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O RioPreto Shopping recebe 
nesta terça-feira (14), a par-
tir das 19h30, o lançamento 
oficial do livro “Estrada da Es-
perança”, biografia da cantora 
Jayne, publicado pela Editora 
Autografia.              Pág.A6

Parceiros apresentam detalhes do 
projeto de urbanização da favela
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Itamar assina protocolo para 
pesquisas no setor de ovinos
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Vereador faz 
vídeo e cobra de 
Doria reajuste 
para policiais
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Secretários vão 
à Câmara hoje 

explicar denúncias 
sobre merenda
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Variante 
ômicron chega 

ao interior 
do estado

A Secretaria de Estado de São 
Paulo confirmou domingo (12) 
o primeiro caso importado da 
variante Ômicron no interior. Ela 
tem esquema vacinal completo e 
relato de apenas sintomas leves, 
como dor de cabeça, tosse e 
secreção nasal. Está sob monito-
ramento da Vigilância municipal 
de Limeira e em isolamento do-
miciliar, sem contato com marido 
e filho, que tiveram resultados 
negativos.   Pág.A5

Aldenis 
apresenta como 

funcionará
 novo hospital
O secretário de Saúde Al-

denis Borim comparecerá na 
sessão desta terça-feira, 14, 
na Câmara de Rio Preto para 
prestar informações sobre o 
início dos atendimentos no 
hospital municipal da região 
norte. O convite partiu do pre-
sidente do Legislativo Pedro 
Roberto Gomes (Patriota) e 
foi aprovado pelos vereadores 
durante sessão do dia 26 de 
outubro.                 Pág.A5

Mirassol perde 
e se complica 

no Paulista 
Sub-20

O Mirassol perdeu neste 
domingo (12) para o Audax 
em Osasco por dois a um pelo 
jogo de ida da semifinal do 
Campeonato Paulista Sub-20. 
Com isso, o Leão terá que re-
verter a desvantagem no jogo 
do Maião para conseguir che-
gar na final da competição.   
   Pág.A6

Rio Preto tem duas 
tentativas de homicídio
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Polícia investiga se menina 
de 12 anos foi dopada e 
estuprada em churrasco

Pág. A4

HOMENAGEM
Prefeito Edinho 
Araújo recebe 
condecoração du-
rante evento que 
comemorou 190 
anos da Polícia 
Militar, no domin-
go, com desfile 
cívico na zona 
norte de Rio Preto.             
Pág.A3

Livro conta biografia 
de cantora Jayne
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RH Digital: a grande força 
de transformação em 2022

Os negócios passaram por 
dois anos de grandes transforma-
ções. A pandemia deu urgência 
a mudanças que vinham sendo 
implementadas aos poucos - ou 
vinham sendo adiadas. Ao mes-
mo tempo, muitas empresas 
viram a necessidade de mudar 
seus modelos de negócios e de 
gestão de pessoas.

Vivenciamos uma mudança 
sem precedentes na forma de 
trabalho. Se eu dissesse a você, 
em fevereiro de 2020, que seria 
possível colocar todo o seu time 
em home office e, ainda assim, 
manter o negócio funcionando 
com alta produtividade, é bem 
possível que você achasse que eu estava louco. E vimos que, 
sim, é possível.

Além disso, a aceleração da digitalização e da automação de 
tarefas abriu novas oportunidades de ganho de produtividade e 
realização do trabalho de forma remota. Fomos obrigados a re-
pensar o trabalho. Agora é hora de repensar o RH das empresas.

Tradicionalmente, o trabalho era hierarquizado, burocrático e 
controlador. Nada mais natural, então, que o RH também fosse 
assim. No pós-pandemia, quatro grandes forças fazem com 
que seja preciso adotar um modelo mais flexível: o aumento da 
conexão, a automação do trabalho, as mudanças demográficas 
e o menor custo das transações.

Sem me aprofundar muito nessas grandes forças, vou dar um 
exemplo que conecta dois desses pontos. As mudanças demo-
gráficas e o aumento da conexão fazem com que as empresas 
possam contratar profissionais em várias regiões do país (ou do 
mundo), mesmo que essas pessoas nunca coloquem os pés no 
escritório. Cada vez mais, o que importa é entregar o trabalho - 
não importa se em um escritório na Faria Lima, em um sítio no 
interior ou em um parque em uma cidade do interior.

Para participar dessa nova realidade do mercado, as empre-
sas precisam, como afirma a McKinsey, ter modelos de negócios 
criativos, adaptáveis e antifrágeis . Fazer ajustes no tradicional 
modelo centralizador não funciona: a partir de agora, é preciso 
mudar o mindset.

E isso passa pelo RH.
O novo RH Digital
A transformação digital também é uma realidade na área 

de Recursos Humanos das empresas. A pandemia fez com que 
tivéssemos que nos adaptar a uma nova realidade. Como o 
RH lida com os aspectos mais básicos para a sustentação do 
ecossistema de negócios, foi preciso fazer novas - e incômodas 
- perguntas.

Nesse processo, o foco mudou. Controlar o ponto passou a 
ser menos importante do que garantir que as equipes conver-
sassem com frequência. Na ausência do contato presencial, 
precisamos passar a fazer entrevistas em vídeo e adotar softwa-
res para realizar testes de aptidão. O onboarding se digitalizou. 
Tudo isso é consequência de uma transformação estrutural das 
empresas, que passaram a adotar um RH Digital.

O RH Digital não se trata apenas de implantar um software 
para controlar a folha de pagamento, cargos e salários ou as 
férias. Isso todos já deveriam estar fazendo, por sinal. O RH 
Digital vai além e transforma os Recursos Humanos em um 
agente de mudanças na empresa, com um papel estratégico 
de aceleração de uma nova cultura.

Nessa nova postura, o RH deixa de simplesmente processar a 
folha de pagamento e passa a analisar dados, definir objetivos e 
traçar estratégias para o futuro do negócio. O RH Digital assume 
um posicionamento proativo, em que, a partir da automação 
de processos, coleta e analisa dados para identificar pontos 
de melhoria e, de forma ativa, propor soluções para o negócio.

Um estudo realizado pela McKinsey mostra que um RH ágil, 
flexível e digital aumenta em 20% o nível de engajamento do 
time. Somado ao uso mais racional dos recursos e à eliminação 
de burocracias que não agregam valor para o negócio, a digita-
lização de processos, atividades e relacionamento gera equipes 
mais felizes e estimula o desenvolvimento de talentos.

Outra vantagem de um RH Digital é a criação de uma menta-
lidade de melhoria contínua, que está alinhada à necessidade de 
evolução constante do negócio. O RH tradicional tinha processos 
“gravados na rocha”, imutáveis - e às vezes incompreensíveis 
para os colaboradores. De fato, a legislação trabalhista brasileira 
impõe uma série de regras, mas a digitalização ajuda a desatar 
esse nó e eliminar os gargalos dos processos. Quanto mais o RH 
se torna digital, mais fácil é identificar maneiras de automatizar 
registros, cadastros e obrigações. Com isso, os profissionais 
podem se dedicar a criar empresas melhores, em vez de atender 
exigências burocráticas.

Tudo começa nas pessoas
Está claro que essa é uma mudança necessária - e que já 

está acontecendo, quer a empresa queira, quer não queira. A 
pandemia comprimiu o tempo e trouxe mudanças que talvez 
demorassem anos para ocorrer. Foi preciso mudar de mindset 
para manter o negócio funcionando, e essa mudança de mindset 
mostrou que é possível fazer o que ninguém imaginava.

Quando converso sobre a transformação digital do RH, vejo 
que existem muitas dúvidas sobre os primeiros passos. Como 
começar? O que fazer? O mais importante é começar com as 
pessoas. Elas é que promoverão a mudança, por isso elas pre-
cisam estar no centro das atenções.

Não adianta comprar um software de gestão de RH se o time 
não sabe usá-lo ou se é resistente à mudança. 

* Marcelo Furtado é administrador de empresas com 
pós-graduação em engenharia financeira pela Poli-USP. 
Iniciou sua carreira na Pepsico e posteriormente trabalhou 
8 anos com gestão de ativos em hedge funds. É cofundador 
e CEO da Convenia, primeiro software na nuvem de gestão 
de departamento pessoal voltado para pequenas e médias 
empresas no Brasil. 

ARTIGO Detalhes de urbanização da 
favela são apresentados

Os estudos iniciais do plano 
de urbanização da Favela Mar-
te, nome dado a Favela da Vila 
Itália, foram apresentados na 
sexta-feira, 10, a administração 
municipal, em uma reunião rea-
lizada no auditório do 9º andar 
da Prefeitura de Rio Preto. O 
prefeito Edinho Araújo (MDB) e 
os secretários de Obras, Israel 
Cestari, e Habitação, Manoel 
Gonçalves, acompanharam o 
encontro, bem como represen-
tantes de outras secretarias, 
dos institutos As Valquírias e 
Gerando Falcões e das empre-
sas responsáveis por projetos 
que são parte do plano de 
urbanização da comunidade.

Na reunião, foram apresen-
tados anteprojetos urbanísticos 
e de infraestrutura, como das 
redes de água, esgoto e de dre-
nagem de águas pluviais, entre 
outros, sob a coordenação das 
empresas Boldarini Arquitetura 
e Urbanismo e HPROJ. Na con-
versa, as empresas e integran-
tes do poder público alinharam 
pontos dos pré-projetos, com 
observações sobre a legislação 
municipal e detalhes técnicos. 
A CPFL Energia, responsável 
por levar rede elétrica à comu-
nidade, também participou do 
encontro.

A apresentação foi realizada 
um dia depois da assinatura de 
convênio entre o governo do Es-
tado de São Paulo, a Prefeitura 
de Rio Preto e as instituições 
que trabalham no plano de 
urbanização da Favela Marte, 
para a construção de 240 
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redacao@dhoje.com.br
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moradias pela Companhia de 
Desenvolvimento Habitacional 
Urbano (CDHU).

Estima-se que mais de R$ 
52 milhões sejam investidos no 
plano de urbanização da Favela 
Marte, em um esforço conjunto 
para concluir os trabalhos em 
até 36 meses e tornando o pro-
jeto um modelo a ser implantado 
em outros locais. Cerca de R$ 
28 milhões virão do governo do 
Estado. A ONG Gerando Falcões 

arrecadou aproximadamente R$ 
15 milhões com parceiros da 
iniciativa privada. Já a prefeitu-
ra de Rio Preto estima investir 
também R$ 15 milhões em 
desapropriação de áreas e obras 
de infraestrutura.

“Como disse, na assinatura 
do convênio, esta é uma obra 
coletiva, feita por muitas mãos, 
um time em que todos jogam 
juntos. Estamos construindo 
isso com muito boa vontade, 

recursos bem distribuídos, em 
um projeto que não é simples 
e será modelo para o Brasil”, 
afirmou o prefeito Edinho Araújo 
na reunião.

A partir das observações 
feitas no encontro, as empresas 
vão dar andamento ao desen-
volvimento dos projetos para a 
urbanização da Favela Marte. O 
projeto recebeu o nome de Fa-
vela 3D (Digital, Digna e Desen-
volvida) – Cidadania para Todos.

Concepção artística de como vai ficar a Favela da Vila Itália

O ano de 2022 chegará ao 
som da dupla sertaneja César 
Menotti & Fabiano na festa da 
virada em Olímpia. A troca de 
convites terá início já nesta 
terça-feira (14).

Os ingressos estarão dispo-
níveis na secretaria do parque 
aquático Thermas dos La-
ranjais, a partir das 8h. Para 
retirar o convite, serão aceitos 
alimentos que estão entre as 
principais necessidades das 
entidades beneficiadas, como 
arroz, feijão, café, óleo, açúcar 
e leite. Toda a arrecadação 
será conferida e deve estar 
dentro do prazo de validade, 
com tempo hábil para doação 
às instituições.

Para os turistas, cada in-
gresso será trocado mediante 
a entrega de 2 kg de alimen-
tos. Já para o morador da 
cidade, será 1kg de alimento 
por ingresso, apresentando o 
Cartão Cidadão Olimpiense. 
Para este ano, são esperados 
cerca de 30 mil quilos de ali-
mentos arrecadados. Desde 
2017, o ingresso solidário tem 

beneficiado diversas institui-
ções do município.

A troca antecipada será rea-
lizada de segunda a sexta-feira, 
das 8h às 16h, e aos sábados 
e domingos, das 8h às 11h, na 
secretaria do parque (Avenida 
do Folclore, 1543 – Jd. Santa 
Ifigênia), conforme disponibili-
dade dos ingressos, uma vez 
que o evento irá respeitar a 
capacidade do local.

nacional.
À meia noite, haverá a tra-

dicional contagem regressiva 
e, na sequência, o palco ficará 
por conta da grande atração da 
noite, a dupla César Menotti & 
Fabiano, que promete animar 
o público com canções da mú-
sica sertaneja e viola caipira.

Assim como nos anos an-
teriores, a orientação para 
os visitantes é que a troca 
dos ingressos seja realizada 
antecipadamente pelos meios 
de hospedagens, agências de 
turismo e afins. Em caso de 
dúvida, os empreendimentos 
do setor podem entrar em 
contato com a secretaria de 
Turismo pelo telefone (17) 
3280-6294.

