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Ontem agentes da ANATEL  
procuraram a DEIC de Rio Preto 
para verificar a existência de 
uma rádio clandestina instalada 
na cidade. Encontraram 4 rádios 
clandestinas operando em faixas 
diferentes de FM num prédio da 
rua Silva Jardim.  Pág.A4

Justiça condena 
ladrões de 

joalheria em 
shopping

Nesta quinta-feira (28), in-
tegrantes da quadrilha respon-
sável pelo furto ocorrido em 
uma joalheria de um centro 
de compras de Rio Preto foram 
condenada pela Justiça entre 
cinco e dez anos de prisão 
pelo crime.   Pág.A4

Parlamento Regional se reúne hoje 
após anúncio de novos pedágios 

SETE NOVAS PRAÇAS

O presidente  do Parlamen-
to Regional, vereador Pedro 
Roberto (Patriota,) colocou em 
pauta o Programa de Conces-
sões de Rodovias, apresenta-
do pelo Governo do Estado em 
Audiência Pública no início da 
semana, e que prevê a implan-
tação de sete novas praças 
de pedágios em cidades da 
região. Uma delas em Cedral. 
O encontro será desta vez em 
Mirassol.                    Pág.A3
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Saúde recebe 
3 mil doses 

para 1ª vacina 
em jovens

Rio Preto recebeur 
nesta quinta-feira (28) 
três mil doses da vacina 
Pfizer para vacinar ado-
lescentes de 12 a 17 anos 
com a primeira dose. Os 
imunizantes estarão dis-
poníveis nos seguintes 
locais: Shopping Cidade 
Norte, das 8h às 21h (ho-
rário estendido) e Unida-
des de Saúde das 8h às 
14h.         Pág.A5

Feira de 
adoção terá 

animais vítimas 
de maus-tratos

Nesta edição, amanhã, 
a feira terá 22 cães que 
poderão ser adotados en-
tre machos e fêmeas de 
diferentes portes. Todos 
estão saudáveis, vacina-
dos e castrados. “São ani-
mais que têm histórico de 
maus-tratos e merecem 
um lar para receberem 
carinho e atenção”, afirma 
o diretor da Dibea Kelsen 
Arioli.        Pág.A5

STJ nega pedido do prefeito de 
Guapiaçu para retonar ao cargo
Por decisão do Superior 

Tribunal de Justiça o prefeito 
de Guapiaçu Jean Vetorasso 
(DEM) continuará afastado 
do cargo. O órgão negou 
pedido de habeas corpus im-
petrado pelo prefeito contra 
decisão do Tribunal de Justiça 

que determinou seu afasta-
mento no dia 21 deste mês.
O prefeito e outros quatro ve-
readores são investigados por 
terem organizado esquema de 
cobrança de propina de empre-
sários para autorizarem cons-
trução de loteamento. Pág.A3

Geração de empregos tem segundo mês positivo
 Dados do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) referentes ao mês de setembro mostram que pelo 2º mês consecutivo Rio 
Preto teve aumento na criação de postos  trabalhos, com 6.544 admissões e 5.492 desligamentos, totalizando 1.052 vagas.                     Pág.B1

Vicinais da região 
terão R$ 88,2 mi 

em verba para 
infraestrutura

O governador em exercício 
Carlão Pignatari (PSDB) visitou 
Rio Preto e anunciou diversos 
investimentos para a região. 
Entre eles R$ 88,2 milhões 
para reformas de vicinais na 
região.   Pág.A2

Educação 
convoca sete 

estagiários para 
assumir PEB II

 A Secretaria de Educação 
de Rio Preto está convocando 
sete estagiários PEB II que 
foram aprovados em processo 
de seleção simplificado pu-
blicado em 18 de março de 
2020.   Pág.A2

Equipamentos 
e transmissores 
apreendidos du-

rante a operação 
da polícia ontem

Vereador Pedro Roberto, presi-
dente do Parlamento Regional

HALOWEEN Empresas e comércio de Rio Preto entram no cli-
ma do Dia das Bruxas e até faturam mais com a data. Pág B6

MUTIRÃO
Mutirão da 
limpeza e 
saúde ter-
mina hoje 

na região da 
Vila Toninho; 

caminhões 
passam 

recolhendo 
materiais 

inservíveis.
Pág.A5
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A valorização do 
professor como 

único caminho para o 
futuro da educação

O período em que viven-
ciamos a pandemia da CO-
VID-19 e os impactos que 
essa pandemia trouxe para 
nosso sistema educacional 
nacional e, porque não di-
zer, mundial, são inegáveis 
e evidentes. Nunca ficou tão 
claro o papel e a importância 
da instituição escolar e dos 
professores e educadores 
em geral para a formação 
das nossas crianças, jovens 
e adultos.

Nesse processo de ele-
vado reconhecimento da 
importância do espaço escolar como muito mais do que 
apenas um “templo do saber”, outro fator gerou inúmeras 
discussões, debates e constatações ao longo dos últimos 
18 meses: a necessidade de adaptação dos professores 
ao momento emergencial que vivenciamos e também 
a elevada importância desses mesmos educadores no 
contexto formativo de boa parte da sociedade, direta ou 
indiretamente.

No contexto reforçou-se uma discussão que vem de 
longa data no Brasil, que é a discussão sobre a valoriza-
ção do professor - ou da profissão docente, mais espe-
cificamente - muito focada anteriormente nas questões 
relativas à remuneração, mas que, atualmente, ampliou 
bastante a conceituação do que seria “valorização” e de 
como isso deveria (ou poderia) impactar na aprendiza-
gem dos estudantes e no progresso das suas vidas e da 
sociedade.

Todas as mais recentes experiências educacionais 
bem sucedidas globalmente (Cingapura, Finlândia, Co-
reia do Sul, Austrália, etc), ainda que fundamentalmente 
diferentes em seus projetos nacionais, tinham como um 
sustentáculo inegociável a valorização dos professores 
em diversas dimensões, a saber:

• A dimensão da remuneração e carreira: definitiva-
mente não se espera que a profissão docente seja uma 
das profissões mais bem remuneradas do mercado e 
isso não é um padrão nem um consenso mundial. No 
entanto é fundamental que a remuneração seja atraente 
o suficiente para que jovens talentos ainda em idade 
escolar básica se interessem pela docência e possam 
optar por ela ao invés de uma profissão de mercado/
indústria/comércio, sem prejuízo futuro em termos de 
ganhos materiais e projeção de carreira;

• A dimensão do reconhecimento social: valorizar o 
professor deve ser parte de uma lógica intrínseca à po-
lítica pública do Estado e tratado como ação corriqueira 
de marketing social. É extremamente importante que a 
sociedade enxergue a docência como uma carreira as-
pirável, um trabalho realizador e justo e uma posição de 
destaque no hall de profissões consideradas “modelo”. 
Afim de que as crianças se inspirem em seus professores 
e os adultos os respeitem como guias e orientadores;

• A dimensão da formação: a profissão docente se 
tornou ainda mais complexa com a contemporaneidade, 
especialmente pela velocidade das transformações digi-
tais, sociais e tecnológicas, bem como a própria nova 
dinâmica da aprendizagem surgida ao longo dessa pan-
demia. Assim, destinar recursos relevantes e selecionar 
um projeto formativo significativo, prático e aplicável à 
realidade brasileira também deveria fazer parte de um 
projeto nacional de valorização docente e de melhoria 
contínua do fazer pedagógico dentro das escolas e uni-
versidades;

• A dimensão dos recursos materiais: entendemos que 
bons e ótimos professores conseguem produzir aprendi-
zagens em contextos complexos, porém se conseguirmos 
ter bons e ótimos professores em contextos organizados 
e bem estruturados a aprendizagem não só ocorrerá com 
mais frequência como numa velocidade maior. Por isso 
mapear corretamente as necessidades de infraestrutura 
e recursos pedagógicos para as escolas em geral é im-
portante para poder extrair dos professores o máximo de 
sua capacidade de facilitar e promover a aprendizagem.

Imaginar uma política de Estado centrada na valori-
zação docente nessas quatro dimensões pode ser um 
projeto de governo duradouro, altamente defensável do 
ponto de vista político, econômico e social e, sem som-
bra dúvida, seguro para o futuro de longo prazo. E é isso 
que desejamos nesse momento para o Brasil e para os 
professores do nosso país.

Por Juliano Costa, Vice-Presidente de Produtos 
Educacionais da Pearson LATAM

ARTIGO Vicinais terão R$ 88,2 mi 
para obras de infraestrutura

O governador em exercício 
Carlão Pignatari (PSDB) visitou 
Rio Preto e anunciou diversos 
investimentos para a região. 
Entre eles R$ 88,2 milhões 
para reformas de vicinais na 
região, R$ 10 milhões em obras 
na educação, além de investi-
mentos na área da saúde.

“Só em área de infraes-
trutura foram quase R$ 90 
milhões em ordem de serviço 
para que comecem as obras 
imediatamente nas vicinais de 
várias cidades da região. Além 
disso, quase R$ 10 milhões 
investimentos em obras da área 
da educação, além do corujão 
da saúde para áreas de onco-
logia e oftalmologia”, afirmou 
Pignatari.

Na área da Assistência 
Social, Pignatari oficializou o 
anúncio da implantação do 
Centro de Longevidade Ativa 
no município de Rio Preto. O 
Centro faz parte do programa 
SP Amigo do Idoso, assumido 
pela prefeitura. O investimento 
nesta obra é de R$ 850 mil. 
Serão ofertadas atividades 
que visam a convivência dessa 
população com a sociedade, 
através da inclusão produtiva, 
empreendedorismo, apoio à 
qualificação e formação para 
novas carreiras e atividades 
tecnológicas.

“Serão 37 mil exames onco-
lógicos e 4,1 mil procedimentos 
oftalmológicos para Rio Preto e 
região, já que tivemos uma de-
manda reprimida de pacientes 

Vinicius LIMA     
redacao@dhoje.com.br

INFRAESTRUTURA
Vinicius LIM

A

que deixaram de comparecer às 
consultas e exames por conta 
da pandemia. Esses exames já 
estão sendo realizados desde o 
início deste mês de outubro”, 
explicou o secretário de saúde 
do Estado Jean Gorinchteyn 
sobre o corujão.

Educação - O secre-
tário de Educação Rossieli So-
ares fez anúncios importantes 
relacionados à educação de 
Rio Preto. “Vamos assinar um 
decreto muito importante: o 
Plano de Ações Integradas do 
Estado de São Paulo, que vai 
permitir o repasse de forma 
mais facilitada aos municípios. 
Isso será fundamental para 
que a gente acelere as ações 
e consiga chegar com mais efe-
tividade na educação. A partir 
deste decreto atenderemos a 
demanda para construção da 

creche do bairro Campo Belo”, 
destacou.

Rossieli ainda disse que 
a rede tem algumas medidas 
importantes como a amplia-
ção da Rede Estadual com 
a construção de uma nova 
unidade na cidade no Jardim 
das Oliveiras, região Norte, que 
terá como premissa os novos 
componentes do Programa 
Inova Educação, sendo eles 
Tecnologia e Inovação; Cultu-
ra, com o Movimento Inova; e 
Experimentação, com o Centro 
de Inovação. As demais escolas 
podem utilizar o local mediante 
agendamento. Serão atendi-
dos alunos da rede estadual 
e também municipal, que já 
fez a doação do terreno para a 
construção do Centro.

A visita do governador em 
exercício também trouxe vou-
chers de cestas básicas e vale 

gás. “Vindo para Rio Preto rece-
bi a informação de que 4.786 
pessoas se cadastraram para 
o programa vale gás, onde já 
temos mais de 11 mil famílias 
já assistidas com as cestas bá-
sicas destinadas para pessoas 
em situação de vulnerabilidade, 
que atendam as exigências e 
já estejam cadastradas nos 
programas”, explicou Carlão.

“Tivemos anúncios impor-
tantes hoje em Rio Preto, prin-
cipalmente na área da saúde 
com demanda reprimida por 
conta da pandemia. Os pedi-
dos para a área da educação 
também foram atendidos com 
o anúncio de uma nova escola 
no Campo Belo, outra para a 
rede Estadual e programas e 
parcerias que podem fortalecer 
ainda mais a relação da cidade 
com o Estado”, afirmou o pre-
feito Edinho Araújo.

Carlão 
Pignatari 
em visita 
a Rio 
Preto

PEB II
Educação convoca estagiários para assumir 

A Secretaria de Educação 
de Rio Preto está convocando 
sete estagiários PEB II que 
foram aprovados em proces-
so de seleção simplificado 
publicado em 18 de março 
de 2020.

São três convocados para 
aulas de Ciências Biológicas, 
um para Física, um para Infor-
mática e um para Letras.

No portal do DHoje é pos-
sível acessar o link com os no-
mes de todos os convocados 
e aprovados.

Os convocados deverão 
comparecer a Secretaria Mu-
nicipal de Educação, na Rua 
General Glicério, 3947, Vila 

Imperial nesta sexta-feira (29) 
às 14 horas.

Após comparecer a secre-
taria o  candidato terá o prazo 
máximo de 10 dias úteis a 
partir da data de publicação 
desta Convocação que acon-
teceu nesta quinta-feira (28), 
para o envio dos documentos 
abaixo relacionados, excepcio-
nalmente, para o e-mail: setor-
deestagio@riopreto.sp.gov.br

Os selecionados tem a data 
limite de 04 de novembro se 
apresentar caso não aconteça 
fica considerada desistência 
da vaga.

O candidato deverá ter 
disponibilidade de horário para 
cumprir carga horária de 25 
horas semanais.

Sérgio SAMPAIO Arquivo DHOJE

OPORTUNIDADE

Balcão chega à sexta com 897 vagas de emprego

O Balcão de Empregos de 
Rio Preto desta quinta-feira 
(28) está oferecendo 897 
oportunidades de trabalho. 
As principais delas são para 
operador de caixa (61), ven-
dedor externo (58), auxiliar 
de produção (35), açougueiro 
(30), atendente (23), promo-
tor de vendas (22), repositor 
de frutas, verduras e legumes 
(22), repositor (22), auxiliar 
de açougueiro (19), operador 
de empilhadeira (13), entre 
outros.

Há também oportunidades 
de estágio. As vagas são para 

as seguintes áreas: ensino 
médio (8), vendedor (4), ad-
ministração (3), marketing (3), 
engenharia (2), arquitetura (1), 
web designer (1), departamen-
to financeiro (1), entre outros.

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

O Balcão de Empregos 
também está cadastrando 
trabalhadores interessados 
em oferecer, ou que já exer-
cem, prestação de serviços 

de entrega. A expectativa da 
Secretaria de Desenvolvimento 
Econômico é que a demanda 
por novos postos de trabalho 
no setor continue crescendo.

Ao acessar o site https://
www.riopreto.sp.gov.br/balcao-
empregos/, a empresa pode 

fazer o cadastro e encaminhar 
uma busca por palavra chave 
“tipo entregador”. Em seguida, 
aparecem todas as pessoas 
interessadas, com experiência 
e perfil para o cargo. 

(Colaborou – Bruna 
MARQUES)

Da REDAÇÃO
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STJ nega pedido de 
prefeito afastado para 

voltar ao cargo

Por decisão do Superior 
Tribunal de Justiça o prefeito 
de Guapiaçu Jean Vetorasso 
(DEM) continuará afastado do 
cargo. O órgão negou pedido 
de habeas corpus impetrado 
pelo prefeito contra decisão do 
Tribunal de Justiça que deter-
minou seu afastamento no dia 
21 deste mês.

