casamento:
GABRIEL LUIZ DE AZEVEDO ASSUNÇÃO e CAROLINA 
HENRIQUES. Ele, de nacionalidade brasileira, autonomo, 
solteiro, nascido em Santos, SP, no dia 12 de agosto de 1987, 
residente e domiciliado a Gago Coutinho, Nº 630, Higienópolis, 
São José do Rio Preto, SP, fi lho de MANOEL LUIZ DE ASSUN-
ÇÃO e de CELIA REGINA DE AZEVEDO ASSUNÇÃO. Ela, de 
nacionalidade brasileira, autonomo, solteira, nascida em São 
Paulo, SP, no dia 13 de março de 1986, residente e domiciliada 
a Gago Coutinho, Nº 630, Higienópolis, São José do Rio Preto, 
SP, fi lha de MANUEL LOPES HENRIQUES e de MONICA DOS 
SANTOS BATISTA HENRIQUES. 
Assim, lavra-se o presente edital de proclamas para que seja 
afi xado 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, 02 de dezembro de 2021.
David Yamaji Valença, Ofi cial.

EDITAIS DE PROCLAMAS - 1º REGISTRO CIVIL DA COMAR-
CA 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:
YURY GUILLERMO HERNANDES OKAMURA e JÚLIA RIBEI-
RO DA SILVEIRA PEREIRA. Ele, de nacionalidade brasileira, 
gerente, solteiro, nascido em São José do Rio Preto, SP, no dia 
15 de junho de 1988, fi lho de OSVALDO LUIZ OKAMURA e de 
MARISA HELENA RODRIGUES HERNANDES OKAMURA. Ela, 
de nacionalidade brasileira, vendedora externa, solteira, nascida 
em TAGUATINGA, DF, no dia 06 de dezembro de 1989, fi lha de 
MARCIO CESAR DANTAS PEREIRA e de SILVIA LUCIA DA 
SILVEIRA. 
JULIAN RAMOS NOGUEIRA PAGANELLI e BRUNA GOR-
ZONI. Ele, de nacionalidade brasileira, empresário, solteiro, 
nascido em São José do Rio Preto, SP, no dia 10 de agosto de 
1988, fi lho de VALTER LUIS PAGANELLI e de ALICE RAMOS 
NOGUEIRA PAGANELLI. Ela, de nacionalidade brasileira, bal-
conista, solteira, nascida em São José do Rio Preto, SP, no dia 
17 de outubro de 1995, fi lha de SIDNEI ANTÔNIO GORZONI e 
de MARANILDA DA SILVA GORZONI. 
BRENO PADOVEZI ROCHA e FERNANDA DA CRUZ GADO-
TI. Ele, de nacionalidade brasileira, engenheiro civil, solteiro, 
nascido em Votuporanga, SP, no dia 09 de abril de 1988, fi lho 
de JOSÉ AFONSO  ROCHA e de MADERLY PADOVEZI RO-
CHA. Ela, de nacionalidade brasileira, farmacêutica, solteira, 
nascida em CAMPINA VERDE, MG, no dia 21 de janeiro de 
1988, fi lha de FRANCISCO GADOTI DE SOUZA e de FÁTIMA 
APARECIDA DA CRUZ SOUZA. 
MURILO DOS SANTOS MAIA e REBECA DE OLIVEIRA MILA-
NI MENINO. Ele, de nacionalidade brasileira, vendedor, solteiro, 
nascido em São Paulo, SP, no dia 19 de julho de 1997, fi lho de 
PAULO ROGERIO MAIA e de IVONE DOS SANTOS MAIA. Ela, 
de nacionalidade brasileira, dentista, solteira, nascida em São 
Paulo, SP, no dia 22 de maio de 1998, fi lha de ELIO MILANI 
MENINO e de ROZIENE DE OLIVEIRA MILANI MENINO. 
Assim, lavra-se o presente edital de proclamas para que seja 
afi xado 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, 02 de dezembro de 2021.
David Yamaji Valença, Ofi cial.