Marcando a retomada das 
festividades em Olímpia, o Ré-
veillon será realizado seguindo 
medidas de proteção, como a 
necessidade de apresentação 
do passaporte da vacina ou 
testagem negativa com, no 
máximo, 48 horas de antece-
dência, na portaria da festa, 
conforme prevê o decreto 
municipal.
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Organizado pela Prefeitura, 
por meio da secretaria de Turis-
mo e Cultura, o Réveillon será 
realizado na noite do dia 31 de 
dezembro, no estacionamento 
do Thermas dos Laranjais. A 
programação terá abertura 
a partir das 22 horas com 
apresentação do reconhecido 
cantor e sambista olimpien-
se, Boca Nervosa, trazendo 
grandes sucessos do samba 

OLÍMPIA
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Troca de ingressos do Réveillon 
começa nesta terça-feira

VAGAS
Educação prorroga inscrições para seleção de estagiários em Pedagogia   

A Secretaria Municipal de 
Educação de Rio Preto pror-
rogou até o dia 27 deste mês 
as inscrições para contratação 
de estagiários de Pedagogia na 
rede de ensino do município.

Poderão participar do Pro-
cesso Seletivo alunos devida-
mente matriculados no curso 
superior de Licenciatura em 
Pedagogia, para atuar confor-
me as necessidades da rede 
municipal de ensino, em clas-
ses de Educação Infantil e do 

Ensino Fundamental, em apoio 
à inclusão e outras atividades 
ou projetos desenvolvidos pela 
Secretaria.

As inscrições podem ser fei-
tas até o dia 27/12, através do 
portal da Secretaria Municipal 
de Educação (SME) no qual 

está disponível o edital comple-
to, além de mais informações 
sobre o estágio.

Para se candidatar basta 
acessar: https://digital.educa-
cao.riopreto.br/concursos-e-
-processos/processos-seleti-
vos/processoseletivo

Da REDAÇÃO
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APÓS SESSÃO
Itamar assina protocolo 

para pesquisas no 
setor de ovinos

O secretário de Agricultura 
e Abastecimento do Estado 
de São Paulo, Itamar Borges 
(MDB), e o secretário-exe-
cutivo, Francisco Matturro, 
participaram, nesse domingo, 
12, da 14° Exposição Nacio-
nal Dorper e White Dorper, em 
Rio Preto. A Exposição é um 
dos eventos que compõem a 
1° Feira Noroeste Paulista de 
Ovinos (Fenovi), promovida 
pela Associação Brasileira de 
Criadores de Dorper e White 
Dorper (ABCDorper) e Asso-
ciação Noroeste Paulista de 
Ovinocultores (Anpovinos).

Na ocasião, os líderes da 
Secretaria assinaram Protoco-
lo de Intenções para pesqui-
sas voltadas à ovinocultura no 
Estado. O Protocolo estabele-
ce as diretrizes de cooperação 
técnica entre a ABCDorper e 
a Secretaria de Agricultura 
e Abastecimento de SP, por 
meio da Agência Paulista de 
Tecnologia dos Agronegócios 
(APTA), visando ações con-
juntas para o desenvolvimento 
da ovinocultura paulista e 
nacional.

“Esse ato, que assinamos 
hoje, traz a transformação da 
ovinocultura e da raça Dor-
per”, ressaltou o secretário.

O documento estabelece a 
elaboração e implantação de 
ações conjuntas para realiza-
ção de estudos, programas e 
testes de eficiência que pro-
movam a seleção de animais 
superiores para o desenvolvi-
mento de uma ovinocultura 
moderna e eficiente.

A expectativa é que sejam 
avaliados animais das raças 
Dorper e White Dorper com 
enfoque em questões que re-
sultem na eficiência produtiva 
das matrizes e reprodutores e 
que seja desenvolvido um pro-
tocolo paulista e nacional para 
ovinocultura sustentável, com 
baixa emissão de carbono ou 
carbono neutro.

“Se a agropecuária está 
onde está, chegou onde che-
gou, é graças à ciência, à ino-
vação e à pesquisa”, enfatizou 
Itamar.

O secretário assinou tam-
bém outra importante me-
dida, voltada à heveicultura. 
Atendendo a demandas, o ato 
normativo, firmado ao lado 
da Associação Paulista de 
Produtores e Beneficiadores 
de Borracha (Apabor), altera 
resolução anterior e estabe-
lece critérios para a produção 
de materiais de propagação de 
seringueira para uso não-co-
mercial no Estado.

Raphael FERRARI
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HOMENAGEM

Edinho é condecorado durante evento 
de 190 anos da Polícia Militar 

O prefeito de Rio Preto, 
Edinho Araújo, foi condecora-
do na manhã deste domingo, 
12, pela Polícia Militar do 
Estado de São Paulo, Co-
mando de Policiamento do 
Interior-5 e Instituto Histórico 
Militar (IHM), com a medalha 
de Combatente da Força 
Pública.

“Nos sentimos engrande-
cidos com a homenagem e 
aproveitamos para saldar a 
instituição da Polícia Militar 
pelos serviços prestações à 
nossa população”, destacou 
Edinho.

O comandante do CPI-5, 
Coronel Fábio Rogério Cân-
dido, falou sobre o momento 
marcante para a instrução 
e para os mais de 84 mil 
policiais em todo o Estado 
de São Paulo. “Estamos em 
todos os cantos do Brasil 
servindo com orgulho. A data 

é mais do que especial, já que 
comemoramos 190 anos, 
que faz analogia ao número 
aclamado pela população 
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Após cancelar presença na 
última semana por participa-
ção em evento, em São Paulo, 
o secretário de Agricultura de 
Rio Preto, Pedro Pezutto, irá 
comparecer a Câmara Mu-
nicipal nesta terça-feira, 14, 
para explicar detalhes sobre 
a merenda escolar oferecida 
aos alunos da rede municipal 
de ensino.

Pezutto é responsável 
pela pasta que administra a 
compra e envio dos alimen-
tos às escolas do muncípio. 
Além dele, está confirmada 
a presença da secretária de 
Educação Fabiana Zanquet-
ta, responsável direta pelos 
profissionais que atuam nas 
escolas e creches preparando 
as refeições.

Inicialmente a intenção 
era de que os dois fossem 
ao Legislativo através de 
convocação por meio de 

requerimento apresentado 
pelo vereador João Paulo Rillo 
(Psol). No entanto, durante 
sessão do dia 23 de novem-
bro, o presidente interino da 
Comissão de Educação, ve-

Tanto Pezutto como Zan-
quetta serão questionados 
sobre reclamações de que a 
empresa terceirizada Starbene 
Refeições estaria demitindo 
merendeiras em função das 
férias escolares. Segundo Rillo, 
além da demissão das meren-
deiras, ele recebeu denúncias 
que, por ordem da Secretaria 
Municipal de Agricultura e 
Abastecimento trabalhadores 
têm sido impedidos de se 
alimentar da merenda escolar 
juntamente aos alunos, uma 
vez que a alimentação tem sido 
encaminhada estritamente a 
eles e toda a sobra descartada. 
Outra reclamação é quanto ao 
cardápio oferecido, em alguns 
momentos da semana sem 
carne, por exemplo.

A Comissão Permanente 
de Educação da Câmara é 
composta pelos vereadores 
Odélio Chaves (Progressistas), 
João Paulo Rillo (Psol) e Karina 
Caroline (Republicanos).

Raphael FERRARI

reador Renato Pupo (PSDB), 
sugeriu pelo convite, que foi 
aceito por Rillo. Os dois são 
aguardados no período da 
tarde, às 17 horas, logo após 
o término da sessão ordinária.
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Vereadores estão divididos em relação ao aumento do IPTU para 2022
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Reajuste do IPTU é último teste de 
fogo para Edinho este ano na Câmara

Na última sessão ordinária 
do ano na Câmara Municipal o 
prefeito Edinho Araújo (MDB) 
terá verdadeiro teste de fogo 
nesta terça-feira, 14. Principal 
proposta da pauta do dia, será 
analisado em urgência projeto 
de lei complementar que altera 
regras para cobrança do IPTU 
e, de modo geral, aumenta em 
12% o valor do imposto para o 
próximo ano.

O Dhoje Interior vem mos-
trando que desde quando o 
projeto foi protocolado, no 
dia 29 de novembro, nunca 
houve consenso por parte dos 
vereadores do valor pretendido 
por Edinho.

O governo, através de duas 
reuniões oficiais com vereado-
res contando com a presença 
do próprio Edinho, tentou 
convencer os parlamentares da 
importância do reajuste para as 

contas do município em 2022. 
Se não bastasse a pressão de 
vereadores da oposição obrigou 
que o secretário da Fazenda 
Martinho Ravazzi participasse 
de audiência pública na última 
quinta-feira, 9, na Câmara, 
para tentar acalmar os ânimos 
dos parlamentares, muitos 
deles da própria base de apoio 
ao governo.

No encontro, Ravazzi disse 
que não se trata de reajuste, 
mas de “justiça tributária”. Os 
vereadores presentes temem 
desgastes no final do ano com 
o reajuste aprovado em 12%. 
A principal alegação é de que 
o contribuinte já foi penalizado 
com os efeitos da pandemia, 
em especial, com fechamentos 
autorizados pelo prefeito Edi-
nho impedindo o comércio de 
funcionar por longos períodos.

Caso aprovado haverá co-
brança de IPTU em áreas não 
loteadas, que poderão ter au-
mento de até 30% de IPTU em 

Raphael FERRARI 
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2022. O projeto ainda altera 
cobrança em locais com áreas 
de preservação ambiental e 
classificadas como de preser-
vação permanente. Atualmen-
te, nesta situação, o IPTU é 
cobrado com base de cálculo 
de todo o terreno. A parte de 
preservação será isenta nestes 
casos específicos.

O governo justifica o reajuste 
em 12% na nova planta gené-
rica de valores do município, 
afirmando estar aplicando o 
percentual com base na proje-
ção de inflação deste ano.

O projeto será votado na 
legalidade na sessão marcada 
para o período da manhã. Já 
no período da tarde será votado 
quanto ao mérito. Se aprovado, 
segue para sanção de Edinho. 
O Dhoje apurou nesta segun-
da-feira, 13, que o governo 
pode ter entre 11 e 12 votos 
favoráveis à aprovação do pro-
jeto. O mínimo necessário são 
nove votos.

Vereador cobra reajuste 
salarial para policiais

Presente durante evento 
de comemoração dos 190 
anos da Polícia Militar do Es-
tado de São Paulo o vereador 
Bruno Moura (PSDB) gravou 
um vídeo publicado em suas 
redes sociais criticando mais 
uma vez a gestão do governa-
dor João Doria (PSDB). Bruno 
cobra Doria sobre promessa de 
campanha em 2018 quando 

prometeu reajuste salarial para 
os policiais militares do Estado, 
além de melhores condições 
de trabalho para os profissio-
nais da segurança pública.

O vídeo foi gravado neste 
domingo, 12. “A gente pede ao 
governador o que foi prometi-
do que os salários do policial 
seriam os melhores do Brasil 
e está sendo um dos piores”, 
afirma. Veja o vídeo no Portal 
DHoje.

Raphael FERRARI

Secretários explicam sobre denúncias 
da merenda escolar nesta terça 

que necessita dos serviços 
da Polícia Militar”, explicou o 
comandante.

Após as condecorações, 

os presentes acompanharam 
um desfile cívico-militar em 
comemoração aos 190 anos 
da Polícia Militar.
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Menina é dopada em churrasco e 
polícia investiga possível estupro
Após uma adolescente de 

12 anos passar dois dias fora 
de casa, a mãe, de 30 anos, 
a levou para a Central de Fla-
grantes de Rio Preto, na tarde 
do domingo (12), pois a filha 
reclamava de dores pélvicas, 
para registrar uma ocorrência 
e pedir investigação.

Para a Polícia Civil, a mãe 
disse que foi informada por 
uma vizinha, de que enquanto 
ela estava internada no Hospi-
tal de Base na sexta-feira (10) 
a garota saiu da residência, 
no Jardim das Oliveiras, na 
companhia de dois homens, 
sendo que apenas retornou 
no domingo.

A dona de casa acionou 
a Polícia Militar que levou as 
duas para a delegacia, onde a 

estudante falou que saiu para 
participar de um churrasco 
com dois homens e que no 
local do evento comeu carne, 
mas não se recorda do que 
aconteceu depois, apenas 
dizendo que foi deixada na 
própria casa por um homem 
no período da manhã.

A menor também não sou-
be informar quem era a dupla 
que a acompanhou até o 
churrasco ou onde o evento 
aconteceu.

O delegado plantonista 
requisitou que a adolescente 
realizasse exames médicos, 
no Hospital da Criança e da 
Maternidade, para a apuração 
do caso que foi registrado 
como estupro de vulnerável e 
encaminhado para a Delegacia 
de Defesa da Mulher (DDM).