O prefeito e outros quatro 
vereadores são investigados 
por terem organizado esquema 
de cobrança de propina de 
empresários para autorizarem 
construção de loteamento de 
casas populares na cidade. 
Investigação da DEIC de Rio 
Preto, que incluiu busca e 
apreensão nos gabinetes e ca-
sas dos políticos, apontou que 
o grupo exigiu R$ 500 mil para 
aprovar o empreendimento em 
Guapiaçu.

Em seu pedido de habeas 
corpus Jean Vetorasso alegou 

“constrangimento ilegal de-
corrente do afastamento do 
prefeito” e que é “extrema-
mente grave a suspensão do 
seu cargo, sem que ele tenha 
tido a possibilidade de oferecer 
qualquer tipo de defesa”.

O relator do STJ Ribeiro 
Dantas negou o pedido de 
habeas corpus considerando 
que no atual estágio da inves-
tigação a continuidade, tanto 
do prefeito quanto os quatro 
vereadores investigados, po-
deria “comprometer a eficácia 
das investigações”. “O afasta-
mento, nessa linha, mostra-
-se como medida necessária 
adequada para evitar que se 
utilizem da função pública para 
embaraçar a apuração dos fa-
tos”, escreveu o relator.

A vice-prefeita Luciani Cris-
tina Martinelli Gimenes, a Lu 
Arquiteta (PTB), assumiu o 
cargo no dia 22 e permanecerá 
na função até entendimento 
da Justiça.

Raphael FERRARI 

GUAPIAÇUSERVIÇO

TSE cassa mandato de deputado por fake news

O uso de live nas redes so-
ciais para promover agressões 
infundadas contra a democra-
cia e o sistema eletrônico de 
votação durante as eleições 
configura abuso do poder polí-
tico e uso indevido dos meios 
de comunicação social, nos 
termos do artigo 22 da Lei 
Complementar 64/1990, e gera 
cassação.

Com esse entendimento 
e por maioria de votos, o Tri-
bunal Superior Eleitoral deu 
provimento a recurso ordinário 
ajuizado pelo Ministério Público 
Eleitoral para cassar o deputado 
estadual Fernando Francischini 
(PSL-PR) e decretar sua ine-
legibilidade. A decisão leva à 
anulação dos seus votos em 
2018, com recálculo dos quo-
cientes eleitorais e partidários 

no Paraná.
Franceschini está sendo 

julgado porque na data das 
eleições de 2018, às 16h38 
— portanto, 22 minutos antes 
do encerramento da votação 
— abriu uma live em seu perfil 

conteúdo teve 400 mil comparti-
lhamentos, 105 mil comentários 
e mais de 6 milhões de visuali-
zações. Na época, Franceschini 
era deputado federal e concorria 
para o cargo de deputado esta-
dual. Ao fazer os ataques infun-
dados, se disse protegido pela 
imunidade parlamentar.

Relator, o ministro Luís Felipe 
Salomão entendeu que o caso 
constitui tanto abuso de poder 
político por autoridade como uso 
indevido dos meios de comuni-
cação social.

Trata-se do primeiro prece-
dente da corte a incluir as redes 
sociais no conceito de meios 
de comunicação tratado no 
artigo 22 da Lei Complementar 
64/1990. O caso deve nortear 
julgamentos futuros, especial-
mente em tempos de extremis-
mo político e campanhas de 
desinformação.

Da REPORTAGEM

no Facebook na qual divulgou 
notícias falsas sobre supostas 
fraudes no uso da urna eletrô-
nica de votação.

A transmissão durou 18 
minutos e alcançou 70 mil pes-
soas. Nas semanas seguintes, o 
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Prefeito de Guapiaçu 
Jean Vetorasso (DEM) 
continuará afastado do 
cargo

Novos pe-
dágios são 
pauta da 
reunião do 
Parlamento 
Regional 
nesta sexta
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Novos pedágios são pauta da reunião 
do Parlamento Regional nesta sexta

O Parlamento Regional Me-
tropolitano de Rio Preto realiza 
nesta sexta-feira, 28, reunião, 
às 15 horas, na Câmara de Mi-
rassol, onde serão debatidas as 
“ações para o desenvolvimento 
regional”. Além do presidente 
do Parlamento, vereador Pedro 
Roberto Gomes (Patriota), o 
encontro também vai contar 
com as presenças dos prefeitos 
de Olímpia, Fernando Cunha 
(PSD) e Edson Ermenegildo 
(PSDB), de Mirassol.

O presidente Pedro Roberto 
(Patriota) colocou em pauta 
o Programa de Concessões 
de Rodovias, apresentado 
pelo Governo do Estado em 
Audiência Pública no início da 
semana, e que prevê a implan-

tação de sete novas praças de 
pedágios em cidades da região. 
Uma delas em Cedral.

Integram a Mesa Diretora 
do Parlamento Regional ao 
lado do presidente Pedro Ro-
berto, respectivamente os pre-
sidentes das Câmaras de Ibirá, 
Mirassol e Tanabi, sendo na 1ª 
vice-presidência, a vereadora 
Sonia Beolchi (Cidadania), 2ª 
vice-presidência, o vereador 
Caco Navarete (PSD), e na 
3ª vice-presidência, Xandão 
Bertolini (PSB).

O encontro será transmitido 
ao vivo no canal do YouTube 
da Câmara de Mirassol e re-
transmitido pela TV Câmara Rio 
Preto, canal 4 da NET/Claro e 
28.2 em sinal digital aberto, 
pelas redes sociais da Câmara 
(Facebook e YouTube) e pelo 
site do Legislativo.

Raphael FERRARI 
redacao@dhoje.com.br

Secretário estadual acompanha Edinho 
na entrega de notebooks às escolas

Os equipamentos 
também servirão 
como apoio para 

as reuniões 
pedagógicas e 
administrativas

O secretário estadual de 
Educação Rossieli Soares 
acompanhou o prefeito de Rio 
Preto Edinho Araújo em en-
trega de 620 notebooks para 
91 escolas de educação in-
fantil da cidade. A solenidade 
aconteceu na quarta-feira, 27, 
na Escola Vereador Sergio Ca-
margo, região norte da cidade. 
A ação faz parte do Programa 
Rio Preto+Educação que irá 
contemplar alunos com um 
notebook por sala de aula.

“É um prazer muito grande 
acompanhar investimentos 
na educação, na primeira 
infância. Prazer maior ainda 
é poder ser parceiro de Rio 
Preto em iniciativas que va-
lorizam a educação. Estamos 

acompanhando com muito 
entusiasmo os investimentos 
da gestão Edinho Araújo no 
setor educacional, tema leva-
do a sério por toda equipe e 
que só irá beneficiar nossos 
estudantes”, disse o secretário 
Rossieli.

Na primeira etapa do pro-
grama foram contempladas 

todas as escolas de ensino 
fundamental. Foram 450 no-
tebooks novos entregues, um 
por sala de aula.

O eixo tecnologia do Pro-
grama Rio Preto+Educação 
vai disponibilizar às escolas 
municipais de Rio Preto cerca 
de R$ 14 milhões em investi-
mentos. O programa inclui a 
entrega de 1.375 notebooks 
(um para cada sala de aula), 
1 mil computadores de mesa, 
web câmeras, telas retráteis, 
projetores e outros equipa-
mentos importantes para a 
qualidade das aulas no perío-
do pós-pandemia.

Os equipamentos também 
servirão como apoio para as 
reuniões pedagógicas e ad-
ministrativas dos professores 
e de toda a equipe escolar.

Da REPORTAGEM

da Justiça.

Prefeito de Guapiaçu 
Jean Vetorasso (DEM) 
continuará afastado do 
cargo

D
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Pupo quer incluir gratuidade para policiais 
no novo contrato do transporte coletivo

Assim como idosos acima 
de 65 anos policiais civis e mili-
tares poderão ter gratuidade na 
tarifa do transporte coletivo de 
Rio Preto. Pelo menos é isso o 
que o vereador Renato Pupo 
(PSDB) está solicitando ao 
prefeito Edinho Araújo (MDB).

O parlamentar que também 
é delegado de Polícia proto-
colou na Câmara Municipal 
indicação para que o Executivo 
possa conceder o benefício da 
gratuidade aos policiais a par-

tir do início da prorrogação do 
contrato do transporte coletivo, 
recém aprovado e sancionado 
pelo prefeito Edinho.

Na indicação Pupo afirma 
que seja incluída uma cláusula 
no novo contrato para que os 
policiais de Rio Preto possam 
ficar isentos da cobrança da ta-
rifa dos ônibus. O novo contrato 
tem duração de 10 anos.

Na justificativa o verea-
dor afirma que “os policiais 
estão constantemente arris-
cando suas vidas protegendo 
a sociedade e combatendo a 

criminalidade, sem o devido 
reconhecimento”. Segundo 
ele, a comunidade reconhece 
a importância do trabalho de-
sempenhado pela categoria.

A indicação deverá ser lida 
em plenário na próxima sessão 
e depois segue para o prefeito 
Edinho que terá prazo de 15 
dias para se manifestar.

Raphael FERRARI 

no novo contrato do transporte coletivo

criminalidade, sem o devido A indicação deverá ser lida 
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Polícia Civil fecha 
quatro 
rádios piratas 
em Rio Preto

Polícia Civil fecha quatro 
rádios piratas em Rio Preto

Na manhã desta quinta-
-feira (28) agentes da ANA-
TEL, a agência federal que 
regulamenta o setor de teleco-
municações no país, procura-
ram a DEIC de Rio Preto para 
verificar a existência de uma 
rádio clandestina instalada na 
cidade, em local que eles já 
estavam monitorando.

Durante a ação na Rua 
Silva Jardim, no Parque Indus-
trial, os agentes encontraram 
a base de funcionamento de 4 
rádios clandestinas operando 
em faixas diferentes de FM.

O prédio é um edifício de 
três andares e no terraço 
havia antenas e aparelhagem 
de radiodifusão. O local era 
operado remotamente através 
de softwares que mudavam a 
programação das emissoras. 
No momento da busca não 
havia ninguém e as equipes 
notaram que o cômodo que 
abrigava os equipamentos era 
refrigerado 24 horas por ar-

-condicionado, o que levantou 
a suspeita de furto de energia.

Assim, solicitaram a presen-
ça do Instituto de Criminalística 
e de profissionais da CPFL 
que periciaram o local para 
averiguar um possível furto de 
energia elétrica.

Os policiais apreenderam 
várias CPU’s e eletrônicos re-
lacionados à atividade ilícita. 
Posteriormente, 2 homens 
representantes das emissoras 
compareceram a DEIC para 
serem ouvidos sobre os fatos. 
Eles responderão em liberdade 
por desenvolver clandestina-
mente atividade de telecomu-
nicação e por furto de energia.

A maior preocupação da 
Polícia Civil nesses casos de 
radiodifusão irregular é a in-
terferência indevida que esses 
equipamentos, nem sempre 
profissionais, podem acar-
retar. Especialmente para a 
segurança do tráfego aéreo, 
interferindo na comunicação 
de aeronaves, visto que o lo-
cal é próximo do aeroporto do 
município.

Da REDAÇÃO   
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APARECIDA DA SILVA BALISTA, 
natural de Cedral/SP, faleceu aos 57 anos 
de idade. Era casada com Claudinei Balista 
e deixou suas fi lhas Aline e Paula. Foi 
sepultada no dia 28/10/202, saindo seu 
féretro do velório Municipal de Cedral para 
o cemitério Municipal de Cedral.

  FALECIMENTOS

ALUGUEL
Dono invade imóvel 
e agride e ameaça 

inquilina inadimplente

Uma mulher, de 38 
anos, procurou a Central 
de Flagrantes de Rio Preto, 
na noite desta quarta-feira 
(27), para relatar que foi 
agredida pelo locador, de 
50 anos, da residência em 
que vive no bairro Aroeira 
II após ele invadir o imóvel 
junto com o seu filho.

Para a Polícia Civil, ela 
informou que devido o fato 
de que contraiu Covid-19 
atrasou o pagamento do 
aluguel e por esse moti-
vo o proprietário da casa 
junto com o filho invadiu o 
imóvel.

Em seguida, o locador 
e seu filho a agrediram a 
vítima com um capacete, 
chutes e murros que aca-

baram causando lesões na 
cabeça, rosto e braços. A 
mulher ainda acrescentou 
que foi ameaçada de morte 
pelos invasores.

De acordo com o boletim 
de ocorrência, os agresso-
res apenas saíram da casa 
quando uma segunda pa-
rente do locador chegou no 
local, sendo que todas as 
ações foram presenciadas 
pela vizinha da vítima.

Foi expedido um exame 
de corpo de delito e, em 
seguida, os policiais regis-
traram o caso como lesão 
corporal, ameaça e violação 
de domicílio. A Delegacia de 
Defesa da Mulher (DDM) 
deve investigar o caso. 

(Colaborou – Bruna 
MARQUES)    
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Traficante procurado 
pela Justiça é preso 
com pedra de crack

Conhecido no meio poli-
cial pelo crime de tráfico de 
drogas, um procurado pela 
justiça, de 33 anos, foi cap-
turado às 14h da quarta-feira 
(27) por uma equipe da Polícia 
Militar que fazia patrulhamen-
to de rotina na Vila São Pedro.

Antes de ser abordado o 
homem dispensou na calçada 
um pequeno objeto que mais 
tarde os pms constataram ser 
uma porção de crack. Questio-
nado sobre a droga, o suspeito 
informou que fracionaria para 
vender para moradores de 
rua.

Em revista pessoal, a guar-
nição encontrou R$ 8,35 que 
o fugitivo disse ser lucro do 
tráfico de entorpecentes.

Ainda durante a aborda-
gem foi feita uma pesquisa 
que constatou um mandado 
de prisão expedido no dia 
14 de outubro de 2021 pela 
Vara das Execuções Criminais 
DEECRIM.

Na Central de Flagrantes, 
o acusado negou o tráfico e 
alegou que o crack era para 
consumo próprio.

O autuado foi recolhido 

para a carceragem da DEIC e 
o caso registrado como captu-
ra de procurado, drogas para 
consumo próprio e localização 
e apreensão de objeto. O caso 
foi encaminhado ao 5º Distrito 
Policial. 

(Colaborou – Bruna 
MARQUES)
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MORTE Genro encontra sogra de 
90 anos sem vida em casa

Na manhã desta quarta-feira 
(27), a Polícia Militar de Rio Pre-
to foi acionada para comparecer 
à residência de uma mulher, 
de 90 anos, no bairro Jardim 
Nunes, onde ela foi encontrada 
morta pelo genro.

Segundo a filha da vítima, 
sua mãe recebeu alta do hos-
pital no dia 21 de outubro após 
ter caído da cama e batido a 
cabeça no criado-mudo, sendo 
que na quarta-feira a idosa 
informou que iria deitar, pois es-
tava muito cansada e que mais 
tarde, às 8h35, seu marido a 
encontrou já morta na cama.

O casal então acionou uma 

equipe do SAMU que no local 
tentou reanimar a idosa, porém 
sem sucesso.

Para a polícia, o médico 
responsável informou que a 
vítima apresentou algumas le-
sões na cabeça e por isso seu 
corpo deve ser encaminhado 
para o Instituto Médico Legal 
(IML).

Após a chegada da perícia 
técnica e a funerária de plan-
tão, os policiais se dirigiram 
para a Central de Flagrantes 
e registraram o caso como 
morte suspeita, sendo poste-
riormente encaminhado para 
o 4º Distrito Policial. 

(Colaborou – Bruna 
MARQUES)
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GOLPE ONLINE
Idoso tem conta invadida 
e perde cerca de R$ 2 mil

Um idoso, de 76 anos, 
compareceu na Central de Fla-
grantes, nesta quarta-feira (27), 
para denunciar que na terça-fei-
ra (26) foi feito um empréstimo 
de quase R$2 mil em sua conta 
corrente sem autorização.

