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PIRÂMIDE

Polícia Federal cumpriu
mandados de busca e
apreensão ontem dando
sequência à operação
que desvendou esquema
e prendeu empresários
acusados de pirâmide
financeira na região.
Pág.A4

PF fecha empresas
de segurança
privadas em
Rio Preto
Ao todo foram realizadas
oito notificações, três autos de
encerramento de atividades
de segurança privada consideradas clandestinas e uma
prefeitura municipal da região
notificada pela contratação
destas empresas. Pág.A4

IMUNIZAÇÃO EM RISCO

Somando 3ª dose, faltosos da vacina
já passam de 58 mil em Rio Preto
Divulgação

Projeto que acaba
com votação
secreta não
tem consenso
Aprovado quanto a legalidade na sessão de terça-feira,
23, na Câmara de Rio Preto,
projeto de Resolução que
acaba com as chamadas votações secretas não encontra
consenso entre os vereadores
e pode não vingar. Pág.A3

Somando os que não retornaram para 2ª dose e 3ª dose
são 58.254 rio-pretenses.
O número de pessoas aptas
para receber a dose de reforço
aumentou durante a semana e
agora a cidade soma 25.465
faltosos. Já a segunda dose
tem 32.789 pessoas com
atraso sendo esperadas em
postos de saúde. A cobertura
vacinal de primeira dose na
cidade está em 88% e a da segunda dose em 80%. Pág.A5

ELEIÇÃO OAB O advogado Henry Atique comandará a OAB Rio Preto pelos próximos três anos.

Com 1.295 votos ele foi declarado vencedor na eleição ocorrida nesta quinta-feira
Ricardo BONI

Pág.A3

Shoppings prometem
descontos de até 80%
hoje na Black Friday
Pág. A2

ENTREVISTA

O cantor Gusttavo Lima
faz show amanhã em
Rio Preto e falou com
exclusividade ao DHoje
sobre a felicidade de
retornar aos palcos após
longo período da pandemia. Veja a entrevista.
Pág.A6

Mutirão da
diabetes atende
gratuitamente
amanhã na Swift
O evento será realizado,
das 8h às 16h, no Complexo
Swift, onde os 170 voluntários irão prestar orientações
sobre o diabetes. Das 7h às
12h, senhas de atendimento
serão entregues até o limite
de 2.000 pessoas. Pág.A5
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ARTIGO