(Colaborou – Bruna MAR-
QUES) 
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Mulher bate moto em poste, 
morre e garupa fica ferida

Uma mulher, de 37 anos, 
morreu às 3h30 do último 
domingo (12) após ter per-
dido o controle da moto que 
pilotava e colidir com um 
poste de energia da Avenida 
Alberto Olivieri. Na garupa do 
veículo também estava uma 
segunda mulher que não foi 
identificada.

Uma guarnição da Polícia 
Militar foi acionada e encon-
trou as duas vítimas rece-
bendo atendimento médico, 
sendo informada de que a 
condutora não resistiu e veio 
a óbito no local.

A garupa, que estava sem 
documentos, foi socorrida 
até o Hospital de Base com 
ferimentos graves.

Os policiais apuraram que, 
por motivos desconhecidos, a 

motociclista perdeu o controle 
do veículo, bateu no canteiro 
central de avenida e, em se-
guida, colidiu com um poste 
de energia.

Com o impacto as duas 
ocupantes da motocicleta ca-
íram. Mais tarde, os militares 
constaram que as mulheres 
não possuem familiares em 
Rio Preto e por isso seus 
pertences foram levados para 
a Central de Flagrantes. Já a 
moto foi liberada para uma 
terceira mulher que disse ser 
a proprietária.

O caso foi registrado como 
homicídio culposo em direção 
de veículo automotor e lesão 
corporal culposa em direção 
de veículo automotor e será 
investigado pelo 4º Distrito 
Policial.

(Colaborou – Bruna
 MARQUES) 
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Rio Preto tem duas tentativas de homicídio em 24 horas

A polícia registrou duas 
tentativas de homicídio em 
Rio Preto nas últimas 24 ho-
ras. Na primeira, na noite do 
último domingo (12), um ho-
mem, de 32 anos, precisou 
ser internado no Hospital de 
Base após ter sido baleado 
às 22h55. A vítima estava 
em sua residência, no Jardim 
Anielli, em Rio Preto, quando 
o crime ocorreu.

A Polícia Militar foi acio-
nada e encontrou a vítima 
sendo socorrida por uma 
Unidade de Resgate. Para 
os policiais, o homem disse 
que estava deitado no sofá 
de casa quando passou a ser 
chamado por alguém no lado 
de fora da residência.

Ele perguntou quem o 
estava chamando, mas pela 
falta de resposta decidiu 
sair do imóvel para verificar, 
momento em que foi baleado 
em sua perna esquerda.

A vítima acrescentou que 

foram efetuados outros dispa-
ros que também acertaram a 
porta da sala e a parede da 
casa, mas não soube informar 
se o autor estava a pé ou 
de moto, pois não prestou 
atenção.

Na Central de Flagrantes, 
o caso foi registrado como 
tentativa de homicídio sim-
ples e será investigado pelo 
6º Distrito Policial.

efetuou diversos disparos na 
direção de um homem.

Em seguida, os pms des-
cobriram que um menor 
havia dado entrada na UPA 
Jaguaré com ferimentos de 
tiros.

Na unidade, os militares 
foram informados de que o 
paciente foi ferido embaixo 
da axila direita, onde a bala 
atravessou a caixa toráxica, e 
na coxa esquerda, que tam-
bém foi atravessada.

Devido à gravidade das 
lesões, a vítima foi trans-
ferida para a Santa Casa, 
onde passou por cirurgia e 
foi mantida em observação.

Para a PM, o garoto ape-
nas conseguiu informar que o 
autor dos disparos é morador 
do bairro Santo Antônio.

O caso foi registrado 
como tentativa de homicídio 
simples e será investigado 
pelo 3º Distrito Policial.

(Colaborou – Bruna 
MARQUES) 
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Outro caso - Um 
adolescente, de 16 anos, 
foi internado na tarde do 
domingo (12), após ter sido 
baleado às 14h15, no bairro 
Santa Ana, em Rio Preto.

Ao chegar no local do 
atentado, uma guarnição da 
Polícia Militar foi avisada por 
populares de que um Fiat 
Prêmio com três passagei-
ros passou pelo endereço e 

Arquivo DHOJE

OPORTUNISTA

Mulher desmaia e é vítima 
de furto no Jardim Nazareth 

Uma mulher, de 30 anos, 
procurou a Central de Fla-
grantes, na madrugada desta 
segunda-feira (13), para 
denunciar que uma pessoa 
ao vê-la inconsciente se 
aproveitou para furtar celular, 
documentos pessoais, cartão 
bancário e R$ 105.

Ela passou mal e des-
maiou, às 6h54 do domingo 
(12), em frente a uma resi-
dência onde acontecia um 
aniversário, no Jardim Naza-
reth, em Rio Preto.

Ao acordar a vítima notou 

que os objetos já não esta-
vam mais com ela e por isso 
foi até a casa de uma vizinha, 
onde olhou imagens de câ-
meras de monitoramento que 
flagraram o momento em que 
uma pessoa se aproximou e 
a furtou.

Para colaborar com a in-
vestigação policial, a jovem 
permitiu que seu celular fi-
casse desbloqueado para ser 
rastreado. O caso foi registra-
do como furto e encaminhado 
para o 3º DP.

(Colaborou – Bruna 
MARQUES) 
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TRÂNSITO

Motociclista provoca acidente e 
acaba internado no HB

Ao desrespeitar a sinali-
zação de trânsito no bairro 
Fraternidade II, um homem de 
44 anos foi hospitalizado na 
tarde do domingo (12), após 
ter sua moto atingida por uma 
Saveiro, às 15h20. A picape 
era conduzida por um rapaz 
de 20 anos.

Segundo o boletim de 
ocorrência, o motorista tran-
sitava na Rua Maria Patriarca 
Banhossi e ao se aproximar do 
cruzamento com a Rua Olívia 
Del’Arco Flores colidiu com 
uma moto que não respeitou 
o sinal de pare existente no 

Da REDAÇÃO
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local.
Com o impacto, a vítima 

foi arremessada para a cal-
çada, sofreu lesões graves e 
foi socorrida para o Hospital 
de Base.

Os militares constataram 
que o jovem não é habilitado 
e que a moto estava com a do-
cumentação atrasada, mas os 
dois veículos foram liberados.

O caso foi registrado como 
lesão corporal culposa em di-
reção de veículo automotor e 
enviado para investigação no 
7º Distrito Policial.

Colaborou – Bruna MAR-
QUES 
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Estudos mostram 
o uso das diversas 

formas do uso: 
• Cirurgias e tratamentos de infecções 
• Periodontia e implantodontia 
• Cariologia, endodontia e biossegurança 

Como o ozônio age no nosso organismo?
Dependendo do meio em que é aplicado o ozônio pode agir 

de várias formas em nosso organismo. Fatores como oxigena-
ção e temperatura vão influenciar de forma direta a eficácia 
do mesmo.

Uma das principais formas de ação do gás ozônio está rela-
cionada a sua capacidade oxidativa, ou seja, tem uma função 
biocida, acabando com fungos, bactérias, vírus e vermes 

A teoria mais aceita sobre como o ozônio atua contra as 
bactérias esta relacionada a grande capacidade que esse gás 
tem de oxidar as cadeias ácido-lipídicas da parede celular, o 
que causa morte rápida desses micro-organismos .

Suspeita-se que esse gás ataque primeiramente a parede 
celular, se difundindo para dentro do micro-organismo oxidando 
os aminoácidos e ácidos nucleicos, o que faz com organismos 
menos desenvolvidos como bactérias, fungos e vírus desnatu-
rem e morram.

Além de ser utilizado como biocida, o ozônio exerce também 
ações estimulantes nos sistemas:

• Circulatório 
• Imunológico 
• Reparativo 
• Neurológico 

Como o ozônio pode ser administrado na odontologia?
Na odontologia os principais meios de utilização do ozônio 

são através de água e óleos ozonizados, também podendo ser 
utilizado através da aplicação do gás diretamente nos tecidos 
. A aplicação direta do gás apesar de ser o meio mais antigo 
para a administração do ozônio, pode ser altamente irritante e 
perigoso, pois se inalado pode causar sérios danos ao pulmão, 
devido a toxicidade desse gás, e além disso sendo altamente 
inflamável e explosivo em altas concentrações.

Apesar dos perigos, hoje em dia tem sido feito diversos tipos 
de geradores que auxiliam para minimizar as chances de efeitos 
colaterais desse gás, esses geradores possuem um dispositivo 
de silicone que impede a inalação acidental do ozônio. Na 
odontologia esses geradores tem sido utilizados principalmente 
para a eliminação de bactérias em lesões cariosas.

Devido o ozônio ser muito facilmente solubilizado em água, 
o que garante uma facilidade de armazenamento desse gás, 
faz com que a água ozonizada seja algo de fácil emprego em 
odontologia, sendo muito utilizada em irrigações tanto em cirur-
gias, como em canais dentários e bolsas periodontais. O óleo 
ozonizado tem se mostrado a melhor forma de administração 
quando comparado com a aplicação direta do gás e a água 
ozonizada, pois ele consegue se manter em contato com a 
superfície muito mais tempo, e não necessita de um gerador, 
o que auxilia na diminuição do custo desse produto.

Usos do ozônio em Periodontia
Devido a maior parte das doenças periodontais serem 

causadas por bactérias o ozônio se mostra um grande agente 
terapêutico nessa especialidade. A principal forma de utilização 
do ozônio em periodontia é através do uso da água ozonizada.

Essa água tem sido utilizada principalmente para tratamen-
tos de periodontite agressiva, na qual essa água é aplicada nas 
bolsas periodontais, o que ocasiona uma diminuição dessas 
bolsas, e consequentemente diminuição da contagem de bac-
térias no periodonto.

Usos do ozônio em Cariologia
Devido a nova visão da odontologia minimamente invasiva, 

que visa a preservação do tecido mineralizado do dente, faz 
com que o ozônio se torne uma das formas terapêuticas mais 
inteligentes, ele surge como uma alternativa não-invasiva para 
o tratamento de lesões cariosas principalmente pelo seu po-
tencial bactericida.

A principal forma de utilização do ozônio para o tratamento 
de lesões cariosas é através da aplicação direta do gás na lesão 
através de um gerador que possibilite o controle da quantidade 
de gás disperso, para que não ocorra danos ao cirurgião-den-
tista e ao paciente. Apesar de ótimo agente bactericida alguns 
estudos tem demonstrado que o ozônio não consegue se di-
fundir pela dentina amolecida devido a grande quantidade de 
substancia amorfa, o que faz com que ele seja eficaz mais em 
cavitações menores de até 1 milímetro, sendo assim melhor 
utilizado como tratamento adjuvante a outras formas de trata-
mento mais consolidadas.

 Usos do ozônio em Endodontia
Em endodontia os benefícios causados pelo uso do ozônio 

ainda não se mostraram completamente elucidados. A forma 
mais utilizada em endodontia é através da água ozonizada na 
irrigação de canais, mas em seu estudo Virtej et al., 2007, 
mostrou que não houve diferenças estatísticas entre o uso do 
ozônio em comparação com outros agentes químicos mais 
utilizados como o hipoclorito de sódio a 3%. Apesar disso o 
ozônio ainda demonstrou um grande potencial antimicrobiano, 
o que ocasiona a redução da flora periapical, e auxilia na rege-
neração óssea apical.

Usos do ozônio em Biossegurança
Em consultórios odontológicos como uma forma alternativa 

de esterilização de materiais encontramos o ozônio. No estu-
do de Velano et al., 2001, demonstrou que ao ser utilizada a 
água ozonizada obteve-se a esterilização completa do meio de 
cultura em 5 minutos e 25 segundos, mesmo em bactérias 
muito resistentes.

Essa esterilização efetiva através do ozônio se da devido a 
desnaturação do biofilme que esse gás causa, ocasionando 
também a oxidação das bactérias presentes nessas colônias, 
mostrando também que a água ozonizada possa ser utilizada 
na rede de distribuição de água dos equipos de forma muito 
apropriada.

.

Dra. Fernanda F. Lupino e Dra. Ana Cristina R. Matos

Aldenis apresenta como 
funcionará novo hospital

O secretário de Saúde Al-
denis Borim comparecerá na 
sessão desta terça-feira, 14, 
na Câmara de Rio Preto para 
prestar informações sobre o 
início dos atendimentos no 
hospital municipal da região 
norte. O convite partiu do 
presidente do Legislativo 
Pedro Roberto Gomes (Pa-
triota) e foi aprovado pelos 
vereadores durante sessão 
do dia 26 de outubro.

O hospital será gerido 
por uma organização so-
cial, conforme anunciado 
pelo prefeito Edinho Araújo 
(MDB) em julho deste ano. 
A escolha será feita por meio 
de um chamamento público. 
Edinho já assinou o decreto 
que estabelece as regras 
para qualificação e seleção 
das OSs. “O decreto é o pri-
meiro passo para concretizar 
o sistema de administração 
que pretendemos para o 
hospital”, afirmou o prefeito

Segundo o secretário de 
Saúde, Aldenis Borim, o pro-
cesso de escolha está dentro 
do que estabelece a legisla-
ção em vigor. A Prefeitura de 
Rio Preto informou, em julho, 
que decreto institui o Progra-
ma Municipal de Incentivo 
às Organizações Sociais é o 
primeiro passo para definir o 
sistema de administração do 
hospital.