A vítima contou que uma 
vizinha tem permissão para ad-
ministrar a sua conta bancária 
e que não suspeita que ela o 
tenha furtado.

Segundo o idoso, foi a mu-
lher quem o alertou de que 
havia uma transação financeira 
autorizada na conta.

A vítima compareceu em 
uma agência bancária e ao 
retirar um extrato confirmou um 
empréstimo de R$1.925,10, 
solicitado no dia 16 de agosto.

Os policiais civis registraram 
o caso como furto e encami-
nharam o boletim de ocorrência 
para o 2º Distrito Policial. (Co-
laborou – Bruna MARQUES)
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Quadrilha acusada de furtar joalheria em 
shopping é condenada pela Justiça

Nesta quinta-feira (28), a 
quadrilha responsável pelo furto 
ocorrido no dia 13 de dezembro 
de 2020, em uma joalheria 
de um centro de compras de 
Rio Preto, foi condenada pela 
Justiça.

Após as investigações dos 
policiais civis da Delegacia de 
Investigações Gerias (DIG) da 
Divisão Especializada em Inves-
tigações Criminais (DEIC) identi-
ficar e prender quatro acusados 
moradores de Goiás, especia-
listas em furtos a shoppings 
centers, a justiça condenou os 
réus a dez anos e dois meses de 
prisão pelos crimes de organiza-
ção criminosa, furto qualificado 
e corrupção de menores, pelo 
fato de que um dos integrantes 
era um adolescente.

Um dos membros, que não 
participou do crime em Rio Pre-
to, foi sentenciado a cinco anos 
e dez meses de reclusão por as-
sociação criminosa. O quarteto 
poderá ser encaminhado a uma 
penitenciária para cumprimento 
da pena.

A condenação da Justiça 
de Rio Preto é a primeira da 
organização. Há investigações 
em outras cidades e estados 
envolvendo a mesma quadrilha 
e outras ramificações. O traba-
lho capitaneado pela DIG pode 
resultar em novas condenações 
por crimes praticados pelos 
envolvidos.

Relembre - No dia 13 de 
dezembro de 2020, a quadrilha 
foi até um centro de compras de 
Rio Preto onde, com divisão de 
tarefas entre os membros, furta-

ram uma joalheria estabelecida 
no local. Imagens do circuito 
interno de vigilância mostraram 
a ação, sendo que um marginal 
entrou em uma loja em reformas 
ao lado, subiu no teto e acessou 
a joalheria, rompendo a estrutu-
ra do mezanino.

Dentro do comércio, o bandi-
do furtou grande quantidade de 
joias. Os outros membros deram 
cobertura ao comparsa.

Através de investigações, 
diligências, análise de imagens 
e inteligência policial, realizadas 
pelos policiais civis da DIG, foi 
possível identificar os integran-
tes que agiram em Rio Preto. 
Apurou-se que o bando colo-
cava um adolescente para agir 
diretamente no furto enquanto 
os demais, que são maiores 
de idade, ficavam em outras 
funções, visto que se o menor 

fosse detido, praticamente nada 
aconteceria contra ele.

A equipe descobriu ainda que 
essa quadrilha provavelmente 
teria participado de uma série 
de furtos a centros de compras 
em várias outras cidades do país. 
Aprofundando as investigações a 
polícia rio-pretense chegou até 
os nomes dos suspeitos e des-
cobriu que eles eram moradores 
de Goiás.

Em seguida, os policiais civis 
foram para Brasília/DF e região 
para diligenciar no sentido de 
achar os membros do bando e 
no decorrer da última semana 
obtiveram êxito. Dois dos suspei-
tos eram moradores da cidade 
de Santo Antônio do Descoberto/
GO e foram localizados e presos. 
O outro averiguado tentou fugir, 
rumou para um hotel em Brasília, 
mas acabou.

Da REDAÇÃO
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Saúde recebe 3.000 doses da 
Pfizer para adolescentes

Rio Preto recebeu on-
tem (28) três mil doses 
da vacina Pfizer para 
vacinar adolescentes 
de 12 a 17 anos com a 
primeira dose. Os imuni-
zantes estarão disponí-
veis nos seguintes locais: 
Shopping Cidade Norte, 
das 8h às 21h (horário 
estendido) e Unidades 
de Saúde das 8h às 14h.

Para se vacinar, o 
adolescente deve ter no 
mínimo 12 anos de ida-
de e ainda não ter rece-
bido a primeira dose. Ao 
comparecer às salas de 
vacina, deve apresentar 
documento com foto e 
CPF e comprovante de 
residência de Rio Preto 
em nome dos pais ou 
responsáveis.

A vacinação para adul-
tos com a primeira dose 
também continua nesta 
quinta-feira nos mesmos 
pontos de vacinação.

A campanha de vaci-
nação contra a Covid-19 

para aplicação de segun-
da dose dos imunizantes 
AstraZeneca, Coronavac 
e Pfizer, segue disponí-
vel no Shopping Cidade 
Norte, das 8h às 21h, e 
nas unidades de saúde, 
das 8h às 14h. Tanto 
agendados quanto fal-
tosos podem se vacinar, 

Da REDAÇÃO    
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1ª VACINA

apresentando documen-
to pessoal com foto e 
CPF e comprovante de 
vacinação. O número de 
faltosos da segunda dose 
em Rio Preto está em 
36.978 pessoas.

A dose adicional da 
vacina contra a Covid-19 
também estará dispo-

nível nesta quinta-feira, 
28, no Shopping Cidade 
Norte, das 8h às 21h, e 
nas unidades de saúde, 
das 8h às 14h, para os 
seguintes grupos: Ido-
sos e trabalhadores da 
saúde com pelo menos 
seis meses de recebi-
mento da segunda dose 

Divulgação

ASTRAZENECA Intervalo cai para 2ª 
para oito semanas

O intervalo de aplicação da 
segunda dose da vacina As-
traZeneca passou de 12 para 
oito semanas no estado de São 
Paulo. Cerca de 400 mil pes-
soas ficam aptas para tomar 
a vacina contra a covid-19 e 
completar o ciclo vacinal desde 
quarta-feira (27).

A Secretaria de Saúde já 
distribuiu a última remessa de 
doses, permitindo a antecipa-

ção definida pelo Programa 
Nacional de Imunização, do 
Ministério da Saúde.

Entre os elegíveis para to-
mar a segunda dose da vacina, 
estão adultos entre 18 e 24 
anos de idade. Além deles, 
cerca de 1 milhão de pessoas 
não compareceram aos postos 
para tomar a segunda dose da 
vacina da AstraZeneca e estão 
entre os 4 milhões de atrasa-
dos que não completaram o 
ciclo vacinal.

Da REDAÇÃO
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COVID
Relatório traz 32 casos 

e nenhuma morte

A Secretaria de Saúde de 
Rio Preto confirmou nesta quin-
ta-feira (28) mais 32 casos de 
Covid-19 no município, sendo 
28 diagnosticados por exame 
PCR e quatro por TR antígeno. 
No total são 98.014 casos, 
com uma média móvel de 24 
casos leves e dois casos graves 
por dia.

Nenhum óbito foi contabi-
lizado nesta quinta-feira. Com 
isso, Rio Preto segue com 
2.810 mortes pela doença 
desde o início da pandemia, 
com uma taxa de letalidade de 
2,8%. Considerando apenas 
os dados de 2021 são 63.251 
casos e 1.888 óbitos.

Nas últimas 24 horas, 26 

pessoas foram consideradas 
recuperadas da Covid-19, to-
talizando 95.115 curados, o 
equivalente a 97% dos casos. 
A cidade soma 336.442 no-
tificações de pacientes com 
sintomas gripais e 304.264 
testes realizados. O coeficiente 
de incidência é de 21.079 ca-
sos a cada 100 mil habitantes.

Atualmente Rio Preto regis-
tra 213 pacientes com síndrome 
respiratória aguda grave (SRAG), 
com 91 na UTI e 122 na enfer-
maria, sendo 104 residentes 
de Rio Preto e 109 de outros 
municípios da região. Dentre 
os casos confirmados com Co-
vid-19, são 67 internações, com 
37 na UTI e 30 na enfermaria. 
A taxa de ocupação de leitos de 
UTI na região é de 26,5%.

Vinicius LIMA
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NESTA SÁBADO

Dibea promove feira de adoção de animais vítimas de maus-tratos
A Diretoria do Bem-Estar 

Animal (Dibea) e o Gepa 
(Grupo de Estudos de Pe-
quenos Animais) promovem 
no próximo sábado (30) a 3ª 
Feira de Adoção de animais 
do ano. A ‘Cãopanha’ de 
Adoção será realizada no Pet 
Park, das 9h às 17h, com o 
apoio do Hospital Veterinário 
da Unirp, Crematório Pet Paz, 
Word Veterinária e Projeto 
Tampinha que Salva.

Nesta edição, a feira terá 
22 cães que poderão ser 
adotados entre machos e 
fêmeas de diferentes por-

tes. Todos estão saudáveis, 
vacinados e castrados. “São 
animais que têm histórico de 
maus-tratos e merecem um 
lar para receberem carinho e 
atenção”, afirma o diretor da 
Dibea Kelsen Arioli.

Os interessados na ado-
ção devem comparecer ao 
local portando documentos 
pessoais e comprovante de 
residência. “Nossa equipe e a 
dos parceiros estarão prontas 
para atender as pessoas e 
tirar dúvidas sobre os cuida-
dos que cada animal requer”, 
completa.

Além da Feira de Adoção, 
a equipe do Hospital Veteriná-

rio da Unirp vai tirar dúvidas 
sobre câncer de mama em 
animais domésticos e estes 
poderão passar pelo exame 
de toque. A ação faz parte 
da Campanha Outubro Rosa, 
que conscientiza sobre a 
importância da prevenção e 
diagnóstico precoce do cân-
cer de mama.

No último domingo, 24, 
a Associação das Clínicas 
Veterinárias de Rio Preto 
(Aclivet) promoveu junto à 
Dibea a Campanha Tetinhas, 
para a realização de exames 
de toque em animais fêmeas. 
A ação resultou em 36 pets 
examinados.

Da REDAÇÃO
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e adultos com alto grau 
de imunossupressão com 
pelo menos 28 dias de 
recebimento da segunda 
dose ou dose única.

Para se vacinar, é ne-
cessário apresentar do-
cumento com foto e CPF 
e comprovante de vaci-
nação.

A dose adicional 
da vacina contra a 
Covid-19 também 
estará disponível 

nesta quinta-feira, 
28, no Shopping 

Cidade Norte, das 
8h às 21h, e nas 

unidades de saúde, 
das 8h às 14h

“

”
Para se vacinar, o 
adolescente deve ter 
no mínimo 12 anos 
de idade e ainda não 
ter recebido a primei-
ra dose

VILA TONINHO

Mutirão de limpeza e 
saúde vai até hoje

A Prefeitura de Rio Preto 
realiza a 6ª etapa do Mutirão 
da Limpeza e da Saúde que 
segue até sexta-feira, 29. Jun-
tando os esforços das equipes 
das Secretarias de Saúde e de 
Serviços Gerais, esta etapa 
acontece dos dias 27 a 29 de 
outubro, na área de abrangên-
cia da Vila Toninho. Durante 
três dias, os bairros contem-
plados dessa fase serão: Vila 
Toninho e Jockey Clube.

No primeiro dia de mu-
tirão na Vila Toninho foram 
recolhidos 15.890 quilos de 
materiais inservíveis deixados 
pelos moradores em frente 
de suas casas. “Materiais 
como sofás, móveis velhos, 
muitos pedaços de madeira 
e até roupas velhas, panelas 

e eletrodomésticos quebra-
dos foram descartados pelos 
moradores e depositados nas 
calçadas”, afirmou Décio de 
Paula, coordenador da se-
cretaria de Serviços Gerais. 
Lembrando que a ação não 
recolhe animais mortos, nem 
lixo comum, entulhos e galhos.

O secretário Ulisses Rama-
lho lembra que os caminhões 
irão passar pelos bairros entre 
8h e 15h30, e a população 
deve deixar o material inser-
vível na calçada, já que os 
funcionários não entram na 
residência.

De acordo com o levanta-
mento, nos cinco mutirões da 
saúde e da limpeza realizados 
este ano em Rio Preto foram 
recolhidas 57 toneladas de 
materiais inservíveis, segundo 
o secretário Ramalho.
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     O Varanda Amicci, do 
Quinta do Golfe, há dois 
meses, vem fazendo e 
refazendo as contas de 
seu réveillon que andam 
altíssimas. Até agora, não 
chegaram a uma conclusão e 
poderão acabar cancelando o 
evento se não ajustarem de 
forma palatável o preço por 
pessoa. 

      Aniversariante de amanhã, 
o restaurateur Kuky Bonadio 
dono do El Toro, Bocacci 
e Takoy, deverá ser muito 
festejado.

     Amanhã, Odilon Vagner 
se apresenta na Boate 

SOCIAL Jornal

ANIVERSÁRIOS 
Esses os aniversariantes da 
semana: 29, sexta-feira: Dia 
Nacional do Livro, Ana Lúcia 
Bragada Bueno, Denise Marques 
Alves Pinto, Ana Cristina Jalles 
Guimarães, Eduardo Canizza, 
Marilei Ávila, Marli Terezinha 
Alves Ferreira, Nelson Motta. 30, 
sábado: Dia do Comerciário, 
nasceu Cristovam Colombo, 
João Carlos Pereira, Laís Alice 
Cherubini Soares, Almir Reis-
colunista de Campinas, Arnaldo 
Machado Cherubini, nasceu 
Diego Maradona, José Laerte 
Faria,Winona Ryder, Henri 
Atique, Luiz Carlos de Queiroz 
Pereira Calças, Kuky Bonadio. 
31, domingo: Dia Mundial 
do Comissário de voo, Dia 
das Bruxas (Halloween Party), 
nasceu Carlos Drummond de 
Andrade, Ângela Cristina Martins 
Jalles, Jean Louis Graciani, Maria 
da Graça  Lemos, Eneida Jurado 
Fleury, Renato Provincialli,Vera 
Lúcia Âmbar. 1, segunda-feira: 
Dia de Todos os Santos, Erminda 
Emília Rahd Jacob, Flávia Tomé, 
Gabriela de Figueiredo, nasceu 
Gilberto Braga, José Tarraf  Filho, 
Oscar Marcelo Silva Dória, Sônia 
Márcia Beolchi Feres, José 
Roberto (Betinho) Tavares Filho. 
2, terça-feira: Dia de Finados, 
Aldo Grisi, Antônio Mahfuz. 3, 
quarta-feira: Dia do Barbeiro, 
Dia do Cabeleireiro, Araguaí 
Garcia, Celso Abade Mourão 
Filho, Fábio Gallo, João Carlos 
Ruiz, João Lafayete Sanches 
Fernandes, Maria Lúcia Cabrera, 
Mar ieta Severo, Maur íc io 
José Célico, Rubens Muanis, 
Sônia Maria Bozzola, Túria de 
Almeida. 4, quinta-feira: Dia 
do Inventor, Daniella Zancaner, 
Silvana Teixeira Leite Cury, Cleide 
Fernandes Lerro Figliagi, Maria 
Helena Ribeiro Borges,Sebastião 
Carlos Garcia, Vânia Ferreira 
Caran.

SHOW DE ANIVERSÁRIO II

O traje para a noitada é esporte fino, isto é, no jeans e whisky 
rolha livre. A emissão de senhas será a partir de 27 de outubro, 
no Departamento Social – sede cidade ou na secretaria do clube 
de campo. Sorteio da reserva de mesas no dia 13 de novembro 
(sábado), a partir das 9 horas,no Salão Social “Nelson Silva”. 
Mesas (6 lugares): R$ 800. Convidado de associado: R$ 200. Mais 
informações pelos telefones: (17) 3519-3444 / (17) 3512-2750. 