EDITAIS DE PROCLAMAS – Silvio Augusto Pellegrini de Oli-
veira, Ofi cial do 3º Cartório de Registro Civil Pessoas Naturais 
de São José Rio Preto, SP, faz saber que pretendem casar, 
apresentando os documentos exigidos pelo art. 1525 do Cód. 
Civil, os pretendentes:
1. ADRIANO PERES e NARA RAQUEL ALVES DE PAU-

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.

GENIVALDO DOS SANTOS SCHNEIKER e SOLANGE FEDIRISSI. Ele, brasileiro, natural de 
Emilianópolis, Estado de São Paulo, nascido aos vinte e seis (26) de novembro de um mil novecentos e sessenta e 
seis (1966), com cinquenta  e cinco (55) anos de idade, comerciante, divorciado, filho de HENRIQUE 
SCHNEIKER FILHO e de dona ROSALINA DOS SANTOS SCHNEIKER. Ela, brasileira, natural de Santo 
André, Estado de São Paulo, nascida aos  primeiro (01) de outubro de um mil novecentos e setenta e um (1971), 
com cinquenta (50) anos de idade, promotora de vendas, divorciada, filha de GERALDO FEDIRISSI e de dona 
PIERINA BERNARDELI FEDIRISSI.

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, primeiro (01) de dezembro de dois mil e vinte e um (2021).
Renata Comunale Aleixo
Oficial

LA, sendo ELE fi lho de ANTONIO CARLOS BORGES PERES e 
de NAIR SABBO PERES e ELA fi lha de ORESTE DE PAULA e 
de ADELINA ALVES DE PAULA;
2. JOSÉ FRANCISCO DA SILVA e ALESSANDRA GO-
MES TEIXEIRA, sendo ELE fi lho de JOSÉ SOLON DA SILVA e 
de FRANCISCA TEREZA DA SILVA e ELA fi lha de ALEXANDRE 
TEIXEIRA NETO e de ARILZA GOMES TEIXEIRA;
; brasileiros, residentes neste 3º subdistrito. Se alguém souber 
de algum impedimento, oponha-o em Cartório (R. São Paulo, 
2200 – Tel: 3202-9090). 02/12/2021.



     É da Talita Cunha o 
projeto de decoração da 
sede da Acirp na esquina da 
Voluntários com Silva Jardim 
que será inaugurada segunda-
feira. dia 6. 

     Carlão Fernandes, hoje 
carioca, está felicíssimo, Alice 
Costa Braga, filha dele e de 
sua mulher Catarina, que há 
dois anos reside em Orlando, 
foi aprovada para fazer 
medicina em Harvard.

     Só tem um assunto 
na rodas de conversa do 
high: a festa dos 40 anos 
de Rodolfo Del’Arco, para 
500 convidados, na próxima 
quarta-feira no Automóvel 
Clube.

     Lizza Cury Mazzotta está 
cada vez mais linda e como 
sempre, muito elegante. 
Seu sorriso lembra o da atriz 
Giovanna Antonelli.

    O povo quer festa. Ontem 
o industrial Hermes de 
Paula reuniu os íntimos de 
oliveira no salão de festa de 
sua Kinino Alimentos para 
uma confraternização com 
churrasco de carneiro e 
chope.

    Domingo à tarde tem 
Gay Parade na Andaló 
com saída em frente à 
Prefeitura e encerramento no 
estacionamento do Centro 
Regional de Eventos. 