O hospital foi batizado 
de Dr. Domingo Marcolino 
Braile, homenagem ao mé-
dico cirurgião cardiovascular, 
pioneiro em intervenções 

cirúrgicas no coração. A es-
trutura física do hospital está 
finalizada.

Em setembro o vice-gover-
nador, Rodrigo Garcia (PSDB), 
veio a Rio Preto e anunciou 
R$ 18 milhões que faltavam 
para equipar o Hospital Re-
gional Norte. No total, eram 
necessários R$ 23 milhões 
para finalizar a obra, sendo 
que o deputado federal Geni-
nho Zuliani já havia destinado 
R$ 5 milhões em emendas 
federais e conseguiu mais 
R$ 5 milhões com a auto-
rização do governador João 
Doria, através de emendas 
estaduais. Os outros R$13 
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REGIÃO NORTE

milhões foram provenientes 
diretamente do Estado.

A obra ficou a cargo da 
Constroeste, que venceu 
licitação para ficar com a em-
preitada por meio de permu-
ta. Em troca da construção do 
hospital, a empresa recebeu 
área da Prefeitura de 145 mil 
metros quadrados localizada 
no Distrito Industrial Ulisses 
Guimarães. A permuta foi 
autorizada por lei.

O hospital foi erguido em 
terreno de 19,8 mil metros 
quadrados, com área de 
construção de 4,6 mil me-
tros quadrados. O prédio é 
térreo, com possibilidade de 

ampliação. São 138 vagas de 
estacionamento.

O hospital será equipado 
com 80 leitos, dos quais 62 
serão rotativos, destinados às 
cirurgias eletivas, de pequena 
e média complexidades e 
internações clínicas, além de 
12 leitos pós-anestésicos, 
seis leitos de retaguarda, sala 
de esterilização e cinco salas 
cirúrgicas.

A expectativa é de que 
sejam realizadas entre 300 
e 400 cirurgias por mês, em 
especialidades como orto-
pedia, otorrinolaringologia, 
oftalmologia, ginecologia e 
cirurgias gerais.

funcionará novo hospital

Pesquisadores da USP isolam variante ômicron do SARS-CoV-2

Pesquisadores do Instituto 
de Ciências Biomédicas da 
Universidade de São Paulo 
(ICB-USP) conseguiram isolar 
a cepa da variante ômicron 
do SARS-CoV-2. Amostras da 
variante estão sendo cultivadas 
em células e, dentro de duas 
semanas, começarão a ser dis-
tribuídas para laboratórios com 
nível 3 de biossegurança (NB-3) 
e pesquisadores de todas as 
regiões do Brasil a fim de ajudar 
a detectar a disseminação da 
ômicron pelo país. Além disso, 
o isolamento da nova cepa 
permitirá avaliar a eficácia das 
vacinas contra a nova cepa apli-
cadas atualmente na população 
brasileira.

“É a primeira vez que a cepa 
ômicron é isolada no Brasil”, diz 
Edison Luiz Durigon, professor 
do ICB-USP e coordenador do 
projeto, apoiado pela FAPESP 
(Fundação de Amparo à Pes-

quisa do Estado de São Paulo).
A cepa da variante ômicron 

foi detectada em um casal de 
brasileiros que mora na África 
do Sul e que veio ao Brasil a 
passeio. O casal passou por 
exames no Hospital Albert Eins-
tein, em São Paulo, que detec-
tou a infecção pelo coronavírus 
e encaminhou amostras ao 
ICB-USP na última quarta-feira 
(08/12).

“Essa amostra foi rapida-
mente sequenciada pelo hos-
pital, que confirmou que era a 
cepa ômicron. Pegamos essa 
amostra e colocamos em cul-
tura de célula”, explica Durigon.

O grupo de pesquisadores 
do ICB-USP também foi o 
primeiro a conseguir isolar e 
cultivar em laboratório a cepa 
original do SARS-CoV-2 que 
chegou ao Brasil, no final de 
fevereiro de 2020.

Na época, alíquotas do vírus 
cultivado em laboratório foram 
distribuídas para grupos de 

pesquisa e laboratórios clínicos 
públicos e privados em todo o 
país e permitiram o desenvol-
vimento dos primeiros testes 
diagnósticos de Covid-19 no 
Brasil e a realização de estudos 
sobre a doença.

“Agora, estamos preparando 
alíquotas da cepa ômicron para 
poder distribuir para laboratórios 
e grupos de pesquisadores que 
queiram padronizar novos testes 
para identificar essa variante 
rapidamente em outras cidades 
e Estados”, afirma Durigon.

A previsão é de que no 
período de duas semanas ha-
verá um estoque suficiente de 
vírus cultivado para dar início 
à distribuição pelo país. “Para 
os laboratórios que estão ne-
cessitando com mais urgência, 
conseguimos enviar algumas 
alíquotas mais rapidamente”, 
diz Durigon.

O isolamento da cepa origi-
nal do SARS-CoV-2 e da variante 
ômicron foi feito por meio de 

uma técnica de reação de neu-
tralização por efeito citopático, 
conhecida como VNT, que os 
pesquisadores do ICB aprimo-
raram durante a epidemia de 
zika vírus no Brasil.

Para isolar o vírus, as amos-
tras clínicas dos pacientes são 
incubadas em cultura de células 
Vero e levadas para uma estufa, 
onde permanecem entre 48 e 
72 horas. A partir de 48 horas, 
os pesquisadores observaram 
que o SARS-CoV-2 causa mu-
danças (efeitos citopáticos) 
bastante características nas 
células hospedeiras.

“As células ficam bastante 
arredondadas. Algumas varian-
tes do SARS-CoV-2 causam até 
sincícios [formação de células 
multinucleadas por fusão de cé-
lulas uninucleadas ou por mui-
tas divisões celulares incomple-
tas de células]”, afirma Durigon. 
“Após 72 horas, conseguimos 
isolar 100% das amostras com 
relativa facilidade”, diz.
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NO INTERIOR

SP confirma primeiro caso 
importado da variante ômicron
A Secretaria de Estado de 

São Paulo confirmou neste 
domingo (12) o primeiro caso 
importado da variante Ômicron 
no interior. Trata-se de uma 
mulher de 40 anos, residente 
em Limeira, e que viajou à 
África do Sul e à França em 
novembro.

Ela tem esquema vacinal 
completo e relato de apenas 
sintomas leves, como dor de 
cabeça, tosse e secreção na-
sal. Está sob monitoramento 
da Vigilância municipal de 
Limeira e em isolamento domi-
ciliar, sem contato com marido 
e filho, que já tiveram resultado 
negativo para exame de PCR.

A paciente teve diagnóstico 
positivo para Covid-19 no dia 3 

de dezembro, após realizar um 
teste de antígeno. Sua amostra 
foi submetida a sequencia-
mento genético pelo Instituto 
Adolfo Lutz, com resultado para 
a nova variante.

Este é o quinto caso de 
Ômicron confirmado em SP. 
Todos os pacientes tinham 
vacinação completa e relato 
de sintomas leves ou assinto-
máticos.

A Secretaria de Estado da 
Saúde, por meio do Centro de 
Vigilância Epidemiológica (CVE) 
estadual, mantém o monitora-
mento do cenário epidemioló-
gico em todo o território de SP. 
O sequenciamento genético 
é um dos instrumentos desta 
atividade e permite identificar 
a presença das Variantes de 
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Preocupação (VOC = Variant Of 
Concern) – Delta, Alpha, Beta, 
Gamma e Ômicron. Os casos 
são acompanhados individual-

mente pelas equipes municipais 
de saúde e todo e qualquer 
agravo inusitado é monitorado 
pela vigilância estadual.



O comando do CPI5, (leia-se Coronel Fábio 
Rogério) homenageou no domingo, em evento na 
região norte, personalidades rio-pretenses, por 
serviços prestados a comunidade. Na foto, com 
as medalhas de Combatentes da Força Pública 

recebidas, o prefeito Edinho Araújo e o provedor da 
Santa Casa e presidente do Clube Monte Líbano Dr. 

Nadim Cury
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Bernardino de Campos, 3145
Telefone: 3232-4822
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Telefone: 3227-3211

Kiberamarp

Desaposentando
No começo de 2020 o repórter Márcio Canuto, 75 anos, 
comunicou sua aposentadoria deixando muitos surpresos com 
a decisão. Pouco depois apareceu como garoto-propaganda do 
McDonald’s e do Feirão Serasa Limpa Nome. Agora resolveu 
voltar a trabalhar. Acaba de ser contratado pelo Grupo Record, 
onde fará reportagens do Campeonato Paulista 2022.

Tel. (17) 3233-4888

DiáriodoBob
Café da manhã. A candidatura de Rodrigo Garcia ao governo 

de São Paulo vai se consolidando, inclusive aos olhos de Geraldo 
Alckmin, que ficou frustrado por não ser indicado pela própria 
cúpula do PSDB. Com as portas do PSD abertas, Geraldo já 
decidiu que só voltara a falar sobre sua filiação em outro partido, 
no começo do ano que vem. Enquanto isso assiste o União Bra-
sil mais perto de apoiar a candidatura de Rodrigo. Se deixasse 
seu orgulho de lado, Alckmin, dificilmente perderia uma cadeira 
no Senado, se resolvesse baixar a guarda e aceitar a vitória do 
atual vice governador rumo ao Palácio dos Bandeirantes. Cada 
um com suas teimosias. Acredite se quiser. O vice-presidente, 
general Hamilton Mourão, está articulando um encontro com o 
presidenciável Sérgio Moro. Eu vou morrer e não vou ver tudo! 
Está decidido. Cauteloso como é, o presidente Nadim Cury já 
fez constar em ata: O Clube Monte Líbano não vai realizar, na 
passagem deste ano, o seu tradicional REVEILLON. Ato pensado e 
conclusivo:- não dá pra arriscar. O presidente agiu como médico 
e cumpridor dos protocolos.  Ou vai ou racha. Os vereadores 
votam hoje, na Câmara Municipal em sessão ordinária, o reajuste 
der 12% no IPTU do próximo ano. Calado nunca! Exaltemos o 
prêmio estadual, recebido pelo prefeito Edinho e seu vice Bolço-
ne, em São Paulo, no final da semana. Uma honraria assinada 
pelo Tribunal de Contas do Estado por conta das ações adotadas 
pelo Comitê de Retomada da Economia em Rio Preto pós pan-
demia. Nos Laranjais. Estou convidado para o ato inaugural do 
Dreamland Museu de Cera de Olímpia, marcado para amanhã, 
quarta-feira, a partir das 10h30, na Avenida Aurora Forti Neves, 
123. Registro importante. Desde o início da campanha de 
vacinação contra a Covid-19, 3.366 brasileiros morreram em 
decorrência de reação grave ao imunizante, segundo Boletim 
Epidemiológico do Ministério da Saúde. Poucas palavras. Obri-
gado a todos que se manifestaram com carinho pela chegada 
de mais um 12 de dezembro. Vivo e rodeados pela família e por 
amigos é um presente divino. Obrigado Senhor! Ponto e basta!

De volta ao passado
Diogo Nogueira inaugurou a volta dos shows artísticos em Rio Preto. 
Cantou no palco do Monte Líbano para uma plateia eufórica que, 
via a hora de voltar aos encontros sociais e artísticos. Apresentei o 
show sempre recepcionado pelo presidente do clube Dr. Nadim Cury 
que, em mesa ao lado, notamos a presença do deputado federal 
Luiz Carlos Motta, acompanhado da família, na 2ª feijoada do ED.

Festa de Confraternização
Os Profissionais que fazem parte do NAMA – Nucleo de Atendimento 
Multidisciplinar do Alarme se reúne para a festa de Fim de Ano, 
nesta quarta-feira, na residência de Ana Celeste Bortoluzzo que 
recepciona ao lado de sua amiga Sandra Mussi.  

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

(EQUIPAMENTO DE PROTEÇO INDIVIDUAL,/
SINALIZAÇO E FERRAMENTAS

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

Dupla de dois
A campanha do govenador de São Paulo, João Doria (PSDB) 
deverá ter dois coordenadores gerais. Um cuidará do programa do 
governo e outro, que pode não ser um tucano, será responsável 
pela articulação política. Mais uma mudança: Henrique Meirelles 
não será o coordenador do comitê econômico da campanha: será 
o porta-voz desse grupo. Cutucando Bolsonaro, Doria diz que não 
terá, se eleito, um “posto Ipiranga”, mas uma rede de postos.

C/ Luizinho BUENO 

GolpedeMestre  
O EGO DIZ: DEPOIS QUE TUDO DER CERTO, EU VOU SENTIR A PAZ! O 
ESPÍRITO DIZ! ENCONTRE A SUA PAZ E TUDO DARA CERTO. Sorria, beba 
muita água e seja feliz!