CHARME & GLAMOUR

Esses eventos “De Luxe” 
criados pelo Riopreto Shopping 
Center para manter viva a 
chama do charme e do glamour 
do nosso centro de compras, 
têm sido inspiradores e a crème 
de la crème que lá comparece 
a cada edição, sai de lá, 
encantada. A próxima, será 
dias 24 e 25 de novembro. 

AMIGOS  

O ex-presidente Michel Temer foi convidado para participar 
da semana da encerramento da Expo de Dubai, onde se 
encontra atualmente o governador João Dória e para onde vai 
o presidente Bolsonaro na próxima semana. Temer embarca 
dia 10 de novembro e leva na comitiva, seu inseparável 
amigo, o marqueteiro rio-pretense Elsinho Mouco, por cujo 
crivo passam seus discursos. De lá, passam cinco dias em 
Abu Dabi e depois seguem para Lisboa onde ele se encontra 
com o presidente português Marcelo Rebelo de Souza. 
Retornam dia 22.

BAR III 

Além de um deck aprazível debruçado sobre a avenida, há um espaço 
interno decorado com informalidade e sabedoria. Experimente, por 
exemplo, o bolinho de arroz negro com recheio de brie e molho de 
tangerina. Ou o queijo de minas empanado. Com molho de morango 
e pimenta. Esta coluna recomenda, principalmente para pessoas 
exigentes no serviço, qualidade da bebida e sabor da comida, como 
é o caso do Clube Koxixo, do Club Red Angus, ou da Confraria da 
Pesca de Reinaldo Lobanco, dos quais sou um dos integrantes. 

ATOLADA    

À medida em que o isolamento 
social começa a ser soterrado 
e o hálito da liberdade é 
experimentado, a avalanche 
de casamentos e festas 
de debutantes começa a 
entupir as agendas sociais, 
principalmente a partir do 
in íc io  do ano que vem.
Reprimidas e isoladas durante 
mais de 500 dias,as pessoas 
começam a sair da toca,com 
a certeza da celeridade do 
processo vacinatório graças 
à irrenunciável importância 
da ciência. Embora haja 
a inda ,  quem se  recuse 
obsessivamente a deixar 
o isolamento levantando a 
bandeira da segurança, a festa 
que bobear não vai conseguir 
fim de semana disponível.

JINGLE BELLS 

O Clube Red Angus já marcou para 
o dia 24 de novembro, na casa do 
delegado de polícia aposentado 
Raul  P inhe i ro  Machado,  no 
Condomínio Damha I, o jantar de 
confraternização de final de ano, 
com cardápio assinado a quatro 
mãos por Clowis Silva e Paulo Dalul. 

São José do Rio Preto, sexta-feira
29 de outubro de 2021
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Titular da Cadeira N° 22 da ARLEC- Academia Rio-pretense de Letras e Cultura
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BAR I  

O Bar Odin, cujo nome é inspirado no deus viking, tem os ingredientes 
necessários para quem quer chamar um bar de seu. Na mitologia 
nórdica, Odin significa deus da sabedoria, da magia, da poesia e 
da guerra. É o chefe supremo do reino de Asgard, éden onde que 
habitam as divindades nórdicas. O bar, é um dos sucessos da região 
dos Condomínios Damha. Anote aí: na Avenida Miguel Damha,1246, 
em frente ao Condomínio Gaivota 1.

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

CASTANHOLAS II
A Colônia Espanhola, uma das batutas que regeram a orquestra da 
economia e do desenvolvimento desde a gênese de nossa cidade, 
enaltecida com a criação da Plaza de España, estabelecerá uma 
identidade própria nesse monumento assinado pelo arquiteto 
Romeu Patriani. “Quem se contenta com pouco, farelo come”- 
diz o ditado. E a praça será simplesmente monumental com um 
obelisco de 45 metros de altura. Na solenidade realizada na Câmara 
Municipal, na mesma noite, sob o olhar cúmplice de uma plateia 
emocionada, foram escolhidos dois homenageados: Araguaí Garcia 
e a família Perez Y Perez.

SHOW DE ANIVERSÁRIO I  
Conforme você já havia lido aqui, a diretoria Nadim Cury/Paulo 
Voltarelli quer reunir seus associados para a grande overture social 
pós-pandemia, ocasião em que serão comemorados dia 27 de 
novembro (sábado), a partir das 23 horas, no salão social “Nelson 
Silva” do clube de campo, os 91 anos do Clube Monte Líbano,com 
um show de ninguém menos que o cantor Daniel, um dos mais 
cintilantes expoentes do nosso cenário musical. 

* 

BAR II  
O cardápio é um pot-pourri de texturas e sabores que emolduram o 
leque de cervejas de diferentes marcas, do chope e dos diferentes 
drinks pelas boas combinações de seus molhos bem elaborados. O 
proprietário, Wayne Moreno Rossit e sua mulher, Daniela Camargo, 
cursaram juntos faculdade de gastronomia e aplicam seus saberes 
na área, com muita propriedade, criando comfort food de ótimo 
sabor. Daí o nome “Odin gastropub.” 

CASTANHOLAS I
Com uma procissão de louvores iniciada na manhã de sexta-feira 
passada, pelo lançamento da pedra fundamental da Plaza de 
España, na Avenida José Munia - após quase dois anos de sua 
criação pelo prefeito Edinho Araújo, interrompida graças à pandemia 
que vitimou a Humanidade- a Colônia Espanhola de nossa cidade 
recebeu à noite, uma reverência do Poder Legislativo.

CASTANHOLAS III 
Fomenta inspiração a atuação desses dois homenageados, figuras 
queridas em nossa cidade. O primeiro, o artista plástico Araguaí 
Garcia, diretor da ARLEC - Academia Rio-pretense de Letras e 
Cultura e da Casa de España, é a definitiva caracterização da garra 
dos nascidos na terra de Cervantes. Pertence à elite privilegiada 
daqueles que são o espelho, o retrato enaltecedor da generosidade 
humana e partilha com os que o conhecem, a suntuosidade estética 
e espiritual.

* 

* 

* 

do Automóvel Clube e no 
domingo, se apresenta no 
almoço, o pianista André.

     Carmen Lúcia Bassitt 
retorna a Rio Preto nos 
primeiros dias de dezembro 
e se instala na estância da 
família, em Mirassol. No dia 
15, comemora seu aniversário, 
com data redonda.

     Carlos Alberto de Nóbrega, 
85, recebeu alta hospitalar 
segunda-feira depois de ser 
submetido a um cateterismo.

     O Natal já chegou nas 
lojas populares de enfeites da 
cidade.

CASTANHOLAS IV     

A família Perez Y Perez, vocacionada para o protagonismo 
gastronômico desde a cidade de Monte Aprazível, capitaneada 
por uma figura altamente respeitável, o saudoso Leandro Santiago 
Perez Y Perez falecido há 5 anos, deixando um admirável legado 
para sua filha, também chef. Mari Angelez Perez. A cerimônia 
em si, foi informal, nada solene, desprovida de lantejoulas que 
passeiam poses, mas teve entre seus pontos altos, o speech 
irretocável do Cônsul Honorário de Espanha em Rio Preto D. 
Antonio Cabrera e a presença do elegantíssimo Cônsul Geral 
de Espanha em São Paulo D. Miguel Gomez de Aranda Y Villén. 
Noite de glórias e hispanidades, que teve o apoio total da Casa 
de España cujo presidente é Nelsinho Loes.
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A rede comercial de móveis e de ele-
trodomésticos Lojas CEM acaba de 
conquistar, pela quarta vez, o Prêmio 
Valor 1000, como a melhor empresa 

de varejo do Brasil. O ranking, cuidadosamente 
elaborado pelo jornal Valor Econômico, da Globo, 
classifica as 1000 maiores empresas brasilei-
ras de todos os setores econômicos e aponta 
as campeãs de cada setor, mediante critérios 
homologados pela Faculdade de Administração 
de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas e 
análises da Serasa Experian.

A vitória das Lojas CEM deu-se, não pelo 
seu faturamento ou lucro, mas pelo melhor 
desempenho da empresa em todas as áreas. 
A publicação anual estuda cuidadosamente os 
balanços apresentados pelas empresas, compa-
rando o desempenho das companhias. A edição 
deste ano tem por base os balanços de 2020, 
ano do início da pandemia de covid-19. Nessa 
ocasião, as Lojas CEM, que ainda não vendem 
pela internet, permaneceram por cerca de 70 
dias com todas as suas filiais fechadas em razão 
das medidas de combate ao coronavírus.

LOJAS CEM é a melhor do 
Brasil pela quarta vez

Mesmo assim, a rede manteve todos os seus 
mais de 11 mil funcionários empregados, conti-
nuou pagando a todos (inclusive seus fornecedo-

res) rigorosamente em dia, deu tranquilidade aos 
clientes, abolindo os juros sobre as prestações 
vencidas no período de fechamento das lojas e 

seguiu ampliando seu Centro de Distribuição, 
construindo e inaugurando novas filiais.  Com 
essas medidas, que bem demonstram a força 
da empresa, as Lojas CEM mantiveram índices 
de faturamento e de rentabilidade equivalentes 
ao do ano anterior e garantiram mais uma vez 
a conquista do prêmio, que já tinham vencido 
por três vezes em anos anteriores: em 2005, 
2012 e 2013.

Em 2021, as Lojas CEM continuam cres-
cendo ainda mais, inaugurando novas filiais. A 
empresa, que está finalizando as obras de seu 
Depósito 2, recentemente abriu duas filiais na 
cidade de Campinas e inaugurou sua segunda 
loja na cidade de Limeira. No próximo dia 25, a 
rede inaugura mais uma filial no Rio de Janeiro, 
no município de Miguel Pereira, com a presença 
do Governador do Estado, Sr. Cláudio Castro.

Em cada cidade onde se instalam, as Lojas 
CEM geram cerca de 40 empregos diretos, 
contribuem com o desenvolvimento elevando a 
arrecadação de impostos, fortalecem o comércio 
local e oferecem novas opções de consumo à 
população. Além dos preços baixos, o crediário 
é próprio, pelo tradicional “Carnezinho”, feito e 
aprovado nas filiais da rede, sem taxas de aber-
tura de crédito, emissão de boletos ou anuidade.

Da REPORTAGEM
redacao@dhoje.com.br

Divulgação

O Centro Administrativo e 
de Distribuição das Lojas 
CEM: dois depósitos com 
116.600 m² cada um

CRITÉRIOS DO PRÊMIO VALOR 100 
Para as empresas campeãs de cada um dos 26 setores da economia, foram analisados 

8 critérios: Receita Líquida, Margem Ebitda, Rentabilidade, Margem da Atividade, Liquidez 
Corrente, Gira de Ativo, Cobertura de Juros e Crescimento Sustentável. 

Veja, abaixo, a classificação final do setor de Comércio Varejista, considerando a pontuação 
obtida pelas empresas nos oito critérios. Alguns dos grandes varejistas, como Casas Bahia, 
por exemplo, não aparecem entre os dez  primeiros.
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ECONOMIA

Geração de empregos é positiva pelo 
segundo mês seguido em Rio Preto
O Governo Federal divulgou 

nesta semana os dados do 
Caged (Cadastro Geral de Em-
pregados e Desempregados) 
referentes a setembro. Pelo 
2º mês consecutivo, Rio Preto 
teve um aumento na criação de 
postos  trabalhos, com 6.544 
admissões e 5.492 desligamen-
tos, totalizando 1.052 vagas. Em 
agosto, o munícipio teve 1.040 
novos postos de trabalho.

“Rio Preto segue com um 
desempenho positivo, principal-
mente por conta da queda de 
casos de Covid-19 que permitiu 
com que diversos setores tives-
sem uma retomada plena”, ex-
plicou o economista José Mauro 
da Silva. No total acumulado do 
ano, a cidade soma 50.852 con-
tratações e 43.630 demissões, 
com um saldo positivo de 7.222 
empregos gerados.

O setor de serviços foi o 
destaque no mês de setembro 
com 3.189 admissões e 2.340 
desligamentos, tendo um saldo 
positivo de 849, ou seja, o setor 

foi responsável por mais de 80% 
dos empregos criados em Rio 
Preto no último mês. A indústria 
também se manteve com um 
bom desempenho e criou 214 
vagas.

No entanto, os outros setores 
tiveram queda. A agropecuária 
teve o saldo negativo de uma 
vaga, enquanto a construção 
perdeu sete postos de trabalho. 
O comércio, que vinha sendo o 
segundo em geração de empre-
gos, ficou com saldo negativo 
em setembro com 1.880 contra-
tações e 1.883 demissões. Em 
agosto tinham sido 1.921 ad-
missões e 1.659 desligamentos.

“Esse saldo negativo do co-
mércio é surpreendente, pois o 
setor vinha demonstrando uma 
recuperação”, comentou José.

Segundo o economista, o 
último trimestre do ano deve 
aquecer as contratações no 
comércio. “Neste período do 
ano aumentam as contratações 
por conta do Natal, então setor 
não deve ficar no negativo em 
outubro, novembro e dezembro”, 
afirmou.

Vinicius LIMA 
Divulgação
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EMENDA À LEI ORGÂNICA nº 65 
De 27 de outubro de 2021 

 
Insere os §§ 5º e 6º no art. 111 da Lei 
Orgânica do Município, para estabelecer 
prazo para a concessão, permissão ou 
autorização de uso de bens municipais. 

 
A MESA DIRETORA da Câmara Municipal de São José do Rio Preto, 

Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei,  
FAZ SABER que, tendo sido aprovada pelo Plenário, promulga a 

seguinte Emenda à Lei Orgânica do Município:  
 

Art. 1º Ficam incluídos os §§ 5º e 6º no artigo 111 da Lei Orgânica do 
Município de São José do Rio Preto, conforme segue: 

 
“Art. 111. 

....................................................................................................................... 
.......................................................................................................................

................ 
§5º O prazo de concessão, permissão ou autorização ora mencionados no 

caput deste artigo  será de 10 (dez) anos, podendo ser prorrogado por igual 
período.  

 
§ 6º O Poder Executivo poderá ampliar o prazo inicial, conforme a 

necessidade, nos casos de  envolvimento de poderes públicos de outra esfera 
de governo, ou ainda, diante de Projetos  privados, auto sustentáveis, 
envolvendo as entidades já mencionadas no caput, Projeto este que  deverá 
ser apresentado, para avaliação do Executivo, juntamente da documentação 
 demonstrativa do interesse pela área pública.” (NR) 

 
Art. 2º Esta Emenda à Lei Orgânica entra em vigor na data de sua 

publicação, não se estendendo aos procedimentos eventualmente em andamento 
ou aos contratos e termos já vigentes. 

 
Câmara Municipal de São José do Rio Preto, 
27 de outubro de 2021. 

 
Vereador PEDRO ROBERTO GOMES 

Presidente da Câmara 
 

KARINA CAROLINE                                                                                                                                      
Vice-Presidente 
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RENATO PUPO 
1ª Secretário 

 
ROBSON RICCI 

2º Secretário 
 
Proposta de Emenda à LOM nº 01/2021 
Aprovada em 26/10/2021, na 41ª Sessão Ordinária. 
Emenda à LOM registrada na Diretoria Legislativa da Câmara  
e publicada no jornal oficial do Legislativo. 
 