    Nosssa, o Empório Santa 
Martha está aceitando 
encomendas para as 
Christmas’ Season, porque as 

SOCIAL Jornal

ANIVERSÁRIOS 
Esses, os aniversariantes da 
semana: 3, sexta-feira: Maria 
Aparecida Ribeiro Aun, Carlos 
Simão Nimer, Dalila  Medeiros Grisi, 
Irmo Bassi Junior, Edson Crepaldi. 
4, sábado: Dia Nacional do 
Ministério Público, Dia Mundial da 
Propaganda, Ana Luiza Albanezzi, 
Aniloel Nazareth Filho, Cidinha 
Kenan Mussi, Marcelo Bassan 
Júnior, Maria Gertrudes(Tude) 
Dias Tavares, Regina Mara Gomes 
Coelho. 5, domingo: Jully Haddad 
da Fonseca, Selma de Pace 
Bauab, Ana Maria Andreolli,Maria 
Filomena Andreolli Tassi, Cyntha 
Bassitt Porto, Silvia Regina Hage 
Pachá. 6, segunda-feira: Dia de 
São Nicolau, Pe. Nicolau Ferzli, 
Miguel Zerati Filho, Evandro Ennes 
de Lima Júnior, Lindalva Barbosa 
Lorga, Manoel Simão, Walter 
Benfatti Junior. 7, terça-feira: 
Jaqueline Martin Tavares, José 
Carlos Freitas Casseb, Márcio 
Cêntola, Sonia Pansani Munia, 
Wandeley Romano Calil, Francisco 
Augusto Rosa Homsi, Giorgio 
Trabulsi Alelaxis. 8, quarta-feira: 
Dia do Colunista Social, Dia 
da Justiça, Dia da Imaculada 
Conceição, Dia Nacional da 
Família,Dia dos Produtores de 
Rádio e Televisão, aniversário 
de Mendonça, Leda Venturelli, 
Altino Bessa Marques Filho. Em 
1980 -morreu John Lennon aos 
40 anos. 9, quinta-feira: Dia 
do Fonoaudiólogo, Carlos Alberto 
Aued.

BROADWAY GRATIS  
O espetáculo “Brincando com a Broadway” terá sessão única e 
gratuita, em Rio Preto, no próximo domingo, dia 5 de dezembro. A 
peça, que será encenada no Teatro SESI conta a história de Zirabér, 
faxineira de um teatro, que sonha em ser cantora. A sessão, que 
acontece a partir das 18 horas, é gratuita, bastando apenas realizar 
um cadastro online. O musical conta com interpretações ao vivo que 
relembram os maiores sucessos do famoso teatro de Nova York. 

SHOW  

Rio Negro e Solimões poderão 
se apresentar em janeiro no 
Automóvel Clube. Um empresário 
artístico está fazendo contatos 
para marcar o lançamento do 
“A História Continua”, primeiro 
DVD da dupla nos seus 18 anos 
de carreira,que contará com a 
participação de Gusttavo Lima, 
Henrique e Juliano e Jorge e 
Mateus . O DVD será gravado 
na próxima quarta-feira dia 8 
de dezembro no espaço Dois 
Ipês, em Goiânia. Os sertanejos 
preparam musicas animadas 
e dançantes, captando as 
referências do mercado, mas 
sem perderem a sua essência 
musical – calcada no sertanejo 
raiz e romântico com letras 
irreverentes e apaixonadas – e 
também com pitadas de country 
music. Serão10 (dez) faixas, 
que alternarão entre inéditas e 
sucessos de carreira, a dupla 
escalou um time de peso para 
trabalhar nos bastidores. 

PRESENÇA

Com o prestígio cada vez maior 
nas altas esferas políticas, o ex-
presidente da República Michel 
Temer virá a Rio Preto dia 14 de 
dezembro, uma terça-feira. Ele 
será a estrela de um encontro da 
Lide Noroeste Paulista e almoça 
no Espaço Vitória, de meio-
dia às 14h30. O rio-pretense 
Elsinho Mouco, que durante 
os anos em que Temer esteve 
no Palácio do Planalto, foi seu 
marqueteiro político, estará 
presente.

* 

ATRAÇÕES

O Automóvel Clube, tá que tá. 
Hoje tem Inimigos do Ritmo no 
bar Aperitivo e no almoço de 
amanhã, Preto Moreno. A ótima 
dupla Match & Adilson anima a 
boate de sábado e Maurício e 
Jaqueline, o almoço de domingo. 