SPOTlight

Rosangela Diniz e Sandra Mussi recepcionaram 
todas as integrantes do Consórcio do Bem e 

convidados, com Jantar de Confraternização, dias 
atrás, com o maior carinho no Salão de Festas do 

Condomínio da Ro Diniz

O 
homenageado 

Dr. Nadim 
Cury e Dra. 
Célia Regina 
Moreno Cury, 

em pose 
especial para 
nossa coluna

 A debut Kemilly Ávile, com seus tios, os empresários, 
Jamir Baptista Ferreira Junior e Zislene Doimo 
Ferreira, curtindo a big festa de seus 15 anos

 

O empresário Alaércio Bellon e esposa, 
dermatologista Dra. Miriam Delbem Bellon, mais 
o fi lho, o advogado Gabriel Delbem Bellon e sua 
esposa, a psicóloga Karla Tomáz Faria, curtiram 
temporada de férias no sul do país, com direito à 
passeio no Trem Maria Fumaça, entre Gramado e 

Bento Gonçalves
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SUB-20 

Mirassol leva virada no 
jogo de ida da semifinal

O Mirassol perdeu 
neste domingo 
(12) para o Au-
dax em Osasco 

por dois a um pelo jogo de 
ida da semifinal do Campe-
onato Paulista Sub-20. Com 
isso, o Leão terá que reverter 
a desvantagem no jogo do 
Maião para conseguir chegar 
na final da competição.

A equipe da região conse-
guiu sair na frente do placar 
aos 23 minutos, com Negue-
ba recebendo na esquerda 
e cruzando para Kauan ca-
becear. O goleiro do Audax 
conseguiu espalmar, mas no 
rebote Kauan mandou para 
o fundo da rede.

Os mandantes chegaram 
ao empate aos 25 minutos 
do segundo tempo, com 
Jeferson recebendo um cru-
zamento rasteiro do lado 
direito e completando para 
o gol. A virada do Audax 
veio nos acréscimos com 
Keverton completando de 
cabeça uma bola levantada 
para área.

O jogo da volta será nesta 
quarta-feira (15), às 15h, no 
Maião. Para se classificar, o 
Mirassol vai precisar vencer 
por dois ou mais gols de 
diferença. Uma vitória por 
um gol leva a decisão para 
os pênaltis. Empate ou nova 
derrota eliminam o Leão. Na 
outra semifinal, Ferroviária 
e Palmeiras empataram em 
um a um na Arena Fonte 
Luminosa em Araraquara.

Vinicius LIMA   
redacao@dhoje.com.br

 Leo ROVERONI

DESTAQUE

Tenista de Mirassol 
é campeã de Circuito 

Infanto Juvenil UTR Brasil

A tenista Rayssa Vitória Do-
mingues, 16 anos, da equipe de 
Mirassol, conquistou o título da 
2ª etapa do Circuito Aberto de 
Tênis Juvenil UTR Brasil, neste 
fim de semana nas quadras de 
saibro da Casa de Portugal, em 
Fernandópolis.

Rayssa, que foi campeã na 
1ª etapa  disputada mês pas-
sado no Clube Monte Líbano de 
Rio Preto, venceu a rio-pretense 
Raquel Barbosa, por duplo 6/0, 
na categoria 18 anos. Mais 
tarde, Rayssa, que treina no 
Projeto do Clube Monte Líbano, 
ganhou da votuporanguense 
Bianca Venturini, por 6/2 e 6/1.

As finais de 14 e 12 anos  
masculina aconteceram na 
manhã deste domingo (12). A 
competição é supervisionada 
pela Federação Paulista de 
Tênis, sendo que o Circuito vale 
pontos no ranking paulista. Os 

atletas também somam pontos 
no ranking da Universal Tennis 
Ratings (UTR) - desenvolvida 
com o objetivo de fornecer um 
único sistema universal para 
todos os jogadores (homens, 
mulheres, crianças e adultos), 
de qualquer lugar do mundo 
e de todos os níveis de jogo, 
de uma maneira consistente, 
objetiva e confiável, para iden-
tificar o verdadeiro nível de jogo 
de cada jogador

Próximas competições - A 
mirassolense Rayssa Vitória 
Domingues encara mais três 
etapas do circuito: a 3ª etapa 
está marcada para o Lins Cou-
ntry Club, em Lins, nos dias 14, 
15 e 16 de janeiro de 2022; a 
4ª etapa será realizada no Grê-
mio Recreativo de Barretos, em 
Barretos, nos dias 28, 29 e 30 
de janeiro e a 5ª e última etapa 
acontece no Nova República do 
Tênis, em Franca, nos dias 11, 
12 e 13 de fevereiro.
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Tenista Rayssa 
Vitória 
Domingues

FUTEBOL 2022
Com sedes em Bálsamo e Tanabi, FPF 

apresenta grupos da Copinha

A Copa São Paulo de Fu-
tebol Júnior (popularmente 

conhecida como Copinha) 
foi oficialmente lançada pela 
Federação Paulista de Futebol 
(FPF), onde foram revelados os 

128 times participantes e as 
32 sedes. A competição volta a 
ser realizada depois de ter sido 
cancelada neste ano por conta 
da pandemia.

Na região, as cidades de 
Tanabi, Bálsamo e Votuporanga 
serão sedes do torneio. Em 
Votuporanga, o grupo ficou 
com Votuporanguense, Bahia, 
Monte Azul e CA Matogrossen-
se. Em Tanabi, o time da casa 
vai enfrentar o Vila Nova (GO), 
o Guarani e o Aquidauanense 
(MS). Por fim, Mirassol ficou 
como cabeça de chave do 
grupo de Bálsamo, que terá 
também Sport Recife, Tagua-
tinga e Confiança (SE).

A Copinha começará no 
dia 2 de janeiro, com a gran-
de decisão em 25 de janeiro, 
integrando as festividades do 
aniversário da cidade de São 
Paulo. Todos os jogos serão 
transmitidos ao vivo pelo Spor-
TV, na plataforma Paulistão 
Play, no YouTube e na Eleven.

Na primeira fase, os times 
se enfrentam dentro de cada 
grupo, classificando-se as duas 
melhores campanhas. A partir 
da segunda fase, todos os jo-
gos são de mata-mata.

A tabela completa pode ser 
conferida em https://futebol-
paulista.com.br/Repositorio/
Noticia/18582/4391_0.pdf

Vinicius LIMA

D
ivulgação

LEITURA STAND UP

Editora lança biografia da 
cantora Jayne nesta terça-feira
O RioPreto Shopping 

recebe nesta terça-
-feira (14), a partir 

das 19h30, o lançamento 
oficial do livro “Estrada da 
Esperança”, biografia da can-
tora Jayne, publicado pela 
Editora Autografia. De autoria 
do jornalista Thiago Simão, o 
livro conta sobre a vida pes-
soal e profissional da cantora 
que tem mais de 30 anos de 
carreira e se tornou um ícone 
da música sertaneja.

“O leitor poderá acompa-
nhar curiosidades da carreira 
e relatos importantes que 
até então nunca tinham sido 
revelados. Desde as dificulda-
des de sair da pequena Para-
napuã/SP e desafiar a cidade 
grande para viver o sonho de 
conquistar os palcos até se 
tornar uma das mais impor-
tantes cantoras do gênero no 
Brasil”, afirma o autor.

Apesar de ter estudado 
Economia, trabalhado na 
área financeira e na aviação, 
desde pequena Jayne já sa-
bia que havia nascido para 
cantar. Depois de completar 
quase 8 mil horas de voo 
como aeromoça, ganhou os 

palcos e foi a primeira mulher 
a se apresentar nas arenas de 
rodeio montando um cavalo 
branco, nesse meio que é 
extremamente masculino. 
Colecionou sucessos como 
Mississipi, Dia de Formatura, 
A Solidão, Rainha do Ro-
deio, Você vai ver, De Hoje 
em Diante, entre outras... 
Também foi a primeira artista 
feminina a gravar em Nash-
ville, berço da música country 
americana.

“Das aberturas das festas 
de peão aos bastidores da 
televisão, o livro relata como 
foi conciliar a música com 
paixões e desilusões. Algumas 
rixas dentro da gravadora, as 
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escolhas dos repertórios, o 
amor dos fãs, a relação com 
outros cantores, até os dias 
de hoje, com a pandemia”, diz 
Thiago Simão.

De acordo com a cantora, 
a ideia de escrever o livro 
sempre foi um dos assuntos 
na roda de conversas entre 
eles. “Foram anos de muito 
bate-papo. Quando o Thiago 
terminou a faculdade de Jor-
nalismo, já veio com a ideia 
de fazer essa biografia. Se 
passaram alguns anos até que 
chegou o dia em que decidi-
mos colocar no papel a minha 
vida. São mais de 30 anos de 
carreira com boas histórias”, 
afirmou Jayne.

Editora lança biogra-
fia da cantora Jayne 
nesta terça-feira

Bar recebe a comédia 
“Vá Idosas” nesta terça

Apresentação 
é um novo 
formato de 

entretenimento 
que combina a 

atuação de duas 
personagens 

O show de comédia ‘Vá 
Idosas’, sucesso na 
rádio Clube FM , será 

apresentado nesta terça-feira 
(14) no Dodge American Bar 
em Rio Preto, a partir das 21h. 
A apresentação é um novo for-
mato de entretenimento que 
combina a atuação de duas 
personagens senhorinhas, 
Geni e Lurdes, abordando as-
suntos atuais e de relevância 
nacional, de forma bem humo-
rada e descontraída.

O elenco conta com o 
radialista e humorista Cleber 
Parpinelli que atuou por 10 

anos na Rádio Líder, na região 
de São José do Rio Preto, 
em comerciais televisivos 
e na rádio. Atualmente, é 
apresentador e humorista do 
programa ‘Manda Aí’, na Rádio 
Morada, no Litoral Norte, em 

São Paulo.
Destaque da Virada Cultu-

ral em Mogi Mirim, em 2013, 
e Sorocaba, em 2016, com 
solo de Stand Up Comedy, o 
humorista Roy Degrossoli tra-
balhou durante sete anos na 
Rádio Clip FM, em Indaiatuba; 
fez participações especiais no 
Programa do Ratinho e no Pro-
grama Eliana, ambos da emis-
sora de TV SBT. Atualmente, 
é apresentador e humorista 
do programa ‘Manda Aí’, com 
Cleber Parpinelli.

Os ingressos custam R$ 40 
e podem ser adquiridos pelo 
link disponível no Instagram 
@Dodgeamericanbar.

Da REPORTAGEM



Câmara Municipal de
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

B-2Jornal
São José do Rio Preto, terça-feira
14 de dezembro de 2021

54ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO 
RIO PRETO 

14 DE DEZEMBRO DE 2021 – TERÇA-FEIRA – 09:00 HORAS 
ORDEM DO DIA 

 
PROJETOS DE LEI COMPLEMENTAR 
 
01 – 31/21 – DO EXECUTIVO – 2ª DISC./VOT  
Altera a Lei Complementar nº 178, de 29 de dezembro de 2003, que dispõe sobre a 
instituição do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN e dá outras 
providências.  
(QUÓRUM: MAIORIA ABSOLUTA) 
 
02 – 32/21 – DO EXECUTIVO – 2ª DISC./VOT 
Inclui a alínea “q” ao inciso II do artigo 8º da Lei Complementar nº 214, de 16 de 
dezembro de 2005, que dispõe sobre o COMDEPHACT – Conselho Municipal de 
Defesa do Patrimônio Histórico, Artístico, Cultural e Turístico de São José do Rio 
Preto. (QUÓRUM: MAIORIA SIMPLES) 
 
03 – 36/21 – DO EXECUTIVO – 1ª DISC./VOT (COM EMENDA) 
Institui a nova Planta Genérica de valres – PGV – do IPTU para o exercício de 2022, 
altera a Lei Complementar nº 96/1998 e dá outras providências. (QUORUM: 
MAIORIA ABSOLUTA)  
(VOTAR PARECER DA COMISSÃO DE JUSTIÇA NA EMENDA) 
 
04 – 13/21 – VER. JORGE MENEZES – 2ª DISC/VOT 
Acrescenta o Parágrafo Único ao artigo 110 da Lei Complementar nº 649, de 05 de 
janeiro de 2021, prevendo a instalação de hidrômetro individual nos condomínios  
para novas edificações.  
(QUÓRUM MAIORIA ABSOLUTA)  
 
PROJETOS DE LEI 
 
05 – 415/21 – DO EXECUTIVO – 1ª DISC./VOT 
Abre no Orçamento Fiscal do Município um Crédito Adicional Suplementar, no 
valor de R$ 364.263,42 (trezentos e sessenta e quatro mil, duzentos e sessenta e três 
reais, quarenta e dois centavos), para reforço de dotação orçamentária da Secretaria 
de Agricultura, Obras e Comunicação. (QUÓRUM: MAIORIA ABSOLUTA)  
 

06 – 69/21 -  VER. RENATO PUPO – 2ª DISC./VOT (COM EMENDA) 
Altera o § 3º, do art. 154 da Lei Municipal Nº 13.509 de 15 de junho de 2020 que 
dispõe sobre o Código Sanitário do Município de São José do Rio Preto. 
(QUÓRUM: MAIORIA ABSOLUTA)  
 
07 – 84/21 – VER. PEDRO ROBERTO GOMES – 2ª DISC./VOT 
Dispõe sobre a instalação de painéis solares para produção de energia fotovoltaica 
em prédios públicos destinados a repartições e serviços público municipais e dá 
outras providências.  
(QUÓRUM: MAIORIA SIMPLES)   
 
III – EXPLICAÇÃO PESSOAL                                                                                                    

 
 

Ver. PEDRO ROBERTO GOMES 
        Presidente da Câmara – 
10/12/2021 
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DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.333/2021 
De 09 de dezembro de 2021 

 
Outorga o Título de Empresa 
Cidadã ao SBT Interior de São 
José do Rio Preto. 