Jorge Gimenez Berruezo 
            Diretor Geral                

                                                                                                 Autoria do 
Projeto:  

                                             Vereador Odélio Chaves 
anl/  

ABANDONO DE EMPREGO

A empresa LOREN COMERCIO DE OCULOS E ACESSO-
RIOS LTDA, 39.921.118/0001-98, com sede à AV JUS-
CELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA,5000 - QUIOSQUE 
SJP153QM0T - IGUATEMI– SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/
SP – CEP: 15093-340, solicita o comparecimento da fun-
cionária CINTHYA ROCHA CABRAL, CTPS nº 77957/Série 
326, para o retorno imediato ao seu posto de trabalho. Seu 
não comparecimento caracterizará abandono de emprego, 
conforme artigo 482, alínea “i” da CLT.

BrQUALY Participações Ltda - CNPJ 21.246.899/0001-05 - NIRE 35.228.755.301
7ª Alteração e Consolidação do Contrato Social 

Data 28.10.2021. Os sócios da BrQUALY Participações Ltda., sede em São José do Rio Preto-SP, na Avenida Presidente Jusce-
lino Kubitschek de Oliveira, nº 1.041, Sala 66, Parte B, Pinheiros, CEP 15.091-365, Deliberam, nos termos do artigo 1.082, in-
ciso II do Código Civil, reduzir o capital social da Sociedade, passando de R$63.101.639,00 para R$29.819.268,00, represen-
tando uma redução de R$33.282.371,00, que serão devolvidos à sócia Rodobens Administradora de Consórcios Ltda. após o 
prazo de 90 dias a contar da data da publicação da presente alteração contratual, em moeda corrente nacional. Sócios: Rodo-
bens Administradora de Consórcios Ltda; e Rodobens S.A.

Rodobens Administração 
e Corretagem de Previdência Ltda

CNPJ 01.768.939/0001-63 - NIRE 35.218.679.822
19ª Alteração e Consolidação do Contrato Social

Data 28.10.2021. Os sócios da Rodobens Administração e Corretagem de Previdência Ltda., sede em São José do Rio 
Preto-SP, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira, nº 1.041, Sala 66, Pinheiros, CEP 15.091-365, DELI-
BERAM, nos termos do artigo 1.082, inciso II do Código Civil, reduzir o capital social da Sociedade, passando de 
R$90.091.000,00 para R$5.509.715,00, representando uma redução de R$84.581.285,00, que serão devolvidos aos 
sócios Rodobens S.A., Milton Jorge de Miranda Hage, Milton Hage, Silvia Regina Hage Pachá e Ronald Macedo Torres 
após o prazo de 90 dias a contar da data da publicação da presente alteração contratual, em moeda corrente nacio-
nal, correspondendo à proporção de quotas que cada sócio possui na Sociedade.

Rodobens Administradora e Corretora de Seguros Ltda
CNPJ 53.215.653/0001-54 - NIRE 35.218.814.924

48ª Alteração e Consolidação do Contrato Social
Data 28.10.2021. Os sócios da RODOBENS ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA., sede em São 
José do Rio Preto-SP, na Avenida Murchid Homsi, nº 1404, Bloco C, 2º Andar, Parte A, Vila Diniz, CEP 15.013-000, 
DELIBERAM, nos termos do artigo 1.082, inciso II do Código Civil, reduzir o capital social da Sociedade, passando 
de R$106.980.406,00 para R$63.558.863,00, representando uma redução de R$43.421.543,00, que serão devolvidos 
aos sócios Rodobens S.A., Milton Jorge de Miranda Hage, Milton Hage, Silvia Regina Hage Pachá e Ronald Macedo 
Torres após o prazo de 90 dias a contar da data da publicação da presente alteração contratual, em moeda corrente 
nacional, correspondendo à proporção de quotas que cada sócio possui na Sociedade.

BrQUALY Administradora e Corretora de Seguros Ltda
CNPJ 04.503.656/0001-88 - NIRE 35.218.680.529

13ª Alteração e Consolidação do Contrato Social
Data 28.10.2021. Os sócios da BrQUALY ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA., sede em São 
José do Rio Preto-SP, na Avenida Murchid Homsi, nº 1.404, Bloco C, 2º Andar, Parte C, Vila Diniz, CEP 15.013-
000, DELIBERAM, nos termos do artigo 1.082, inciso II do Código Civil, reduzir o capital social da Sociedade, 
passando de R$7.010.250,00 para R$160.138,00, representando uma redução de R$6.850.112,00, que 
serão devolvidos aos sócios após o prazo de 90 dias a contar da data da publicação da presente alteração 
contratual, em moeda corrente nacional, correspondendo à proporção de quotas que cada sócio possui na 
Sociedade, da seguinte forma: (i) à sócia Rodobens Administradora e Corretora de Seguros Ltda., o valor de 
R$6.849.770,00; e (ii) à sócia Rodobens S.A., o valor de R$342,00.

BR Negócios e Participações Ltda - CNPJ 34.993.731/0001-05 - NIRE 35.231.820.959
3ª Alteração e Consolidação do Contrato Social

Data 28.10.2021. Os sócios da BR Negócios e Participações Ltda., sede em São José do Rio Preto-SP, na Avenida Presiden-
te Juscelino Kubitschek de Oliveira, nº 1.041, Sala 56, Pinheiros, CEP 15.091-365, Deliberam, nos termos do artigo 1.082, 
inciso II do Código Civil, reduzir o capital social da Sociedade, passando de R$16.000.000,00 para R$8.358.216,00, repre-
sentando uma redução de R$7.641.784,00, que serão devolvidos à sócia Rodobens Administradora de Consórcios Ltda. 
após o prazo de 90 dias a contar da data da publicação da presente alteração contratual, em moeda corrente nacional. Só-
cios: Rodobens Administradora de Consórcios Ltda; e Rodobens S.A.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA COMPARECIMENTO

Drº Alexandre de Souza Matta, inscrito na OAB/SP143.171, 
com escritório à Rua Conselheiro Saraiva, 317, Vila Ercília, 
bairro desta cidade de São José do Rio Preto/SP – CEP: 
15013-090, brasileiro, casado, residente nesta cidade, vem, 
por intermédio deste Edital para promover a convocação do 
trabalhador Braz Bilhega Zaia, CPF 025.910.058-77 para 
comparecer o mais breve possível no escritório com ende-
reço acima informado em seu horário de funcionamento, ou 
seja,  de segunda à sexta feira, das 08h00min. às 11h30min. 
no período matutino e das 13h00min às 17h30min no 
período vespertino, para tratar de assunto referente a Ação 
Trabalhista de Nº 0011396-51.2018.5.15.0017 em trâmite 
perante a Justiça do Trabalho desta comarca de São José 
do Rio Preto – SP.
São José do Rio Preto – SP, 29 de Outubro de 2021

DRº Alexandre de Souza Matta

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA COMPARECIMENTO

Drº Danilo da Silva Paranhos, inscrito na OAB/SP299.594, 
com escritório à Rua Comendador Antonio Teixeira Correa 
Leite, 613, Jardim Redentor - bairro desta cidade de São 
José do Rio Preto/SP – CEP: 15085-340, brasileiro, casado, 
residente nesta cidade, vem, por intermédio deste Edital 
para promover a convocação do trabalhador Elias Schimidt, 
CPF 282.471.508-16 para comparecer o mais breve pos-
sível no escritório com endereço acima informado em seu 
horário de funcionamento, ou seja,  de segunda à sexta 
feira, das 08h00min. às 11h00min. no período matutino e 
das 13h00min às 18h00min no período vespertino, para 
tratar de assunto referente a Ação Individual de Nº 0010257-
68.2015.5.15.0082 em trâmite perante a Justiça do Trabalho 
desta comarca de São José do Rio Preto – SP.
São José do Rio Preto – SP, 29 de Outubro de 2021

DRº Danilo da Silva Paranhos
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EDITAL DE SELEÇÃO DE CANDIDATOS PARA RESIDÊNCIA MÉDICA  
NA ÁREA DE ACESSO DIRETO  

 ANO 2022 
 

Atenção: Recomenda-se a leitura atenta de todo o Edital antes de 
realizar a inscrição.  
Este Edital tem a finalidade de apresentar as normas do processo seletivo para 
preenchimento de vagas referente ao primeiro ano de residência médica para Área 
de Anestesiologia com acesso direto para o ano de 2022. 

 
Deve ser lido com atenção, pois nele estão contidas informações importantes 
quanto ao procedimento para inscrição, realização das provas, divulgação de 
resultados e matrícula.  

 
A inscrição no Concurso implica no conhecimento e na aceitação tácita das normas 
e condições estabelecidas neste Edital, em relação às quais o candidato não poderá 
alegar desconhecimento. 
 
A Associação Portuguesa de Beneficência - Hospital Infante D. Henrique de São 
José do Rio Preto, através de seu Presidente, Senhor Artur de Azevedo Bastos, 
conforme dispõe a legislação vigente, comunica que estarão abertas as inscrições 
para seleção dos candidatos para preenchimento de vagas para Médicos Residentes 
para a Área de Acesso Direto Anestesiologia, credenciados pela Comissão 
Nacional de Residência Médica – CNRM/MEC. O Processo Seletivo de ingresso 
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nos Programas de Residência Médica reger-se-á pela Lei 6.932/81 e Resoluções 
complementares pertinentes, da Comissão Nacional de Residência Médica - 
CNRM/MEC. 
 
A interposição de recursos sobre o presente Edital deverá ser protocolada, 
pessoalmente ou por procurador oficialmente constituído, junto à COREME - 
Comissão de Residência Médica, organizadora do processo seletivo, com o Sr. 
Anderson, na Associação Portuguesa de Beneficência, 1º Subsolo – Coreme – 
localizada à Rua Luiz Vaz de Camões, 3150, Tel. 2139-1800 - Bairro Redentora – 
São José do Rio Preto /SP, no horário das 15:30h ás 16:30h de segunda-feira à 
quinta-feira, até 02 (dois) dias úteis após a divulgação deste edital. 
 
 
 
 
1 - DOS PROGRAMAS - De acordo com a Resolução 02/2006 de 17/05/2006. 
 
1.1.1 - O número mínimo de vagas oferecidas será conforme se segue, podendo 

atingir o número máximo de vagas credenciadas de acordo com a 
disponibilidade da COREME da Instituição. 

 
1.1.2 – Programa de Acesso Direto de acordo com a Resolução 

 
 
 2 - DAS INSCRIÇÕES 
 
2.1 O candidato, ao inscrever-se, estará declarando sob as penas da lei que concluiu 
o curso de graduação em Medicina para a Área de Acesso Direto em 
Anestesiologia devidamente autorizado e reconhecido pelo Ministério da Educação 
- MEC, ou irá concluí-lo até a data de matrícula no Programa pretendido. 

Nome do 
Programa 

Código 
do 

PRM 
Vagas 

oferecidas/a
no de PRM 

Duração 
do PRM 
em anos 

Situação 
PRM 

SISCNRM 
Vagas 

reservadas 
para as 
Forças 

Armadas* 
 
Anestesiologia 
 

 
05 

 
3 

 
3 

 
Credenciado 

 
0 

 
                            ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE BENEFICÊNCIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 

HOSPITAL INFANTE DOM HENRIQUE 
                                                     COMISSÃO DE RESIDÊNCIA MÉDICA 

Rua Luiz Vaz de Camões, 3150 - Tel. 2139-1800 
     Redentora – CEP 15.015-750 - São José do Rio Preto – SP 

 

3 

 
2.2. As inscrições serão realizadas somente pelo site www.beneriopreto.com.br no 

período de 14/12/2021 à 28/12/2021 até as 16:00 horas (horário de Brasília), 
incluindo o pagamento da taxa de inscrição até este prazo.  

 
2.2.1 O candidato é responsável pelas informações preenchidas no ato da 
inscrição. Ao realizar a inscrição no site, o candidato deverá inserir 
corretamente todos os dados solicitados, incluindo números de seus documentos 
e o programa pretendido. A COREME não se responsabiliza pelo 
preenchimento incorreto dos dados.  

 
 
2.3- No dia 14 de dezembro de 2021, no horário das 15:30h ás 16:30h, a COREME 
receberá a pré-inscrição, com pedido de redução de 50% o valor da taxa de 
inscrição, em cumprimento a Lei Estadual Nº12782 de 20/12/2007, os candidatos 
que preencham, cumulativamente, os seguinte requisitos:  
 

a)  sejam estudantes, assim considerado os que se encontrem regularmente 
matriculados em cursos superiores, em nível de graduação ou de pós-
graduação; 
 

b)  percebam remuneração mensal inferior a 02 (dois) salários mínimos, 
ou estejam desempregados; 

  
2.3.1- Quanto à comprovação da condição de estudante, será aceito um dos 

seguintes documentos: 
a) certidão ou declaração, expedida por instituição de ensino, pública 

ou privada; 
b) cópia da carteira de identidade estudantil ou documento similar, 

expedido por instituição de ensino, pública ou privada, ou entidade 
de representação discente. 

 
2.3.2 – Para solicitar a redução da taxa de inscrição, o candidato deverá acessar 

o site eletrônico www.beneriopreto.com.br, imprimir, preencher e assinar 
o formulário (Anexo II deste Edital disponível para tal fim) que deverá ser 
entregue pelo interessado pessoalmente, com os documentos 
comprobatórios que constam no item 2.3 e 2.3.1 deste edital, na Secretaria 
da Comissão de Residência Médica, com o Sr. Anderson - Associação 
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Portuguesa de Beneficência – Hospital Infante D. Henrique, 1º Subsolo – 
COREME – sito a Rua Luiz Vaz de Camões, 3150, Bairro Redentora –  
(17) 2139-1800- São José do Rio Preto CEP: 15.015-750, dás 15:30h às 
16:30h de segunda-feira à quinta-feira. Não serão aceitos documentos 
pelo Correio, ou qualquer outra forma de encaminhamento. O 
formulário e o comprovante da condição de estudante deverão ser 
entregues, para efeito de protocolo. 

 
2.3.4 - No caso de emprego de fraude, pelo candidato beneficiado pela redução, 

serão adotados os procedimentos previstos pela Lei 12782, de 
20/12/2007 e, se confirmada à presença de ilícito, fica o candidato 
imediatamente excluído do processo seletivo e o Ministério Público será 
comunicado sobre o fato. 

 
2.3.5 - Em 15/12/2021, a partir das 16 horas o candidato deverá acessar o 

mesmo site eletrônico www.beneriopreto.com.br, para verificar se a sua 
solicitação de isenção de 50% foi deferida. 

 
2.3.6 - Em 16/12/2021, o candidato que teve o pedido de redução de taxa de 

inscrição indeferido poderá protocolar recurso contra o indeferimento 
PESSOALMENTE, cuja a documentação deverá ser entregues pelo 
interessado, no mesmo endereço indicado no item 2.3.2 deste Edital. 

 
2.3.7 – Em 17/12/2021, a partir das 16 horas o candidato deverá acessar site 

eletrônico www.beneriopreto.com.br para verificar o resultado do 
recurso. 

 
 

3- PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 
 

2.3.8.- O candidato cujo pedido da redução da taxa de inscrição foi deferido 
deverá efetuar um depósito bancário no valor de R$ 200,00 (duzentos) 
reais na conta relacionada abaixo. 

  
Para os candidatos de Anestesiologia o valor da inscrição deve ser depositado 
na seguinte conta bancária: 
  

BANCO BRADESCO, Agência 2152, Conta Corrente 3837-7, em favor de 
Serviço de Anestesia Rio Preto LTDA, CNPJ: 51.836.872/0001-25  



B-3 Jornal
São José do Rio Preto, sexta-feira
29 de outubro de 2021
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2.3.9- Os candidatos que não solicitaram redução da taxa de inscrição poderão 
efetuar o depósito, no valor de R$ 400,00 (quatrocentos) reais na conta 
mencionada no item anterior e realizar sua inscrição no período de 14 de 
dezembro de 2021 à 28 de dezembro de 2021.  