CHRISTMAS’ TIME 

A Acirp inaugura segunda-feira às 19 horas, na Praça Rui Barbosa, 
a casinha do Papai Noel, um espaço de 60m2, com a presença 
do Papai Noel para fotos com as crianças, após uma apresentação 
no palco ali montado, do musical natalino Grinch, assinado pelo 
grupo Ligia Aydar, a nossa melhor metteur-em-scène para esse tipo 
de espetáculo. As crianças vão adorar. Às 20 horas se apresenta 
a banda de rock Free Lancer. Naquele palco desfilarão várias 
atrações artísticas, desde o dia 9 até 23 antevéspera do Natal. 
Serão disponibilizados espaços para a plateia sentar-se.

São José do Rio Preto, sexta-feira
03 de dezembro de 2021

* 
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JINGLE BELLS II  
Do dia 6 de dezembro ao dia 
20 de janeiro quem efetuar 
uma compra acima de R$ 
50,00 (não cumulativo) em 
uma das lojas participantes da 
campanha, concorrerá a R$ 
30 mil disponibilizado em um 
cartão de débito; além de uma 
moto de 2000w, 0 cartões de 
débito com saque bloqueado 
no valor de R$ 500,00 para o 
ganhador e mais 10 cartões 
de R$ 500,00 para a loja onde 
o consumidor foi sorteado. Os 
sorteios acontecerão nos dias 
10,17 e 23 de dezembro e no 
dia 21 de janeiro de 2022. 

A objetiva de Jorge Maluf registrou a presença do presi-
dente do Automóvel Clube, Jesus Martin Neto e da primei-

ra dama, Suely Martin, ladeados pelo médico Pedrinho 
Venturelli e a mulher, Leda Venturelli e do presidente do 
Conselho Deliberativo, Jordão Reis de sua esposa, Maria 
Isabel Ramalho. A propósito, um fato inédito nos anais da 
entidade, que até agora a imprensa não registrou. Naquela 

noite, Jesus foi aplaudido de pé após seu discurso onde 
falou sobre as realizações da atual diretoria. 

Titular da Cadeira N° 22 da ARLEC- Academia Rio-pretense de Letras e Cultura

* 

GASTRONOMIA ENCANTADORA 

A comida do restaurante Don Léon está simplesmente 
encantadora, bem feita, de-li-ci-o-sa. Motivo do sucesso que 
a casa vem fazendo em seu novo endereço, na Rua Generosa, 
atrás da igreja da Redentora, lotando sempre. Se ao assumir o 
restaurante Panorâmico do Automóvel Clube, o Don León chegar 
a esse capricho de deliciar o paladar dos comensais de forma 
exuberante, os sócios da entidade que são exigentes no quesito 
gastronomia, podem agradecer a Deus.

FESTA DE NATAL I 

Além do réveillon, já anunciado aqui, o Coco Bambu, restaurante do 
Shopping Iguatemi, a maior operação gastronômica de Rio Preto, 
já iniciou as vendas de ingressos para a sua ceia de Natal, que 
terá decoração especial e a presença do Papai Noel para divertir 
as crianças e seus familiares, das 21 horas do dia 24 à 1 hora do 
dia 25.

Acompanhe o blog: www.thejournal.com.br/blog 

JINGLE BELLS I 
Na próxima segunda-feira, 
a Associação Comercial e 
Empresarial de Rio Preto-Acirp 
inicia sua Campanha de Natal, 
uma programação especial 
para alavancar a retomada 
da economia com as vendas 
natalinas. Foram investidos mais 
de R$ 350 mil em diferentes 
tipos de ações para atrair o 
consumidor para as compras e 
como contrapartida, oferecerá 
diversão e entretenimento 
ao longo de dezembro, com 
atividades lúdicas para as 
crianças e prêmios para os 
adultos. 