 
Ver. PEDRO ROBERTO GOMES, Presidente da Câmara 

Municipal de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo: 
FAÇO SABER que a Câmara Municipal aprovou e eu 

promulgo o seguinte Decreto Legislativo:  
 

Art. 1º Fica outorgado o “Título de Empresa Cidadã” ao SBT 
Interior de São José do Rio Preto.  

 
Art. 2º A entrega da honraria dar-se-á em Sessão Solene, 

conforme dispõe o Regimento Interno desta Câmara, em data 
previamente marcada através do entendimento entre o Vereador autor, 
a homenageada e a Presidência da Câmara.  

 
Art. 3º As despesas decorrentes do cumprimento do presente 

Decreto Legislativo correrão por conta de recursos próprios do 
orçamento da Câmara Municipal, suplementado se necessário. 

 
Art. 4º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua 

publicação.  
    
   Câmara Municipal de São José do Rio Preto,  

09 de dezembro de 2021. 
 
 
 
 
 

Vereador PEDRO ROBERTO GOMES 
Presidente da Câmara  
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Projeto de Decreto Legislativo nº 016/2021 
Aprovado em 07/12/2021, na 53ª Sessão Ordinária (votação secreta). 
Decreto Legislativo registrado na Diretoria Legislativa da Câmara  
e publicado no jornal oficial do Legislativo. 
 
 
 
Jorge Gimenez Berruezo 
         Diretor Geral    

Autoria da propositura:  
Vereador Renato Pupo de Paula 

rfg/ 

 
CERTIDÃO DE URGÊNCIA ESPECIAL Nº 29/2021 

(54ª Sessão Ordinária –  14/12/2021) 

     

   Certificamos, em cumprimento às Resoluções 715/91, 802 e 810/94, 
826 e 835/95, 851/96 e 1027/05, e as demais determinações do Regimento 
Interno/Câmara, que foi protocolizado o requerimento de Urgência 
Especial descrito na sequência abaixo, para deliberação da propositura a 
que se refere em 1 e 2ª discussão e votação – legalidade/mérito - na 54ª 
Sessão Ordinária, a realizar-se no dia 14/12/2021. 

 

Item/Reqtos.              Proponente                 Projeto – Nº -               

Autoria-Assunto  

 
01 – 2075/21    09(nove)Ver   Projeto de Lei  nº 362/21, DO VER. 
ROBSON RICCI, que Declara de utilidade pública a ASSOCIAÇÃO 
AMOR É VIDA. (QUÓRUM: MAIORIA SIMPLES).  
 
 

Diretoria Legislativa 
10 de dezembro de 2021  

 
 

MARCOS CARDOSO DA SILVA 
Diretor Legislativo 

 

DL /ADD 

 

 

55ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO 
RIO PRETO 

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

 
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR 
01 – 36/21 – DO EXECUTIVO – 2ª DISC./VOT  
Institui a nova Planta Genérica de valres – PGV – do IPTU para o exercício de 2022, 
altera a Lei Complementar nº 96/1998 e dá outras providências. (QUORUM: 
MAIORIA ABSOLUTA)  
 
PROPOSTA DE EMENDA À LEI ORGÂNICA 
02 – 02/21 – VER. RENATO PUPO E OUTROS – 2ª DISC./VOT (COM 
EMENDA) 
Altera o artigo 26 da Lei Orgânica do Município de São José do Rio Preto, dispondo 
sobre o comparecimento dos Secretários em reuniões das Comissões Permanentes da 
Câmara Municipal. (QUÓRUM:DOIS TERÇOS) 
 
PROJETOS DE LEI 
03 – 409/21 – DO EXECUTIVO – 2ª DISC./VOT 
Altera a ementa e o artigo 1º da Lei º 14.003/21,de denominação de via pública.  
(QUÓRUM: DOIS TERÇOS). 
 
04 – 415/21 – DO EXECUTIVO – 2ª DISC./VOT 
Abre no Orçamento Fiscal do Município um Crédito Adicional Suplementar, no 
valor de R$ 364.263,42 (trezentos e sessenta e quatro mil, duzentos e sessenta e três 
reais, quarenta e dois centavos), para reforço de dotação orçamentária da Secretaria 
de Agricultura, Obras e Comunicação. (QUÓRUM: MAIORIA ABSOLUTA)  
 
05 – 303/21 – VER. ANDERSON BRANCO – 2ª DISC./VOT 
Declara de utilidade pública a Rede de Apoio e Assistência Social Família de Deus.  
(QUÓRUM: MAIORIA  SIMPLES)  
 
06 – 175/21 – VER. PEDRO ROBERTO GOMES – 1ª DISC./VOT 
Dispõe sobre a divulgação digital de informações sobre animais disponíveis para 
adoção junto aos órgãos municipais competentes. (QUÓRUM: MAIORIA 
SIMPLES) 
 

07 – 406/21 – VER. ROSSINI DINIZ – 1ª DISC./VOT 
Retifica o artigo 1° da Lei n° 13.866, de 09 de agosto de 2021, que dispõe sobre 
denominação de via pública. (QUÓRUM: DOIS TERÇOS).  
 
08 – 407/21 – VER. BRUNO MOURA – 1ª DISC/VOT 
Institui a Política Municipal de Prevenção ao Abandono e à Evasão Escolar.  
(QUÓRUM: MAIORIA SIMPLES).  
 
III – EXPLICAÇÃO PESSOAL    
IV – VOTAÇÃO SECRETA                                                                                                 
 

Ver. PEDRO ROBERTO GOMES 
        Presidente da Câmara – 
10/12/2021 
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Editais de
CONVOCAÇÃO

Editais de
PROCLAMAS

NOSSO GRÊMIO RECREATIVO E ESPORTIVO 
 

 
Rua João Benhossi, 441 – Estância Jockey Club – Fones: 3238-4905 / 99721-5024 / 99155-4602 

e-mail: silvia.corrente@gmail.com 

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 

 

  A Diretoria Executiva do NOSSO GRÊMIO RECREATIVO E 
ESPORTIVO, nos termos dos artigos 4º, 19, inciso 4, 20 e 21 §1º de 
seu Estatuto, CONVOCA os senhores associados para participarem da 
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, no dia  19.12.2021 às 16 hs , 
a ser realizada virtualmente/telepresencialmente, em razão da 
pandemia, pelo aplicativo zoom – link de acesso : 
https://us04web.zoom.us/j/7857682633?pwd=cE04WWJBMzMwNXRT
VlBNenUvWDhZZz09  - (ID da reunião: 785 768 2633) – (Senha de 
acesso: 6XdWTN), instalada com quorum qualificado de metade dos 
associados com direito à voto, em qualquer convocação e,  
deliberações tomadas por maioria dos votos dos presentes sobre a 
seguinte ordem do dia: 

(I) – Aprovação  de proposta de venda/compra do imóvel (sede) e mobiliário 
existente no local pelo valor de R$ 380.000,00 (trezentos e oitenta mil reais); 

(II) Extinção NOSSO GRÊMIO RECREATIVO E ESPORTIVO/NOSSA ASSOCIAÇÃO 
RECREATIVA E ESPORTIVA; 

(III) Prestação de Contas; 

(IV) Destinação do saldo/reserva de valores existentes após a liquidação/quitação 
dos itens I e II.  

   

 

São José do Rio Preto 1º de dezembro  de 2021. 

 

 

LUIZ PAULO FERNANDES DE OLIVEIRA 

Diretor Presidente 

 

                        
                        SINDICATO DOS EMPREGADOS RURAIS ASSALARIADOS   

                          DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO E REGIÃO 
                                 EXTENSÃO DE BASE – IPIGUÁ, CEDRAL, NOVA ALIANÇA E BADY BASSITT (SP) 

                 Reconhecido pelo M.t.b. Sob nº 24.440.52633/86 em 28/03/88 
                                   Rua José Bonifácio, nº 315 - Vila Ercília - São José do Rio Preto/SP – CEP: 15013-150 

                            C.N.P.J. : 56.359.292/0001-08 
                        Fone: (17) 3222-6855 e (17) 99759-3027 

                         e-mail: struralriopreto@hotmail.com 
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO    
 

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 
 
Ficam convocados todos os associados desse Sindicato, a 

reunirem-se em Assembleia Geral Extraordinária na forma da 
CLT e disposições atinentes, no próximo dia 18 de Dezembro de 
2021, às 8:00 (oito) horas, em primeira convocação, em sua sede 
social, sito à Rua José Bonifácio, nº 315, Vila Ercilia, município 
de São José do Rio Preto (SP)., para deliberarem sobre a seguinte  
ORDEM  DO  DIA:  1)Leitura, discussão e votação da Ata da 
Assembleia Anterior; 2)Leitura Discussão e votação da Proposta 
da Suplementação Orçamentária de 2021 com suas peças; 
3)Parecer do Conselho Fiscal; 4)Outros assuntos de interesse do 
Sindicato. 

 As deliberações serão tomadas de conformidade com o 
Estatuto Social.  Não havendo numero legal de associados 
para realização da Assembleia ora convocada, a mesma será 
realizada as 9:00 (nove) horas em segunda convocação, com 
qualquer numero de associados presentes.  

Ressaltamos que a assembleia será realizada devido a 
Pandemia pelo (COVID-19), será efetuada levando a 
determinação da Secretária da Saúde de São José do Rio Preto 
(SP)., será seguidos o distanciamento obrigatório e  todas 
recomendações necessárias para a segurança de todos 
associados. 

           São José do Rio Preto (SP), 13 de  Dezembro de 2021. 
JOANA D´ARC DA COSTA RENAUD 

PRESIDENTE. 
 

 

 

SEDE: Rua XV de Novembro, 2939 - 7º andar – sala -72 - Centro - São José do Rio Preto - SP  Fone/Fax: 
(017) 234-3488 - CEP: 15015-110 

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 

 
O Presidente do SINDICATO DE HOTEIS, RESTAURANTES, BARES E 
SIMILARES DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, no uso de suas atribuições legais e 
estatutárias, convoca os senhores associados em pleno gozo de seus direitos estatutários e a 
todas as empresas integrantes da categoria econômica, para participarem da Assembleia 
Geral Extraordinária (AGE) que será realizada virtualmente, em virtude da Pandemia do 
Covid. 19 (CoronaVírus) através da ferramenta Google Meet (link de acesso: 
https://meet.google.com/mzv-pqwd-nvs), às 15:30 (quinze) horas do dia 17 de dezembro 
de 2021, para deliberarem, os seguintes ítens da ordem do dia: 

 
a)  Leitura, discussão e aprovação da Ata anterior; 
b)  Apreciação da Pauta de Reivindicações do Sindicato dos Trabalhadores em 

Hotéis, Motéis, Restaurantes, Bares, Lanchonetes, Fast-Food de Catanduva e 
Região-SINTHORCAT, para o período de 01 de janeiro de 2022 a 31 de 
dezembro de 2022 visando a celebração da Convenção Coletiva de Trabalho 
2022/2022, com autorização à diretoria para: (i) coordenar, conduzir e assinar, 
todos os instrumentos normativos decorrentes das negociações coletivas de 
trabalho que se iniciarem para a celebração da Convenção Coletiva de Trabalho 
2022/2022; (ii) propor ou participar de procedimento de mediação ou 
conciliação, podendo recusar ou firmar compromissos; (iii) instaurar ou 
contestar processos de dissídio coletivo de trabalho, podendo, ainda, recusar ou 
firmar acordos nos autos dessas ações judiciais; (iv) nomear, se necessário, 
negociador(es) ou comissão de negociações coletivas e (v) delegar poderes ao 
Presidente da Entidade para firmar a Convenção Coletiva de Trabalho de acordo 
com os parâmetros das negociações que transcorrerem com o SINTHORCAT, 
autorizar ou requerer dissídio coletivo junto ao TRT-15; 

c)  Aprovar proposta da diretoria para fixação dos valores das seguintes 
contribuições para o exercício de 2022/2022: a) Contribuição para Custeio 
Sistema Negocial e, b) Contribuição Sindical 2022, sendo esta, na forma do art. 
578 e ss. da CLT, cuja aprovação será dada de forma prévia e expressa, bem 
como as datas para pagamentos e suas sanções em caso de inadimplências; 

d)  Demais assuntos de interesse da categoria. 
 
O SINHORES também encaminhará até o dia 16/12/2021, nos e-mails das empresas 
cadastradas junto ao sindicado, o link de acesso a sala virtual. Os interessados (associados 
ou não) que não receberem o link, e desejarem participar, deverão encaminhar até às 
16h00 do dia 16/12/2021, no e-mail sinhoressjrp@terra.com.br, os dados da empresa e 
endereço de e-mail para recebimento do link de ingresso na assembleia virtual. 