 
2.3.10 - Forma de pagamento através de TED, DOC, TEV ou Depósito 

Bancário Identificado:  
O candidato poderá efetuar uma TED (transferência eletrônica disponível), 
DOC (documento de ordem de crédito) ou TEV (transferência eletrônica de 
valor) contendo necessariamente o nome e o número do CPF do candidato e 
exclusivamente da conta de pessoa física do candidato. Não serão aceitos 
quaisquer tipos de transferências ou pagamentos que não sejam 
devidamente identificados com o nome e o número do CPF do próprio 
candidato. Solicitamos para todos os candidatos que, em caso de dúvidas, 
entrem em contato com sua agência bancária para evitar qualquer erro, uma vez 
que não haverá qualquer tipo de reembolso, devolução ou estorno de pagamento 
que forem realizados equivocamente ou sem identificação com nome e CPF do 
candidato. Também não serão aceitas transações bancárias oriundas de contas 
cujos titulares não seja o próprio candidato. Não serão aceitas transações feitas 
através de conta de pessoa jurídica.  
Para pagamento através de depósito bancário, o candidato deverá realizar o 
depósito identificado constando os dados pessoais (nome, CPF) exclusivamente 
do candidato.  
 
2.3.11- A inscrições somente será concluída após a efetivação do pagamento da 
taxa de inscrição.  

 
     2.4. A COREME, órgão responsável pelo processo seletivo, disponibilizará até o 

dia 04/01/2022 pelo site eletrônico www.beneriopreto.com.br a confirmação da 
inscrição do candidato.  

 
2.5. É de inteira responsabilidade do candidato, o preenchimento correto do 
formulário de inscrição.  
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4 - ANÁLISE DO CURRÍCULO 
 

2.5.1. Os candidatos deverão trazer no dia da prova para efetivação da 
inscrição do processo seletivo e para realização da análise e arguição do 
currículo, os seguintes documentos abaixo: 
a)  Uma cópia da cédula de identidade; 
b)  Uma cópia legível do cadastro de pessoa física – CPF; 
c) Uma cópia do documento oficial onde concluiu ou se estiver concluindo o 

curso de Medicina, documento expedido pela instituição de ensino informando 
o período em que se encontra, com término previsto em 28/02/2022 para a área 
de Acesso Direto – Anestesiologia. 

d) O candidato graduado no exterior deverá apresentar o diploma revalidado por 
Universidade Pública, na forma do quanto determinado pela legislação em 
vigor e se estrangeiro, também deverá apresentar visto permanente e 
proficiência da língua portuguesa comprovada por instituição oficial (CELPE-
BRAS). 

e) Uma cópia Registro no CRM de acordo com a Resolução CFM Nº 1831/2008 
e CFM º1832/2008. 

f) Cópia simples do parecer da última nota do ENADE do Curso de Medicina da 
instituição onde concluiu a graduação. 

 g) O candidato deverá anexar uma cópia resumida do CURRÍCULO LATTES 
documentado, com foto, ou seja, com cópia de todos os comprovantes, quando 
da divulgação dos resultados dos candidatos aprovados para a Segunda Fase o 
qual não poderá ser substituído no processo seletivo.  

h) Encadernar e entregar no dia da prova para realização da análise e arguição 
do currículo todos os documentos listados no item 2.5.1 deste edital, 
identificando o nome do candidato e área pretendida na capa. Não serão 
considerados documentos separados ou avulsos. 

i) O candidato portador de necessidades especiais e que necessitar de condição 
especial para a realização das provas, deverá fazer a solicitação pessoalmente 
ou encaminhar por Sedex até o término das inscrições, na Secretaria da 
Comissão de Residência Médica, com o Sr. Anderson na Associação 
Portuguesa de Beneficência – Hospital Infante D. Henrique, sito a Rua Luiz 
Vaz de Camões,3150, Bairro Redentora – (17) 2139-1800 - São José do Rio 
Preto/SP CEP: 15.015-750.  

 
j) Não haverá prova específica para tais candidatos, que serão submetidos ao 

mesmo conteúdo e dinâmica na prova dos demais candidatos.  A solicitação 
deverá ser requerida no ato da inscrição, por escrito em duas vias e deverá 
indicar quais recursos especiais serão necessários para a realização da prova. 
 
§1º - O atendimento às condições solicitadas ficará sujeito à análise de 

viabilidade e razoabilidade do pedido. 
 

k) Anexar no ato da inscrição, que deverá ser realizada através do site 
www.beneriopreto.com.br, uma cópia do comprovante de pagamento da taxa de 
inscrição no valor de R$ 400,00 (quatrocentos) reais, na conta relacionada no 
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item 2.3.8 deste Edital. Somente serão aceitos arquivos com extensão: PDF, 
JPG e PNG. 

 
2.5.2. As inscrições implicam o reconhecimento e a aceitação, pelo candidato, das 
condições totais previstas neste Edital. 
 
 2.5.3. Em nenhuma hipótese será devolvida a taxa de inscrição. 
 
2.5.4.  Não serão aceitas inscrições com pendências de qualquer natureza. 
 
2.6. O processo seletivo é classificatório, portanto a inscrição e aprovação do 

candidato não garantem a efetivação da sua matrícula no Programa de 
Residência Médica pretendido.  

 
2.7. São de inteira responsabilidade do candidato às informações prestadas, ou sua 
omissão, e a apresentação de documentação falsa, arcando com a responsabilidade 
por preenchimento incorreto do formulário. 
 
2.8. Os candidatos somente poderão se inscrever em um único Programa de 

Residência Médica. É vedada, a qualquer título, a mudança de opção após a 
efetivação da inscrição. 

 
 
5 – DA SELEÇÃO 
 
3.1. PRIMEIRA FASE:  
 
- Para a área de Acesso Direto - Anestesiologia – (ELIMINATÓRIA E 

CLASSIFICATÓRIA) – PROVA OBJETIVA TESTE MÚLTIPLA ESCOLHA 
versando sobre conhecimentos obtidos no curso de graduação em Medicina, 
com igual número de questões totalizando cem questões e mesma pontuação 
para cada uma delas, versando sobre: Cirurgia Geral, Clínica Médica, Medicina 
Preventiva e Social, Obstetrícia e Ginecologia e Pediatria.  

 Peso 9 (nove). Será documentada por meio gráficos e/ou eletrônicos. 
 
3.2. A entrada do candidato será a partir das 09:00h, sendo que às 09:30h a porta de 
acesso ao Centro de Eventos (CEMA) da Associação Portuguesa de Beneficência, 
1º Subsolo será fechada. Não será permitida a entrada de candidato, após o horário 
que consta deste edital. 
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3.3 - Serão aprovados para a Segunda Fase, os candidatos que obtiverem nota 
mínima igual a média aritmética de todos os candidatos, subtraindo-se um desvio 
padrão e estiverem dentro da proporção de quatro vezes o número de vagas 
oferecidas. Serão aprovados também para a Segunda fase, todos os candidatos em 
que os programas tenham número de candidato inferior a vinte e que tenham obtido 
nota mínima igual à média aritmética de todos os candidatos, subtraindo-se um de 
desvio padrão.  
 
3.4. SEGUNDA FASE – ANÁLISE E ARGÜIÇÃO DO CURRÍCULO – PESO 1,0  

(um). 
 
 
6 - DO CRONOGRAMA 
 
 
4.1. DA PROVA OBJETIVA TESTE MÚLTIPLA ESCOLHA – 
(Classificatória e Eliminatória) Peso 9  (nove) –  
 
4.1.1 DATA: 07/01/2022 
4.1.2 LOCAL: Centro de Eventos (CEMA) da Associação Portuguesa de 
Beneficência – 1º Subsolo. 
4.1.3. HORÁRIO: início: 09:30h com duração de quatro horas. 
4.1.4. Para a Área de Acesso Direto Anestesiologia, a prova será de Múltipla 

Escolha, com duração de quatro horas a partir do início da prova, versando 
sobre conhecimentos obtidos no curso de graduação em Medicina, com igual 
número de questões e mesma pontuação para cada uma delas, versando sobre: 
Cirurgia Geral, Clínica Médica, Medicina Preventiva e Social, Obstetrícia e 
Ginecologia e Pediatria. Será documentada por meio gráficos e/ou eletrônicos. 

 
4.1.5. Os candidatos aprovados nesta fase estarão habilitados para realização da 

Segunda Fase – Análise e Argüição do Currículo. 
 
4.2 . DA ANÁLISE E ARGUIÇÃO DO CURRÍCULO – Peso 1 
4.2.1. DATA: 07/01/2022 
4.2.2. HORÁRIO: 14:00h  
4.2.3. Os candidatos terão 10 (dez) minutos para exposição do seu currículo lattes e 

a Banca Examinadora 20 (vinte) minutos para argüição. 
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4.4.2.  A Análise do Currículo Lattes será de responsabilidade da Banca 
Examinadora de cada área, de acordo com a opção do candidato e critérios 
adotados e homologados pela Comissão de Residência Médica desta 
Instituição. Os itens a serem avaliados para todas as áreas e seus respectivos 
pesos estão relacionados a seguir: 
 
 
Critérios para serem avaliados para o Programa de Anestesiologia: 
 
A) Relacionados à Instituição de Ensino de origem do candidato: 
- Possuir hospital universitário próprio ou conveniado, 
- Nota da Instituição em sua última participação do ENADE, 
- Duração do Internato. 

Observação: anexar no currículo lattes estes documentos 
comprobatórios, expedidos pela Instituição. 
 
B) Relacionados ao CURRÍCULO LATTES: 
- Desempenho durante a graduação (Histórico Escolar), 
- Duração do internato, 
- Iniciação à produção científica, 
- Monitorias, Ligas e Tutorias, 
- Participação em atividades extra-curriculares relacionados à ensino, 

assistência médica e estágios supervisionados, 
- Participação em Congressos e Cursos de Extensão, 
- Participação no Teste de Progresso Interinstitucional. 
 

4.4.3. – A ANÁLISE E ARGÜIÇÃO DO CURRÍCULO – serão realizadas no 
dia 07/01/2022 às 14:00h. A conferência da Avaliação Curricular será feita 
pela Banca Examinadora e pelo Candidato. Após o término, a ficha de 
Avaliação Curricular será assinada pelo candidato, juntamente com os 
membros da Banca Examinadora. No caso de dúvida, o candidato deverá 
preencher o formulário disponível com a Banca, para que seu currículo lattes 
seja reavaliado pela Banca Avaliadora de Currículo. O não preenchimento 
deste formulário durante a Arguição do Currículo implicará, na perda do 
direito de recurso. Lembrar que não será aceito inclusão de nenhum 
documento durante a Análise e Arguição do Currículo.  

 Em anexo o formulário de Avaliação Curricular do Programa de 
Anestesiologia, com respectivos quesitos e pesos (Anexo I). 

 
4.4.4. – PONTUAÇÃO ADICIONAL – PROVAB/PRMGFC – Sobre a 

parametrização da nota para classificação – para a CNRM, o classificado 
deve alcançar a uma média mínima de acertos do conjunto dos candidatos 
participantes da seleção para o PRM, de acordo com o critério de cálculo 
estabelecido pela instituição. Mas este parâmetro tem que equivaler ao 
desempenho médio dos candidatos inscritos, para assim deixar clara a sua 
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equivalência com o que é previsto no art. 3° da Resolução CNRM 02/2015, 
considerando os seguintes critérios:  

 
I. - 10% (dez por cento) nas notas acima descritas para programas de acesso 

direto para quem concluir 1 ano de participação nas atividades do PROVAB; 
 

II. - 10% (dez por cento) nas notas do processo seletivo para quem concluir a 
programação prevista para os 2 anos do PRMGFC, para acesso posterior a outras 
especialidades. 
 
     § 1º A pontuação adicional de que trata este artigo não poderá elevar a nota final 
do candidato para além da nota máxima prevista pelo edital do processo seletivo. 
    § 2º Para a inscrição em processo público de seleção para residência médica, 
estarão aptos para requerer a utilização da pontuação adicional para ingresso no ano 
posterior os participantes do PROVAB que tenham os nomes publicados no Diário 
Oficial da União. 
 
   § 3º Será excluído do Processo Seletivo o candidato advindo do PROVAB que 
tiver solicitado a utilização da pontuação adicional e não tiver o nome publicado no 
DOU até 31 de janeiro de cada ano, como tendo avaliação final satisfatória no 
PROVAB. 
 

 
5- DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
5.1. As infrações éticas ocorridas durante todas as etapas implicarão em reprovação 
do candidato. 
5.2. Conforme exigência detalhada no Edital, o candidato deverá transcrever as 

respostas da prova para a folha de respostas que será o único documento válido 
para a correção e classificação, com caneta esferográfica preta ou azul. 

5.2.1 Não haverá substituição da folha de respostas, que é única, por erro do 
candidato. 
5.2.2 Será anulada a resposta que apresentar rasura, omissão ou duplicidade de 

resposta, à critério da comissão responsável, especificada no Edital. 
5.3. O candidato só poderá se retirar do local de realização da prova após 60 

minutos do horário de início. 
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. 5.4. Mesmo após o encerramento de todo o processo seletivo, não serão fornecidos 
exemplares dos cadernos de questões. 
5.5. O gabarito da Prova objetiva com peso nove, será afixado nos Murais de Atos 

Oficiais da Associação Beneficência Portuguesa e será publicado no site 
eletrônico www.beneriopreto.com.br no dia 14 de janeiro de 2022.  

 
5.6. Admitir-se-à recurso ao gabarito da prova objetiva que deverá ser protocolado 

na Secretaria da COREME até dois dias úteis iniciados no primeiro dia depois 
da divulgação e não será aceito solicitação de recursos por e-mail. Os recursos 
deverão ser protocolados pessoalmente ou por procuração oficialmente 
constituída. Caberá um recurso para cada questão.  

 
5.7. Os resultados serão divulgados, especificados por etapa (prova objetiva, 

arguição e análise de currículo) por área de opção e pelo número de inscrição, 
no site www.beneriopreto.com.br e também nos quadros de avisos da referida 
COREME. 

 
5.8.  Não será permitida, em hipótese alguma, a entrada de candidatos nas salas de 

exame após o inicio das provas, como também o porte de aparelhos eletrônicos 
de qualquer natureza, mesmo que desligados, tais como aparelhos celulares ou 
similares, de Pager, de Beeper, de controle remoto, de máquinas calculadoras 
ou similares, de qualquer outro tipo de aparelho eletrônico, de relógios, de 
livros, de anotações, de impressos ou de qualquer outro material de consulta. 
Não será permitida, durante a realização das provas, a comunicação entre 
candidatos, a utilização de chapéus ou bonés. Também não será permitido o 
porte de armas. O candidato que for identificado com qualquer dos itens 
relacionados, durante a aplicação da prova, estará sob pena de imediata 
retirada da sala de exame e automática desclassificação na prova. 

 
5.9. A Comissão Organizadora não se responsabiliza por objetos porventura 

esquecidos na sala de exame. 
5.10. O malote de cadernos de questões será aberto em cada sala de exame na 

presença dos candidatos, conforme horário estabelecido de início das provas. 
5.11. O caderno de questões deverá ser devolvido, obrigatoriamente, junto com a 

folha de respostas da prova. 
5.12. O tempo de duração da prova inclui o preenchimento da folha de respostas.  

 
                            ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE BENEFICÊNCIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 

HOSPITAL INFANTE DOM HENRIQUE 
                                                     COMISSÃO DE RESIDÊNCIA MÉDICA 

Rua Luiz Vaz de Camões, 3150 - Tel. 2139-1800 
     Redentora – CEP 15.015-750 - São José do Rio Preto – SP 

 

12 

5.13. Será eliminado do processo seletivo o candidato que não comparecer ao local 
das provas no horário determinado, usar de fraude ou atentar contra a 
disciplina e urbanidade durante a realização do processo seletivo ou deixar de 
entregar o caderno de questões e a folha de respostas.  