CINQUENTA ANOS

O Clube Koxixo, presidido por Dorival Dutra, um dos mais 
tradicionais clubes que reúnem apenas homens na cidade, 
está comemorando seu Jubileu de Ouro, com uma festa 
que se inicia hoje e termina no domingo. Sempre farta 
em comida, bebida e afagos- não necessariamente nessa 
ordem- terá como décor uma chácara no entorno da cidade. 
Na noite de hoje, o jantar tem cardápio árabe; amanhã o 
dia inteiro, churrasco. À noite, pastaciutta e encerrando, no 
almoço de domingo, camarão de diferentes preparos.

* 

ERRO DE PESSOA 
Fiz confusão e peço desculpas 
ao leitor e à aniversariante. 
Quem faz um festão dia 26 
de janeiro de 2022 no Terraço 
Ammici, para comemorar seus 
70 anos é Sônia Maria Menezes 
– hoje senhora Julinho Martinez- 
e não sua prima, Sonia Celeste 
Menezes. Fica o registro.

FESTA DE NATAL II
Tomás de Sá Barreto Nogueira, sócio local do restaurante, me conta 
que a The Bourbon Band deverá animar a noite e a brinquedoteca 
terá monitores para entreter os infantes durante toda a festa. Para 
quem gosta de uma festa com conforto, segurança, gastronomia 
de alta qualidade e excelente atendimento, tem ali o lugar ideal. Os 
convites para o Natal custam R$ 150,00 – dos quais, R$ 100 são 
convertidos em consumação. Infoticket:17-99712-5416.

* 

* 

* 

HUMOR   

O recifense Rodrigo Marques 
apresenta dia 11 de dezembro, 
sábado da próxima semana, às 
20h30, no Teatro Paulo Moura, 
seu show de stand-up comedy 
“ O inimigo do Nível”.

* 

VERY CHIC

Fo i  l i n d a ,  e x u b e r a n t e , 
g lamourosa a festa que 
marcou a inauguração da 
loja da designer de joias, 
Gabriela Lania no Shopping 
Iguatemi, realizada na noite 
de quarta-feira no Terraço 
Ammici. A ambientação da 
decoradora Thalita Cunha, deu 
ao espaço um charme especial, 
adicionado aos apetizers da 
Ammici, ao coquetéis da Elite 
e ao som da Carol, DJ de 
Ribeirão Preto. O público, 
de 250 pessoas, a maioria 
mulheres, se deliciou com o 
que viu e com o que desfrutou. 
Como eu disse aqui, o “estouro 
da boiada” é evidente. Depois 
de tanto tempo enclausuradas, 
as pessoas estão ávidas por 
festas e essa noitada foi de 
intensa confraternização. Dez 
com louvor.

Se você quiser receber esta coluna em 
pdf, pelo celular, envie o número de seu 
whatsApp para: (17) 99772-1730

famílias estão aproveitando 
a chegada de seus familiares 
para encher a geladeira de 
delícias.Depois eu conto.

       Um delicioso e 
romântico Desfile de Natal 
será apresentado a partir 
de amanhã,quinta-feira, dia 
9, até o dia 23,percorrendo 
vários pontos da cidade, com 
um trio musical, Papai Noel e 
as Noeletes.

     O Harmonia Tênis Clube 
promove um almoço de 
encerramento do Torneio 
de Beach Tennis no bar 
da pérgula da piscina, no 
domingo. Sócios que não 
participaram do torneio, 
podem aderir na secretaria.
 
     Nossa! Cada esquina da 
cidade tem um venezuelano 
pedindo auxílio para dizer que 
é seu.A Secretaria de Ação 
Social precisa atuar com 
maior eficácia.

     Programada para o 
período de 7 a 12 de 
dezembro,isto é, a partir da 
próxima terça-feira no Recinto 
de Exposições “Aberto Bertelli 
Lucatto”, em Rio Preto,a Feira 
Noroeste Paulista de Ovinos.

      Delícia! O restaurante 
Delícias por Quilo” do 
Renatinho e Patrícia Donofre, 
está recebendo encomendas 
de pratos para as festas de 
final de ano.
 
     Beny Haddad vai passar 
o Natal em São Paulo e o 
réveillon em Trancoso com a 
filha Jully e os netos.

* 

* 

* 

* 

* 

* 