 
Não havendo, na hora marcada, número suficiente de associados e/ou integrantes da 
categoria econômica, a Assembleia Virtual será instalada, em segunda convocação, ás 
16h00, no mesmo link/sala virtual, com qualquer número de presentes. São José do Rio 
Preto, 14 de dezembro de   2021.   PAULO ROBERTO DA SILVA-PRESIDENTE 

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. MURILO HENRIQUE BORGES DE FREITAS e 
KELLEN DE SOUZA, sendo ELE fi lho de PAULO BARBOSA 
DE FREITAS e de TELMA FERREIRA BORGES DE FREI-
TAS e ELA fi lha de MANOEL CAETANO DE SOUZA NETO e 
de KEILA APRIGIO DE SOUZA;

2. ALFREDO GABRIEL CAMPI BARBOSA e THA-
LITA CEVADA MEDEIROS, sendo ELE fi lho de MÁRCIO 
DE MELO BARBOSA e de SUZELAINE LOURDES CAMPI 
BARBOSA e ELA fi lha de RENATO BRAZ MEDEIROS e de 
ALINE RIBEIRO CEVADA MEDEIROS; brasileiros, residen-
tes neste 3º subdistrito. Se alguém souber de algum impe-
dimento, oponha-o em Cartório (R. São Paulo, 2200 – Tel: 
3202-9090). 13/12/2021.

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.

RAUL ARAUJO DAS CHAGAS e ANA BEATRIZ BARBOSA DA SILVA. Ele, brasileiro, natural de 
São Paulo, Estado de São Paulo, nascido aos treze (13) de julho de um mil novecentos e oitenta e nove (1989), 
com trinta  e dois (32) anos de idade, corretor de imóveis, solteiro, filho de RICARDO LUCIO DAS CHAGAS e 
de dona MÔNICA ARAUJO. Ela, brasileira, natural de São Paulo, Estado de São Paulo, nascida aos  oito (08) de 
julho de um mil novecentos e noventa e dois (1992), com vinte  e nove (29) anos de idade, auxiliar de cabeleireiro, 
solteira, filha de MAURO NUNES DA SILVA e de dona MARCIA BARBOSA DE OLIVEIRA DA SILVA.

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

São José do Rio Preto - SP, treze (13) de dezembro de dois mil e vinte e um (2021).
Renata Comunale Aleixo
Oficial

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 exi-
gidos no artigo 1525 do Código Civil brasileiro para habilita-
ção de casamento:

SIDNEI JUNIO ALVES e BRUNA TARREGA. Ele, de nacio-
nalidade brasileira, líder de abastecimento, solteiro, nascido 
em Potirendaba, SP, no dia 13 de fevereiro de 1982, fi lho de 
DIONISIO ALVES e de ORLANDA RODRIGUES RIBEIRO 
ALVES. Ela, de nacionalidade brasileira, auxiliar de serviços 
gerais, solteira, nascida em São José do Rio Preto, SP, no 
dia 13 de novembro de 1981, fi lha de ANTONIO TARREGA 
e de INÊS MARTINS DE OLIVEIRA. 

BRUNO APARECIDO DUTRA DOS SANTOS e STE-
PHANYE DA SILVA DIAS. Ele, de nacionalidade brasilei-
ra, mecânico, solteira, nascido em Livramento de Nossa 
Senhora, BA, no dia 10 de setembro de 1994, fi lho de 
MANOEL JOAQUIM DOS SANTOS e de ALZIRA DUTRA 
DOS SANTOS. Ela, de nacionalidade brasileira, autonoma, 
solteira, nascida em São José do Rio Preto, SP, no dia 31 
de janeiro de 1996, fi lha de WESLEY DIAS e de ELCIA 
MARIA DA SILVA DIAS. 

MARCOS AFONSO DA SILVEIRA e CRISTIANNE MAR-
TINS. Ele, de nacionalidade brasileira, advogado, divorcia-
do, nascido em Cosmorama, SP, no dia 17 de janeiro de 
1976, fi lho de LEONEZIO DE ALMEIDA SILVEIRA e de IVO-
NE APARECIDA AFONSO DA SILVEIRA. Ela, de naciona-
lidade brasileira, advogada, solteira, nascida em São José 
do Rio Preto, SP, no dia 28 de dezembro de 1989, fi lha de 
JOSÉ CARLOS MARTINS DA SILVA e de NEUSA APARE-
CIDA GOMES DA SILVA. 

JOÃO OSMÁRIO DE FREITAS NEVES NETO e LÍVIA 
MORIMOTTA ASSIS DOS SANTOS. Ele, de nacionalida-
de brasileira, administrador, solteiro, nascido em Salvador, 
BA, no dia 01 de julho de 1990, fi lho de JOÃO OSMÁRIO 
DE FREITAS NEVES FILHO e de MARY CAROL MOORE 
NEVES. Ela, de nacionalidade brasileira, médica, solteira, 
nascida em Santa Fé do Sul, SP, no dia 21 de março de 
1985, fi lha de JOSÉ ACÁCIO ASSIS DOS SANTOS e de 
VIRMA MORIMOTTA ASSIS DOS SANTOS. 

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, 13 de dezembro de 2021
David Yamaji Valença, Ofi cial.
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Balcão de Empregos 
911 vagas nesta segunda

 
O Balcão de Empregos de Rio Preto desta segunda-feira 
(13) está oferecendo 911 oportunidades de trabalho. As 
principais delas são para desossador (40), operador de 

produção (40), operador de caixa (33), operador de platafor-
ma (30), vendedor (21), repositor de hortfruti (23), auxiliar 

de enfermagem (22), técnico de enfermagem (21), vendedor 
externo (18), açougueiro (13), operador de empilhadeira 

(13), atendente (12), consultor comercial (10), pedreiro (10), 
entre outros.Os interessados em alguma das vagas podem 

se cadastrar no Balcão de Empregos através do site da 
Prefeitura www.riopreto.sp.gov.br/balcaoempregos e se 
candidatar as vagas oferecidas enviando os currículos.Filtros:  Relatório diário do dia 13/12/2021. Apenas vagas ativas (novas e reativadas).

Relatório de VagasBalcão de Empregos

CARGO QTDE. VAGAS SEXO TIPO
AÇOUGUEIRO PERMANENTEINDIFERENTE8
AÇOUGUEIRO TEMPORÁRIAINDIFERENTE5
AGENTE DE LIMPEZA PERMANENTEINDIFERENTE1
AGENTE DE PREVENÇÃO E PERDAS PERMANENTEINDIFERENTE5
AJUDANTE DE COZINHA TEMPORÁRIAINDIFERENTE1
AJUDANTE DE MOTORISTA PERMANENTEMASCULINO2
AJUDANTE DE PADEIRO PERMANENTEINDIFERENTE4
AJUDANTE DE PINTURA AUTOMOTIVA PERMANENTEMASCULINO1
AJUDANTE DE TRANSPORTE PERMANENTEMASCULINO1
AJUDANTE GERAL EM OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL TEMPORÁRIAMASCULINO1
ALMOXARIFE PERMANENTEINDIFERENTE1
ANALISTA CONTÁBIL PERMANENTEINDIFERENTE2
ANALISTA CONTABIL PERMANENTEINDIFERENTE1
ANALISTA CONTÁBIL JUNIOR PERMANENTEINDIFERENTE1
ANALISTA CONTÁBIL SENIOR PERMANENTEINDIFERENTE1
ANALISTA CONTÁBIL SÊNIOR PERMANENTEINDIFERENTE1
ANALISTA DE MARKETING DIGITAL PERMANENTEINDIFERENTE2
ANALISTA DE MARKETING PLENO PERMANENTEINDIFERENTE1
ANALISTA DE SUPORTE JÚNIOR PERMANENTEINDIFERENTE1
ANALISTA DE TI PERMANENTEINDIFERENTE1
ANALISTA FISCAL JUNIOR PERMANENTEINDIFERENTE1
ANALISTA TRIBUTÁRIO PERMANENTEINDIFERENTE1
ARMADOR PERMANENTEMASCULINO3
ARRUMADOR DE PALETE TEMPORÁRIAMASCULINO4
ARTE FINALISTA PERMANENTEINDIFERENTE1
ASSESSOR DE VENDAS VESTUÁRIO PERMANENTEINDIFERENTE5
ASSISTENDE DE DEPARTAMENTO PESSOAL PERMANENTEINDIFERENTE1
ASSISTENTE COMERCIAL PERMANENTEINDIFERENTE1
ASSISTENTE CONTÁBIL JUNIOR PERMANENTEINDIFERENTE1
ASSISTENTE DE EXPEDIÇÃO PERMANENTEMASCULINO1
ASSISTENTE DE GARANTIDA DA QUALIDADE PERMANENTEINDIFERENTE1
ASSISTENTE DE RECURSOS HUMANOS PERMANENTEINDIFERENTE1
ASSISTENTE FINANCEIRO PERMANENTEINDIFERENTE1
ATENDENTE PERMANENTEFEMININO1
ATENDENTE PERMANENTEINDIFERENTE2
ATENDENTE PERMANENTEINDIFERENTE2
ATENDENTE PERMANENTEINDIFERENTE8
ATENDENTE COMERCIAL PERMANENTEINDIFERENTE1
ATENDENTE DE BAR, PRODUÇÃO DE CAIPIRINHA, ORGANIZAÇÃO GERAL PERMANENTEMASCULINO1
ATENDENTE DE DELIVERY PERMANENTEINDIFERENTE3
ATENDENTE DE PIZZARIA PERMANENTEINDIFERENTE3
ATENDENTE FAST FOOD PERMANENTEINDIFERENTE3
ATENDENTE FAST FOOD - VAGA PCD PERMANENTEINDIFERENTE2
ATENDENTE FRANQUIA PERMANENTEINDIFERENTE2
ATENDENTE ROTISSERIA/CAFETERIA PERMANENTEINDIFERENTE3
AUDANTE GERAL PERMANENTEMASCULINO1
AUX. DE COZINHA PERMANENTEINDIFERENTE3
AUX. DE GARÇOM PERMANENTEINDIFERENTE5
AUX DE SUSHIMAN PERMANENTEINDIFERENTE2
AUX. EXPEDIÇÃO PERMANENTEMASCULINO3
AUX. FINANCEIRO PERMANENTEFEMININO1
AUXILIAR  TECNICO (A) ENFERMAGEM PERMANENTEINDIFERENTE8
AUXILIAR ADMINISTRATIVA PERMANENTEFEMININO1
AUXILIAR ADMINISTRATIVO PERMANENTEINDIFERENTE1
AUXILIAR ADMINISTRATIVO PERMANENTEINDIFERENTE4
AUXILIAR ADMINISTRATIVO PERMANENTEINDIFERENTE1
AUXILIAR ADMINISTRATIVO PERMANENTEMASCULINO1
AUXILIAR ADMINISTRATIVO (PCD) PERMANENTEINDIFERENTE1
AUXILIAR DE  CARGA E DESCARGA PERMANENTEMASCULINO8