 
5.14. Na impossibilidade de apresentar o documento de identidade especificado 

neste Edital, por motivo de roubo ou extravio, o candidato deverá dirigir-se à 
Coordenação do Processo Seletivo, com antecedência mínima de uma hora, 
com o boletim de ocorrência, ou assinar termo de compromisso da 
apresentação do boletim de ocorrência em até 48 (quarenta e oito) horas, 
assinando ainda termo de ciência de que o não cumprimento dessa 
apresentação resultará na sua exclusão deste Processo Seletivo.  

5.15. Em nenhuma hipótese haverá segunda chamada para realização da prova. O 
candidato que não comparecer no horário previsto estará automaticamente 
excluído deste processo de seleção.  

5.16. O candidato deverá comparecer ao local da prova com caneta esferográfica 
(preta ou azul) e documento oficial de identificação.  

5.17. O candidato deverá conferir o seu número de inscrição e outros dados com o 
impresso na folha de gabarito da sua prova, esta não poderá conter rasuras nem 
ser substituída. 

5.18. Nas provas de múltipla escolha, não será computada pontuação para questões 
sem resposta assinalada na folha de respostas, nem para aquelas que 
contenham mais de uma resposta assinalada, emendas ou qualquer tipo de 
rasura. 

5.19. Os três últimos candidatos que restarem na sala de prova deverão permanecer 
até o fechamento da ata da sala de prova. 

 
6 - DOS RESULTADOS 
 
6.1 A nota final será o resultado da pontuação obtida em cada etapa: Prova Objetiva 

Teste Múltipla Escolha (Peso 9) + análise de currículo (peso 1) = 10 
6.2. Se houver empate entre os candidatos os critérios para desempate obedecerão a 

seguinte ordem: 
A. Maior nota da Prova Objetiva Teste Múltipla Escolha; 
B. Maior nota na análise de currículo 
C. Maior idade. 
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7 - DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS FINAIS 
 
7.1 DATA: 14/01/2022. 
7.1.2.1. Depois de extinto o período de recursos, o resultado definitivo será 

homologado e afixado no Mural de Atos Oficiais da Associação Portuguesa de 
Beneficência e no site eletrônico www.beneriopreto.com.br por área de opção 
e pelo número de inscrição dos candidatos em ordem decrescente de 
classificação obtida na prova objetiva e currículo. No dia 14/01/2022, a partir 
das 16:00h será divulgado o resultado final.  Não será informado por 
telefone. 

 
7.2. O resultado final, relação dos candidatos aprovados por área de opção e por 

número de inscrição, será divulgado no site eletrônico 
www.beneriopreto.com.br e no Mural de Atos Oficiais da Associação 
Portuguesa de Beneficência. Não será informado por telefone. 

 
7.3. Admitir-se-à recurso ao gabarito da análise e argüição do currículo, que deverá 

ser dirigido à Comissão de Residência Médica - COREME da instituição 
responsável pelo certame e entregue na Secretaria da COREME, até dois dias 
úteis iniciados no primeiro dia depois da divulgação, não será aceito solicitação 
de recursos por e-mail. Os recursos deverão ser protocolados pessoalmente ou 
por procuração oficialmente constituída. Caberá um recurso para cada questão.  

   
 
8 - DA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS 
8.1. A interposição de recursos sobre os resultados divulgados deverá ser 

endereçada à Comissão Organizadora do Processo Seletivo, até 02 (dois) dias 
úteis, improrrogáveis, conforme o disposto no artigo 3º, alínea “K”, da 
Resolução CNRM nº12/2004, importante respaldo jurídico. O recurso deverá 
ser protocolado pessoalmente na COREME ou através de procuração 
oficialmente constituída. Não será aceito recurso endereçado por e-mail.  

8.2. Os recursos deverão ser digitados, assinados e apresentados em duas vias. 
8.3. Ser fundamentado com argumentação lógica e consistente, cabendo 01 recurso 

para cada questão. 



B-4Jornal
São José do Rio Preto, sexta-feira
29 de outubro de 2021
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8.4. O resultado dos recursos ficará à disposição dos candidatos na sala da 
COREME da instituição responsável pelo certame. A decisão final da Banca 
Examinadora será irrecorrível. 

 
9 – DA OCUPAÇÃO DAS VAGAS 
9.1. As vagas serão ocupadas pelos candidatos que alcançarem maior pontuação 

nas provas de acordo com a existência de vaga devidamente autorizada pela 
Comissão Nacional de Residência Médica e a existência de bolsa de estudo. 

 
10 – DA MATRÍCULA 
10.1. DATA: 01/02/2022, 02/02/2022 e 03/02/2022. 
10.2. LOCAL: SECRETARIA DA COREME – Associação Portuguesa de 
Beneficência, 1º Subsolo –  rua Luiz Vaz de Camões, nº3150 - Bairro Redentora – 
São José do Rio Preto com Sr. Anderson. 
10.3. HORÁRIO: das 15:30h às 16:30h de segunda-feira à quinta-feira. 
10.4. Para matricular-se, o candidato selecionado deverá entregar duas cópias, 

pessoalmente ou por procurador oficialmente constituído, as seguintes 
documentações: 

10.5. Ficha de cadastro devidamente preenchida da especialidade escolhida (esta 
será preenchida na COREME no momento da matrícula). 
10.6. Foto 3X4 recentes e coloridas (Três fotos).   
10.7. Diploma de Médico e número do registro (CRM) junto ao Conselho Regional 

de Medicina do Estado de São Paulo. O candidato que não possuir o registro 
no CRM/SP ou que possuir registro do CRM de outro estado, tem o prazo de 
60 dias após o início do programa de residência médica para apresenta-lo na 
secretaria da COREME.  

10.8.  Para área de Acesso Direto - Programa de Anestesiologia: O candidato 
que se inscreveu na condição de concluinte do curso de Medicina, no ato da 
matrícula deverá comprovar a conclusão do curso médico, por meio de 
documento oficial, expedido pela instituição de ensino responsável pelo curso 
de Medicina correspondente. A declaração de conclusão do curso médico será 
aceita a título provisório, para fins de matrícula do candidato. No entanto, o 
diploma deverá ser apresentado pelo Médico Residente durante os primeiros 
90 dias de início do Programa de Residência Médica (01/03/2022), sob pena 
de ter a matrícula indeferida e responder perante a Lei por informações 
incompletas.  
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10.9.   Xerox do CPF e comprovante de regularização 
http://www.receita.fazenda.gov.br 
10.10. Xerox do R.G. (Cédula de Identidade). 
10.11. Xerox do Título de eleitor. 
10.12. Grupo sanguíneo e fator RH.  
10.13. Comprovante de quitação com o serviço militar (sexo masculino). 
10.14. Comprovante de inscrição no INSS 
https://cnis3.inss.gov.br/DRSCI/faces/pages/drsci/emitirDRSCI.xhtml 
10.15. Número de Identificação ao Trabalhador (NIT) junto ao INSS ou 
PIS/PASEP. 
10.16. Cópia de documento comprovando o número da agência e de conta corrente 
em qualquer banco. Salienta-se que a conta corrente não poderá ser conjunta, 
salário ou poupança. A conta deverá ser de titularidade do candidato aprovado.  
10.17. Candidatos convocados para prestar serviço militar inicial, deverão atentar à 

Resolução CNRM Nº 01/2005 e Parecer da Consultoria Jurídica do Ministério 
da Educação. 

10.18. Será permitida a realização de matrícula de candidato por procurador 
oficialmente constituído, desde que atenda à todos requisitos determinados 
neste Edital e seja aprovado. 

10.19. O não comparecimento do candidato classificado, ou de seu procurador, no 
período estipulado para matrícula implicará a perda da vaga. Não será 
efetivada a matrícula caso, no período da matrícula, estiver faltando 
qualquer um dos documentos solicitados acima.  

 
 
11 - CANDIDATOS MÉDICO ESTRANGEIRO E BRASILEIRO COM 
GRADUAÇÃO NO EXTERIOR 
 
11.1. O candidato brasileiro que foi graduado em medicina no exterior ou médico 

estrangeiro que se inscreveu com declaração de revalidação de diploma, deverá 
apresentar: 

 
11.1.2 Documento de revalidação do mesmo por universidade pública 
competente no Brasil, na forma da legislação vigente, para que seja deferida sua 
matrícula.  
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11.1.3 Apresentar xerox autenticada do visto de permanência definitivo no 
Brasil e proficiência da língua portuguesa comprovada por instituição oficial 
(CELPE-BRAS).  
 

 
12- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
12.1. Os candidatos que ingressarem na residência médica farão jus a uma bolsa de 

acordo com o estabelecido pela Lei Federal 11.381, de 01/12/2006. 
 
12.2. Os candidatos serão admitidos à Residência Médica na ordem rigorosa de 

classificação, até o número de vagas autorizadas pela Comissão Nacional de 
Residência Médica - CNRM/ MEC que correspondem às bolsas oferecidas. 

 
12.3. A inscrição implicará no compromisso de aceitação, por parte do candidato, 

das condições referentes à seleção e demais disposições e as estabelecidas pelo 
regimento interno da COREME, constantes neste Edital. 

 
12.4. A convocação dos candidatos classificados para o preenchimento das vagas 

não preenchidas será realizada a partir do dia 04/02/2022 via internet e por 
email, tendo o prazo de 01 (um) dia útil para efetuar a matrícula. O candidato 
que não se apresentar neste referido prazo, será considerado desistente e, 
portanto, desclassificado.  

 
 
 
12.5. A comissão organizadora não se responsabiliza por falhas de comunicação 

decorrentes da mudança de dados constantes na ficha de inscrição (e-mail, 
telefone, etc.). 

 
12.6. Em caso de desistência de algum candidato ou médico residente já 
matriculado, será convocado o próximo candidato classificado, respeitada a ordem 
de classificação, no período máximo de 30 dias após o início do Programa 
(01/03/2022).  
 
12.7. O candidato aprovado e matriculado no 1º ano do Programa de Residência 

Médica credenciado pela CNRM e convocado para prestar serviço militar 
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obrigatório para o ano de 2022 poderá requerer o trancamento de matrícula por 
um período de 01 (um) ano, desde que formalizado até 30 (trinta) dias após o 
início das atividades da residência médica (Art. 1º e 2º da Resolução nº 01/2005 
da CNRM). Não haverá prorrogação por período superior a um ano.  

 
12.8. No ato da matrícula, os Médicos Residentes assinarão o Termo de 

Compromisso, no qual declararão plena ciência do teor do Regimento Interno 
do Programa de Residência Médica. 

 
12.9. O candidato matriculado que não comparecer na instituição ofertante do 

Programa de Residência Médica no prazo de dois dias após a data do início das 
atividades (01/03/2022), será considerado desistente e automaticamente 
eliminado do processo seletivo, sendo convocado o próximo candidato da lista 
classificatória. 

 
12.10. Incorporar-se-ão a este Edital, para todos os efeitos, quaisquer Editais 

complementares que vierem a ser publicados pela Comissão Nacional de 
Residência Médica e afim, contendo alterações. 

 
12.11. Considerando o atual momento que se encontra o país e ainda pelo fato de a 

Organização Mundial de Saúde (OMS) ter alçado a patologia do Coronavírus 
(COVID-19) ao patamar de “pandemia”, sendo necessário observar protocolos 
de segurança, tais como: evitar aglomerações, disponibilização de álcool gel, 
utilização de máscaras faciais, evitar compartilhamento de objetos, etc., ficam 
cientes que todos os candidatos, no dia da prova, deverão trazer sua própria 
caneta (esferográfica preta ou azul), bem como estar utilizando máscara fácil, 
praticar a higienização das mãos antes de entrar no local da prova e manter o 
distanciamento adequado.  

 
12.12. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão organizadora do processo 
seletivo. 
 

 
 
 
                         São José do Rio Preto, 29 de outubro de 2021. 
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ARTUR DE AZEVEDO BASTOS 
Presidente da Associação Beneficência portuguesa 

 
 
 

ANEXO I – ANÁLISE E ARGUIÇÃO CURRICULAR 
 
 
CRITÉRIOS A SEREM AVALIADOS PARA ANESTESIOLOGIA: 

Valor 1,0 (um ponto) 
 Valor 

máximo 
Valor 
obtido 

Nome da Instituição: 
_____________________________________ 
 
Oferece Programa de Pós-Graduação                                SIM   
5%            ______  
 
                                                                                             NÃO          
 INTERNATO: 
Hospital Universitário Próprio ________________________ 15 
%      _____    
Outros Hospitais___________________________________    
5%        _____ 
   
DURAÇÃO DO INTERNATO: 
    2 Anos 
_________________________________________15%      
______ 
    18 Meses 
_______________________________________10%      
______ 
    1 Ano _________________________________________   
5%      ______ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

55% 
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 ENADE – INSTITUCIONAL > ou = a 
4______________10%      ______ 
                                                    < que 4 ________________ 
5%       ______ 
ESTÁGIO DE: 
EMERGÊNCIA (durante internato): ≥ 360h _____________5%       
______ 
ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE (internato): ≥ 100h 
_____5%      ______ 
        
Trabalho(s) Completo(s) Publicado(s) em Periódico 10%  
Trabalhos Apresentados em Congressos 7,5%  
Participação em Congressos / Jornadas 2,5%  
Monitorias: 1 ou + = 5% 
Ligas (mínimo 10 meses): 1 ou + = 2,5% 

7,5%  

Iniciação Científica (1 ou +, com ou sem bolsa) 10%  
ATLS / ACLS / PALS / FCCS / Ceatox (Centro de Asssistência 
Toxicológica) 

2,5%  

Tutoria Mentoring – mínimo 2 anos 2,5%  
Participação em atividades extra-curriculares relacionados à 
ensino, assistência médica e estágios supervisionados. 
Participação no Exame Progresso Interinstitucional  

2,5%  

TOTAL Valor 
Máximo 

100% 

Valor 
Obtido 

DATA:___/___/___ 
1º Examinador______________________    2º 
Examinador_____________________________ 
Assinatura d candidato:_______________________________________________ 

 
ANEXO II 
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REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO DE REDUÇÃO DE TAXA DE 
INSCRIÇÃO PARA O PROCESSO SELETIVO PARA RESIDÊNCIA 
MÉDICA 2022. 
 

À ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE BENEFICÊNCIA DE SÃO JOSÉ DO 

RIO PRETO – HOSPITAL INFANTE DOM HENRIQUE 

 

Eu, 
___________________________________________________________________
_____________, 
 
RG n° ________________________SSP/________, CPF  
N°________.________.________/_______,     
           
requeiro   a   redução  do  valor  da  taxa  de  inscrição  no Processo 

Seletivo de Residência Médica para o ano de 2022, na 

Especialidade ____________________________________, nos termos da 

Lei nº 12.782, de 20.12.2007, publicada no Diário Oficial do Estado de 

São Paulo de 21.12.2007, e do Edital de Abertura de Inscrições, 

juntando a competente documentação conforme ditames da 

citada Lei, assumindo, sob as penas da lei, a veracidade das 

informações. 

Nestes termos, pede deferimento. 

 

 

_____________, ____ de ___________________de 2021. 
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Prefeitura Municipal de
POTIRENDABA

Editais de
PROCLAMAS

Prefeitura Municipal de
BADY BASSITT

Prefeitura Municipal de
TANABI

EDITAL DE RETIFICAÇÃO - Pregão Presencial nº 016/2021
O Prefeito Municipal de Bady Bassitt – SP, no uso de suas 
atribuições legais e considerando as dúvidas apresentadas 
quanto ao Edital do Pregão Presencial nº 016/2021, TOR-
NA PÚBLICO: Fica retifi cado o edital do Pregão Presen-
cial 016/2021 para constar a aceitação de até 04 (quatro) 
casas decimais após a vírgula para composição dos valores 
unitário e globais. Ficam inalteradas as demais cláusulas 
do edital e seus anexos. Uma vez que a alteração afetou a 
formulação das propostas, a data da sessão de recebimento 
e abertura dos envelopes fi ca designada para o próximo dia 
17 de novembro de 2021 às 09h00min., conforme disposto 
no Art. 21, § 4º da Lei Federal 8.666/93, na sede da Biblio-
teca Municipal. Quaisquer outras informações poderão ser 
obtidas pelo telefone (17) 3818-5100. Bady Bassitt - SP, 26 
de outubro de 2021. LUIZ ANTONIO TOBARDINI - Prefeito 
Municipal

Pregão Presencial nº 024/2021 - Registro de Preços
Órgão Licitante: Município de Bady Bassitt. Modalidade: 
Pregão Presencial nº 024/2021, do tipo “menor preço por 
item”. Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO 
DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E PAPELARIA. Sessão: 
09h00 do dia 16/11/2021, na sede da Biblioteca Municipal, 
na Rua Camilo de Moraes, 58. Edital completo e maiores 
informações poderão ser obtidas através do site www.
badybassitt.sp.gov.br ou pelo e-mail licitacoes@badybassitt.
sp.gov.br. Bady Bassitt, 26 de outubro de 2021. LUIZ ANTO-
NIO TOBARDINI - Prefeito Municipal

AVISO DE SUSPENSÃO
 
Pregão Presencial nº: 092/2021 – Processo: 150/2021
A Prefeitura Municipal de Potirendaba comunica aos interes-
sados a SUSPENSÃO por tempo indeterminado, da sessão 
de licitação, que seria realizado no próximo dia 05/11/2021, 
às 08h30, cujo objeto é contratação de empresa para ofere-
cimento de cursos de capacitação em primeiros socorros e 
certifi cação perante a Lei nº: 13.722/18, (Lei Lucas),  haja-
vista a necessidade de correção do Termo de Referência do 
certame. Após a realização das correções necessárias, será 
divulgada nova data para a realização da sessão.
Outras informações pelo telefone (17) 3827-9206
Potirendaba/SP, 28 de outubro de 2021 – Gislaine M. Fran-
zotti – Prefeita Municipal

AVISO DE SUSPENSÃO
 
Pregão Presencial nº: 095/2021 – Processo: 135/2021
A Prefeitura Municipal de Potirendaba comunica aos interes-
sados a SUSPENSÃO por tempo indeterminado, da sessão 
de licitação, que seria realizado no próximo dia 05/11/2021, 
às 10h00, cujo objeto é contratação de empresa para pres-
tação de cabeamento de rede nas escolas municipais, pelo 
período de 12 (doze) meses,  hajavista a necessidade de 
correção do Termo de Referência do certame. Após a reali-
zação das correções necessárias, será divulgada nova data 
para a realização da sessão.
Outras informações pelo telefone (17) 3827-9206
Potirendaba/SP, 28 de outubro de 2021 – Gislaine M. Fran-
zotti – Prefeita Municipal

Prefeitura do Município de Tanabi. 
Tomada de Preços n° 11/2021. Objeto: Obras de infraestrutu-
ra urbana nos bairros do Vila Rica e José Onha no município 
de Tanabi, Estado de São Paulo (Execução de pavimentação 
asfáltica e execução de galerias de águas pluviais – Con-
trato nº. 899708/2020), fi cando designado para o dia 17 de 
novembro de 2021, às 09h15min, para a entrega dos en-
velopes, às 09h30min a sessão credenciamento e abertura 
dos envelopes do mesmo dia. O edital poderá ser adquirido 
na Prefeitura do Município de Tanabi, sito à Rua Dr. Cunha 
Jr. nº 242 –Centro– todos os dias úteis, das 09h00 as 15h00 
ou mediante solicitação, com todos os dados da solicitante, 
no email: licitacao@tanabi.sp.gov.br ou ainda pelo site www.
tanabi.sp.gov.br, 28 de outubro de 2021. Alexandre Silveira 
Bertolini.  Prefeito interino do Município.

EDITAIS DE PROCLAMAS - 1º REGISTRO CIVIL DA CO-
MARCA 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:

ADENILSON JEAN POLARINI e ANGELICA AFFONSO. 
Ele, de nacionalidade brasileira, motorista, divorciado, nas-
cido em Mirassol, SP, no dia 18 de maio de 1969, fi lho de 
NELSON FRANCISCO POLARINI e de ELISETE FERNAN-
DES POLARINI. Ela, de nacionalidade brasileira, tecnica de 
enfermagem, solteira, nascida em Nova Granada, SP, no dia 
20 de setembro de 1980, fi lha de DONIZETI APARECIDO 

AFFONSO e de NILVA MUNIZ DOS SANTOS AFFONSO. 

ARLINDO JORGE SANTOS FARAY e LUANA FEITOSA TA-
VARES. Ele, de nacionalidade brasileira, autônomo, divorcia-
do, nascido em Açailândia, MA, no dia 26 de janeiro de 1983, 
fi lho de JORGE FARAY FILHO e de ALAIDE DE JESUS 
SANTOS FARAY. Ela, de nacionalidade brasileira, manicure, 
solteira, nascida em Coroatá, MA, no dia 20 de janeiro de 
1989, fi lha de LUIZ MONTENEGRO TAVARES e de EDILMA 
FEITOSA. 

LUCAS PIANTA DE SOUZA e BRUNA PEREIRA 
AGUILLAR. Ele, de nacionalidade brasileira, ourives, soltei-
ro, nascido em São José do Rio Preto, SP, no dia 09 de se-
tembro de 1995, fi lho de MARCO ANTONIO DE SOUZA e de 
ROSE PIANTA DE SOUZA. Ela, de nacionalidade brasileira, 
nutricionista, solteira, nascida em São José do Rio Preto, SP, 
no dia 16 de novembro de 1995, fi lha de MÁRCIO ROGÉRIO 
AGUILLAR e de MAGDA REGINA DE JESUS AGUILLAR. 

NELVO FACCHINI NETO e MARIA EDUARDA SACHI ROS-
SETTI. Ele, de nacionalidade brasileira, autonomo, solteiro, 
nascido em São José do Rio Preto, SP, no dia 01 de julho de 
1996, fi lho de NELVO FACCHINI JÚNIOR e de VÂNIA REGI-
NA DOS SANTOS FACCHINI. Ela, de nacionalidade brasilei-
ra, bancária, solteira, nascida em Catanduva, SP, no dia 05 
de fevereiro de 1998, fi lha de ORFEU LUIZ ROSSETTI e de 
ROSEMEIRE APARECIDA SACHI ROSSETTI. 

HIGOR VINÍCIUS DA SILVA e DANTIELLY GONÇALVES 
GARUTTI. Ele, de nacionalidade brasileira, ajudante geral, 
solteiro, nascido em São José do Rio Preto, SP, no dia 13 de 
abril de 1998, fi lho de MILTON AUGUSTINHO DA SILVA e de 
SANTA JUSTINIANA DE SOUZA AUGUSTINHO DA SILVA. 
Ela, de nacionalidade brasileira, do lar, solteira, nascida em 
São José do Rio Preto, SP, no dia 06 de dezembro de 2002, 
fi lha de LUIS FERNANDO GARUTTI e de DANIELA CRISTI-
NA GONÇALVES. 
Assim, lavra-se o presente edital de proclamas para que seja 
afi xado neste 1º Registro Civil em lugar de costume e publi-
cado pela imprensa local.  

Se alguém souber de impedimento, oponha-o na forma da 
lei.
São José do Rio Preto, 28 de outubro de 2021.
David Yamaji Valença, Ofi cial.

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

1. GUSTAVO RIBEIRO GARCIA e NAJARA DO 
NASCIMENTO BARBOSA, sendo ELE fi lho de CARLOS 
ALBERTO NUNES DE GARCIA e de ELIANA RIBEIRO E 
SILVA e ELA fi lha de BENEDITO BARBOSA e de MARIENE 
CARNEIRO DO NASCIMENTO;

2. GILMAR SOARES DA SILVA JUNIOR e VICTORIA 
PISSOLATTI LEITE, sendo ELE fi lho de GILMAR SOARES 
DA SILVA e de JOSEFA MARIA DA SILVA e ELA fi lha de 
EDMILSON LEITE VANDELEI e de ANDREA ALESSANDRA 
PISSOLATTI LEITE;

3. IGOR HENRIQUE DE LIMA MORAES e RAYSSA 
NATASHA GONÇALVES DE ASSIS, sendo ELE fi lho de 
EDUARDO FRANCISCHINI MORAES e de ANDRÉA REGI-
NA DE LIMA MORAES e ELA fi lha de JOSÉ MENEZES DE 
ASSIS e de FATIMA APARECIDA GONÇALVES DE ASSIS;

4. RÔMULO RODRIGUES VERDE e JULYANE CRE-
MASCO, sendo ELE fi lho de PAULO ROBERTO RODRI-
GUES VERDE e de KATIA REGINA RODRIGUES VERDE e 
ELA fi lha de RICARDO CEZAR CREMASCO e de CLAUDIA 
RENATA ALVES CORREIA CREMASCO;

5. JOSÉ MAGNILSON FERRAZ BRANDÃO e ÇE-
TÍCIA GIMENEZ RIBEIRO, sendo ELE fi lho de DIRCEU 
ALVES BRANDÃO e de VILMA BATISTA FERRAZ e ELA 
fi lha de ROBSON ALVES RIBEIRO e de SIMONE GIMENEZ 
DOS SANTOS RIBEIRO;

6. ALEXANDRE CRISTIANO BALDACIN JUNIOR e 
JULIANA DE OLIVEIRA ZUANON, sendo ELE fi lho de ALE-
XANDRE CRISTIANO BALDACIN e de ANGELA CRISTINA 
MAIOLINI BALDACIN e ELA fi lha de FABIO LUIZ SAM-
PAIO ZUANON e de ANA SOFIA DE OLIVEIRA; brasileiros, 
residentes neste 3º subdistrito. Se alguém souber de algum 
impedimento, oponha-o em Cartório (R. São Paulo, 2200 – 
Tel: 3202-9090). 28/10/2021.
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ESPECIAL MÊS DAS CRIANÇAS 

Se liga na alegria do nenê Joaquim de Castro Dias 
Possani com a camisa do time São Paulo

O pequeno e simpático Benício de Castro Silva 
em foto estilo pescador 

O loirinho Matteo Possani Mendes também está pronto 
para curtir o seu time do coração

Todo o encanto e beleza de Eloa Vitoria Alves Dias

Os irmãos Murilo e Arthur Reis Perotti juntos e
 felizes sempre

 A linda bailarina Isabelle Vitoria Flores Ornelas

Sorridente e toda meiga Luiza Lopes dos Santos em foto-
grafia especial para o Dia das Crianças

As lindas gêmeas Alice e Ana Clara Rabelo com 
fantasias de policiais 

O sorriso encantador e alegre de João Antônio Nunes 
Vançan é contagiante 

Olha que belezura a linda Cecília Fuscaldo Fernandez 
em pose para o Dia das Crianças 

O menino João Pedro Russo Theodoro adora ser 
fotografado, veja que lindo que ele é

CULTURA
Empresas entram no 
clima do Haloween 
e faturam até mais

O Halloween (ou Dia 
das Bruxas) é tra-
dicionalmente ce-
lebrado no dia 31 

de outubro em diversos países, 
sendo o mais popular deles nos 
Estados Unidos. Embora a data 
não tenha tanta tradição no Bra-
sil, ela sempre acaba gerando 
oportunidades de negócios e de 
marketing.

Com as festas voltando, a 
loja de fantasias Animafest em 
Rio Preto viu as vendas cres-
cerem em 30% neste mês de 
outubro. “O movimento em anos 
normais geralmente cresce em 
10% nessa época do ano, mas 
neste ano aumentou em 30%. 
Estamos com diversas peças 
esgotadas como máscaras do 
Jason, Freddy Krueger, Pânico 
e a surpresa deste ano que foi 
orelhinhas de coelho”, disse 
Edna da Penha Abreu dos San-
tos, proprietária da loja.

Na empresa Rissi Contabi-
lidade a data se tornou uma 
oportunidade de melhorar o 
ambiente de trabalho. Na sexta-
-feira (29) a empresa tem deco-
ração temática e os funcionários 
foram autorizados a irem para o 

serviço com fantasias.
“Fizemos no ano passado 

e foi um sucesso. A empresa 
tem 150 colaboradores e esse 
tipo de ação promove uma 
confraternização entre eles, 
deixando o ambiente mais leve e 
consequentemente dando mais 
conforto para os funcionários”, 
comentou Jancler Pantaleão 
Aidar Costa, gestor de recursos 
humanos da empresa.

No Hospital da Criança e Ma-
ternidade (HCM), os pacientes em 
tratamento na oncologia pediá-
trica fizeram diversas atividades 
relacionadas ao Dia das Bruxas. 
A equipe multidisciplinar do setor 
organizou sacolinhas surpresas 
com doces e guloseimas e teve 
também oficina de máscaras. O 
setor estava todo decorado.

Segundo Daniela Barbosa 
Dias, psicóloga da Oncologia 
Pediátrica, ações realizadas nas 
datas comemorativas, comuns 
na infância, favorecem para que 
as crianças se sintam mais con-
fortáveis no ambiente hospitalar.

Os shoppings também não 
ficaram de fora. O Cidade Norte 
preparou dois dias da tradicional 
brincadeira do Dia das Bruxas que 
é “Doces ou Travessuras?”, em 
uma caçada pelas lojas, onde as 
crianças poderão vir fantasiadas.

Vinicius LIMA 
redacao@dhoje.com.br

A brincadeira será no sábado 
(30) às 17h e no domingo (31) 
às 14h. O shopping também 
contará com oficinas nestes dias. 
Para fazer a inscriçãobasta doar 
um brinquedo, que ao final da 
campanha será entregue para 
uma instituição de Rio Preto, que 
atende ao público infantil. Vale 
ressaltar que as inscrições são 
limitadas.

Já no Riopreto Shopping será 
realizado no domingo (31) o tra-
dicional Bailinho de Halloween 
do Riopreto Shopping Kids, a 
partir das 16h. O espaço terá 
um desfile de fantasia junto com 
muita música para os pequenos 
se divertirem gratuitamente. 
Crianças a partir de cinco anos 
podem participar e devem vir 
fantasiadas. 

Canto da Voz prepara tradicional 
confraternização entre alunos

O Instituto Canto da 
Voz, escola de mú-
sica livre e moderna, 

criada pelo jovem empresário 
Mateus Precioso, com obje-
tivo de ensinar a música de 
forma objetiva e prática, rea-
liza todos os anos um evento 
onde reúne todos os alunos 
e profissionais da escola para 
uma confraternização.

Os convites limitados se-
rão vendidos até hoje, dia 29 
de outubro, no próprio Insti-
tuto Canto da Voz, que fica 
na rua Gago Coutinho, 743, 
Higienópolis, e pelo WhatsApp 
(17) 99124-6297.

Este evento tem como 
propósito o networking entre 
alunos, profissionais, público 
e interessados do ramo, onde 
comungam da oportunidade 
de se apresentarem alguns 

pela primeira vez e outros 
não, onde também fazem dali 
um treinamento e aprendiza-
do para o futuro.

A  5ª edição, que acon-
tecerá na Estância Baraldo, 
promete grandes apresenta-
ções onde os presentes irão 
se deliciar das belas vozes 
e ótimos shows de vários 
estilos musicais, regado a 
um delicioso e descontraído 
churrasco.

Luiz Felipe POSSANI

INSTITUTO