Vagas Ativas

USUÁRIO: RNSANTOS - DATA EMISSÃO: 13/12/2021 08:18

CARGO QTDE. VAGAS SEXO TIPO
AUXILIAR DE AÇOUGUE PERMANENTEINDIFERENTE5
AUXILIAR DE AÇOUGUEIRO TEMPORÁRIAMASCULINO4
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO PERMANENTEINDIFERENTE1
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO PERMANENTEINDIFERENTE1
AUXILIAR DE CARGA E DESCARGA -  MIRASSOL-SP PERMANENTEMASCULINO3
AUXILIAR DE CONFEITARIA PERMANENTEINDIFERENTE4
AUXILIAR DE COZINHA PERMANENTEINDIFERENTE5
AUXILIAR DE COZINHA PERMANENTEINDIFERENTE2
AUXILIAR DE DEPÓSITO PERMANENTEMASCULINO3
AUXILIAR DE DEPÓSITO PERMANENTEMASCULINO1
AUXILIAR DE DEPÓSITO PERMANENTEINDIFERENTE4
AUXILIAR DE ELÉTRICA PERMANENTEINDIFERENTE1
AUXILIAR DE ENFERMAGEM PERMANENTEFEMININO6
AUXILIAR DE ENFERMAGEM PERMANENTEFEMININO2
AUXILIAR DE ENFERMAGEM PERMANENTEFEMININO2
AUXILIAR DE ENFERMAGEM PERMANENTEFEMININO2
AUXILIAR DE ENFERMAGEM PERMANENTEFEMININO2
AUXILIAR DE ENFERMAGEM PERMANENTEFEMININO2
AUXILIAR DE ESTACIONAMENTO PERMANENTEINDIFERENTE5
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO PERMANENTEINDIFERENTE1
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO PERMANENTEMASCULINO4
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO PERMANENTEMASCULINO1
AUXILIAR DE FATURAMENTO PERMANENTEINDIFERENTE1
AUXILIAR DE FLORICULTURA PERMANENTEFEMININO1
AUXILIAR DE FRENTE DE CAIXA PERMANENTEINDIFERENTE3
AUXILIAR DE LAVANDERIA  - HOTEL PERMANENTEMASCULINO1
AUXILIAR DE LIMPEZA PERMANENTEINDIFERENTE3
AUXILIAR DE LIMPEZA PERMANENTEFEMININO1
AUXILIAR DE LIMPEZA PERMANENTEINDIFERENTE1
AUXILIAR DE LIMPEZA PERMANENTEINDIFERENTE1
AUXILIAR DE LIMPEZA INDUSTRIAL PERMANENTEMASCULINO1
AUXILIAR DE LOGISTICA TEMPORÁRIAINDIFERENTE5
AUXILIAR DE LOGÍSTICA (PCD) PERMANENTEINDIFERENTE1
AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PERMANENTEINDIFERENTE1
AUXILIAR DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES PERMANENTEINDIFERENTE2
AUXILIAR DE MECANICO AUTOMOBILISTICO PERMANENTEINDIFERENTE2
AUXILIAR DE MECANICO DE CAMINHÃO. PERMANENTEMASCULINO1
AUXILIAR DE MONITORAMENTO ELETRONICO PERMANENTEINDIFERENTE2
AUXILIAR DE PADARIA PERMANENTEINDIFERENTE4
AUXILIAR DE PINTURA - VIAGEM PERMANENTEMASCULINO2
AUXILIAR DE PRODUCAO PERMANENTEINDIFERENTE2
AUXILIAR DE PRODUÇÃO PERMANENTEMASCULINO2
AUXILIAR DE PRODUÇAO E ESTOQUISTA. PERMANENTEMASCULINO1
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (REMOLDADORA DE PNEUS) PERMANENTEMASCULINO4
AUXILIAR DE SAC PERMANENTEINDIFERENTE5
AUXILIAR DE SERVIÇOS DE RESTAURANTE TEMPORÁRIAINDIFERENTE5
AUXILIAR DE VENDAS PERMANENTEINDIFERENTE1
AUXILIAR ENFERMAGEM PERMANENTEINDIFERENTE1
AUXILIAR ENFERMAGEM PERMANENTEINDIFERENTE1
AUXILIAR ENFERMAGEM PERMANENTEINDIFERENTE1
AUXILIAR ENFERMAGEM PERMANENTEINDIFERENTE1
AUXILIAR ENFERMAGEM PERMANENTEINDIFERENTE2
AUXILIAR FINANCEIRO PERMANENTEMASCULINO1
AUXILIAR FINANCEIRO PERMANENTEINDIFERENTE1
AUXILIAR GERAL / ATENDENTE PERMANENTEINDIFERENTE1
AUXILIAR MECÂNICO DE AR CONDICIONADO PERMANENTEINDIFERENTE5
AUXILIAR MECANICO MOTO PERMANENTEMASCULINO1
AUXILIAR SAÚDE BUCAL PERMANENTEINDIFERENTE4
AUXILIAR SERVICOS GERAIS PERMANENTEMASCULINO1
AUXILIAR TÉCNICO DE INFORMATICA PERMANENTEINDIFERENTE1
BABÁ PERMANENTEFEMININO1
BABÁ E CUIDADOR PERMANENTEINDIFERENTE2
BALCONISTA PERMANENTEINDIFERENTE5
BARMAN PERMANENTEMASCULINO2
CAIXA PERMANENTEFEMININO1
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CARPINTEIRO PERMANENTEMASCULINO3
CHAPEIRO (A) PERMANENTEINDIFERENTE1
CONFEITEIRO PERMANENTEINDIFERENTE4
CONFERENTE PERMANENTEINDIFERENTE6
CONFERENTE DE PREÇO, VALIDADE E ESTOQUE PERMANENTEINDIFERENTE6
CONSULTOR COMERCIAL PERMANENTEINDIFERENTE10
CONSULTOR DE VENDAS PERMANENTEINDIFERENTE2
CONSULTOR DE VENDAS PERMANENTEINDIFERENTE1
COZINHEIRO(A) PERMANENTEINDIFERENTE4
CREDIARISTA PERMANENTEINDIFERENTE5
CUIDADOR DE IDOSO PERMANENTEFEMININO4
CUIDADOR DE IDOSOS PERMANENTEINDIFERENTE1
CUIDADORA INFANTIL PERMANENTEFEMININO3
CUIDADORA INFATIL PERMANENTEFEMININO8
DENTISTA CLÍNICO GERAL PERMANENTEFEMININO3
DENTISTA ORÇAMENTISTA PERMANENTEINDIFERENTE1
DEPARTAMENTO COMERCIAL PERMANENTEINDIFERENTE1
DESIGNER DE UNHA PERMANENTEINDIFERENTE1
DESOSSADOR PERMANENTEINDIFERENTE40
ELETRICISTA PERMANENTEINDIFERENTE1
ELETRICISTA PERMANENTEMASCULINO1
ELETRICISTA PARA LINHA AUTOMOTIVA LEVE E PESADA COM EXPERIENCIA PERMANENTEMASCULINO1
EMPACOTADOR PERMANENTEINDIFERENTE5
EMPREGADA DOSMÉSTICA OU COZINHEIRA E PASSADEIRA PERMANENTEFEMININO1
ENCANADOR TEMPORÁRIAINDIFERENTE1
ENCARREGADO ELETRICISTA DE LINHA MORTA PERMANENTEMASCULINO1
ENFERMEIRO(A) PERMANENTEINDIFERENTE2
ENFERMEIRO(A) PERMANENTEINDIFERENTE2
ENFERMEIRO(A) PERMANENTEINDIFERENTE2
ENTREGADOR TEMPORÁRIAINDIFERENTE5
ENTREGADOR PERMANENTEINDIFERENTE2
ESTAGIÁRIO NA ÁREA DE ADMINISTRAÇÃO TEMPORÁRIAINDIFERENTE1
ESTÁGIO - ATENDIMENTO TEMPORÁRIAINDIFERENTE1
ESTÁGIO - CIÊNCIAS CONTÁBEIS PERMANENTEINDIFERENTE1
ESTÁGIO - CONTABILIDADE PERMANENTEINDIFERENTE1
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 DE ANALISTA COMERCIAL PERMANENTEINDIFERENTE1
ESTÁGIO DE ENGENHARIA TEMPORÁRIAINDIFERENTE1
ESTÁGIO EM ATENDIMENTO PERMANENTEFEMININO9
ESTÁGIO EM DESENVOLVIMENTO WEB TEMPORÁRIAINDIFERENTE1
ESTÁGIO EM DIREITO TEMPORÁRIAFEMININO1
ESTÁGIO ENGENHARIA (SETOR PRODUÇÃO) TEMPORÁRIAINDIFERENTE1
ESTAGIO ENSINO MEDIO PERMANENTEINDIFERENTE7
ESTÁGIO EXPEDIÇÃO PERMANENTEINDIFERENTE1
ESTÁGIO (PRIMEIRO EMPREGO) PERMANENTEINDIFERENTE17
ESTÁGIO RECEPÇÃO TEMPORÁRIAINDIFERENTE1
ESTÁGIO WEB DESIGNER TEMPORÁRIAINDIFERENTE1
ESTOQUE PERMANENTEMASCULINO1
ESTOQUISTA PERMANENTEMASCULINO2
ESTOQUISTA PERMANENTEMASCULINO1
FAXINEIRA PERMANENTEINDIFERENTE2
FISCAL DE LOJA PERMANENTEINDIFERENTE5
FUNDIDOR DE ALUMÍNIO. PERMANENTEMASCULINO1
GARÇOM PERMANENTEINDIFERENTE2
GESTOR COMERCIAL PERMANENTEINDIFERENTE1
GESTOR DE PROJETOS PERMANENTEINDIFERENTE1
HOSTESS / RECEPCIONISTA DE EVENTOS TEMPORÁRIAFEMININO4
INSTALADOR AR CONDICIONADO PERMANENTEINDIFERENTE5
INSTRUTOR DE PROGRAMAÇÃO PERMANENTEINDIFERENTE1
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JARDINEIRO PERMANENTEMASCULINO1
JARDINEIRO(A) PERMANENTEINDIFERENTE1
JOVEM APRENDIZ - FAST FOOD PERMANENTEINDIFERENTE1
JOVEM APRENDIZ CONTROLADORIA TEMPORÁRIAINDIFERENTE1
JOVEM APRENDIZ CONTROLE DA QUALIDADE TEMPORÁRIAINDIFERENTE3
JOVEM APRENDIZ SESMT TEMPORÁRIAINDIFERENTE1
LIDER DE LIMPEZA' PERMANENTEINDIFERENTE1
MANICURE PERMANENTEINDIFERENTE3
MANTENEDOR DE SISTEMAS PERMANENTEMASCULINO1
MARCENEIRO PERMANENTEINDIFERENTE1
MECÂNICO DE AR CONDICIONADO PERMANENTEINDIFERENTE5
MECÂNICO DE AR CONDICIONADO/REFRIGERAÇÃO PERMANENTEMASCULINO1
MECANICO DE AUTOMOVEIS PERMANENTEINDIFERENTE2
MECANICO DE DIREÇÃO HIDRAULICA VEICULO LEVE E PESADO PERMANENTEMASCULINO1
MECANICO DE MANUTENCAO PERMANENTEMASCULINO1
MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO PERMANENTEINDIFERENTE5
MEIO OFICIAL DE MARCENARIA PERMANENTEMASCULINO1
MOLEIRO PERMANENTEMASCULINO2
MONITOR DE AREA KIDS TEMPORÁRIAFEMININO2
MONITOR DE CFTV PERMANENTEINDIFERENTE1
MONTADOR DE AUTOMOVEIS COM EXPERIENCIA PERMANENTEINDIFERENTE1
MONTADOR EXTERNO PERMANENTEMASCULINO2
MOTO FRETISTA PERMANENTEMASCULINO1
MOTOFRETISTA PERMANENTEMASCULINO1
MOTORISTA PERMANENTEMASCULINO10
MOTORISTA ENTREGADOR TEMPORÁRIAMASCULINO10
OFICIAL ELETRICISTA DE LINHA MORTA PERMANENTEINDIFERENTE3
OFICIAL ELETRICISTA DE LINHA MORTA PERMANENTEINDIFERENTE2
OPERADOR DE ACABAMENTO E MALDAGEM PERMANENTEMASCULINO1
OPERADOR DE ATENDIMENTO (VAGA EXCLUSIVA PARA PESSOAS COM
DEFICIÊNCIA)

PERMANENTEINDIFERENTE1

OPERADOR DE CAIXA PERMANENTEINDIFERENTE20
OPERADOR DE CAIXA PERMANENTEINDIFERENTE1
OPERADOR DE CENTRO DE USINAGEM PERMANENTEINDIFERENTE1
OPERADOR DE CENTRO USINAGEM PERMANENTEMASCULINO1
OPERADOR DE DOBRA DE CHAPA PERMANENTEMASCULINO2
OPERADOR DE DOBRA DE CHAPA PERMANENTEMASCULINO2
OPERADOR DE DOBRA E CORTE PERMANENTEMASCULINO1
OPERADOR DE DOBRA E CORTE DE TUBO PERMANENTEMASCULINO1
OPERADOR DE EMPILHADEIRA PERMANENTEINDIFERENTE5
OPERADOR DE EMPILHADEIRA PERMANENTEMASCULINO1
OPERADOR DE ESTACIONAMENTO PERMANENTEMASCULINO4
OPERADOR DE LOJA PERMANENTEINDIFERENTE3
OPERADOR DE LOJA PERMANENTEMASCULINO2
OPERADOR DE MAQUINAS - MOTONIVELADORA/PATROL PERMANENTEMASCULINO1
OPERADOR DE PLASMA PERMANENTEMASCULINO1
OPERADOR DE PLATAFORMA PERMANENTEINDIFERENTE30
OPERADOR DE PRODUÇÃO PERMANENTEINDIFERENTE40
OPERADOR DE PRODUÇÃO (COSTUREIRA) PERMANENTEFEMININO2
OPERADOR DE TELE  ATENDIMENTO PERMANENTEFEMININO1
OPERADOR DE TELEVENDAS PERMANENTEINDIFERENTE2
OPERADOR DE TORNO CNC PERMANENTEINDIFERENTE1
OPERADOR DE TORNO MECÂNICO PERMANENTEINDIFERENTE1
OPERADOR DE TORNO PARA USINAGEM PERMANENTEMASCULINO1
OPERADOR DE TORNO PARA USINAGEM PERMANENTEMASCULINO1
OPERADORES DE CAIXA PERMANENTEINDIFERENTE12
ORÇAMENTISTA C/ EXP. FIBRA ÓPTICA PERMANENTEINDIFERENTE1
ORÇAMENTISTA C/ EXP. TECNOLOGIA PERMANENTEINDIFERENTE1
PADEIRO PERMANENTEINDIFERENTE5
PEDREIRO PERMANENTEINDIFERENTE5
PEDREIRO TEMPORÁRIAMASCULINO2
PEDREIRO PERMANENTEMASCULINO1
PEDREIRO TEMPORÁRIAMASCULINO2
PEDREIRO AZULEJISTA PERMANENTEINDIFERENTE3
PESQUISADOR (SUPERMERCADO) PERMANENTEINDIFERENTE4
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