Idosos e planos de saúde no
Brasil: uma distorção entre os
mais e os menos favorecidos
Hoje o Brasil conta com o
Sistema Único de Saúde, conhecido como (SUS), instituído
na constituição de 1988 e com
cobertura universal. Já no que se
refere a seguros de saúde privados, atualmente cerca de 25% da
população brasileira conta com
este serviço. Se considerarmos o
contexto atual de envelhecimento
populacional, adicionar isso à
prevalência de doenças crônicas
e altos custos em procedimentos
aos cuidados em saúde, temos
aí a receita para um grande
aumento de reclamações de beneficiários idosos, comparando a
adultos e crianças.
No Brasil, a despeito da garantia constitucional de um sistema
universal público de saúde para sua população, as políticas governamentais de saúde foram responsáveis pelo estabelecimento,
consolidação e crescimento do setor privado de saúde. Se por
um lado garantiu o direito constitucional de saúde universal e
igualitária aos cidadãos, também contribuiu para a consolidação de um setor privado de saúde política e economicamente
relevante. A estruturação do setor de saúde suplementar é
consequência das relações historicamente estabelecidas entre o
Estado e o setor privado de saúde. Embora, ao longo do tempo,
o setor saúde no Brasil tenha adquirido composições variadas do
papel público e privado em função da política de saúde, sempre
houve intersecção entre Estado e serviços privados, que foram
se consolidando com forte financiamento público.
Nesse quadro agrega-se principalmente a questão do envelhecimento populacional, algo já visto em grande parte do mundo
desenvolvido. O envelhecimento da população foi um processo
gradual acompanhado de crescimento socioeconômico constante
durante muitas décadas e gerações, enquanto no Brasil, vem
ocorrendo de forma bastante acelerada.
Diante deste contexto de transição, resultando no aumento
da população de idosos, discute-se o impacto do envelhecimento
sobre o aumento dos custos dos serviços de saúde, sem falar
nas questões previdenciárias. Com 25% da população vinculada
à planos privados de saúde, aproximadamente 11% dos beneficiários destes têm 60 anos ou mais, fazendo parte de um grupo
populacional mais propenso para doenças crônicas por fatores
naturais e, por conta disso, com uma maior probabilidade de
utilização dos serviços de saúde, consequentemente gerando
custos mais altos.
A expansão do setor privado no Brasil transformou a assistência à saúde em um bem de consumo, mas também em uma
ferramenta de seleção de risco. Nessa seleção pode-se afirmar
que o idoso é infelizmente um cliente indesejado para as operadoras de planos de saúde, pois apresenta uma maior possibilidade
de tratamentos muito mais caros nos anos finais de vida.
Nesse ponto de vista há de se reconhecer um ponto de tensão
considerável na relação entre a população idosa e as operadora
de saúde, pelas dificuldades em adquirir um planos de saúde,
em virtude dos altos custos e dificuldades impostas por conta
da faixa etária, como exigir relatórios médicos e entrevistas
qualificadas em alguns casos. Embora estas condutas incidam
sobre todos os grupos, pode-se supor que seu efeito seja maior
nas faixas etárias mais avançadas ou em portadores de doenças
cujo tratamento inclui uso intenso de tecnologias de alto custo,
gerando um impacto do reajuste da mensalidade ao atingir a
última faixa etária que é de 59 anos em diante, resultando na
migração do idoso para o SUS.
Além da seleção de clientela e de riscos, as operadoras
também utilizam mecanismos previstos na regulamentação da
saúde suplementar, para controle tanto da demanda quanto da
utilização dos serviços e isso pode ser visto em aplicações de
carências de 24 meses. Essa “restrição” de acesso gera muita
insatisfação entre os beneficiários, especialmente quando obtêm
uma indicação médica para realização de determinado procedimento e deparam-se com várias negativas de procedimentos,
postergações ou omissões por parte da operadora de saúde.
Podemos também citar que um dos principais motivos para
insatisfação com os planos de saúde seja por conta da demora
na marcação de consultas, sejam ela eletivas ou até mesmo para
tratamentos, atendimentos e exames. Independentemente da
reclamação se configurar ou não em uma infração à legislação
de saúde suplementar, ela gera um impasse entre operadoras de
saúde e beneficiários. O reconhecimento desse fator de tensão
é importante para enxergar - e buscar soluções, para problemas
que tendem a se agravar com o aumento da população de idosos
no Brasil.
A discussão deve ser estendida a todos, pois expõe uma
distorção da sociedade, entre os menos e os mais beneficiados,
aqueles que podem pagar por um plano de saúde mais caro,
com rede credenciada e hospitais de nível superior, e aqueles
que ingressam no sistema de saúde suplementar por meio de
vínculo empregatício, sentem-se “seguros” e acabam por ignorar
o sistema público de saúde.
No entanto, ressalto, os beneficiários que hoje são considerados de menor risco assistencial, serão os idosos e aposentados
do futuro, mais suscetíveis à micro regulação exercida pelos
planos de saúde.
*Ale Boiani é CEO, gestora e fundadora do grupo financeiro 360iGroup , fundado há 11 anos e que tem cinco linhas
diferentes de negócios nas áreas de seguros, finanças,
investimentos e planejamento patrimonial, sucessório,
tributário e fiscal. Com a profissional, que possui experiência de mais de 20 anos na área na linha de frente, a
companhia soma 1,3 bilhão sob administração e mais de
2.500 pessoas capacitadas.
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BLACK FRIDAY

Shoppings prometem
até 80% de descontos
Ricardo BONI

Vinicius LIMA
redacao@dhoje.com.br

Os shoppings de Rio Preto
anunciaram que estarão com
diversas promoções em suas
lojas durante a Black Friday
deste ano. Os descontos variam de 60% a 80% e são
vistos com grande expectativa
para a retomada econômica
além de termômetro para as
vendas de Natal.
O Plaza Avenida Shopping
divulgou que terá descontos
reais de 70% em praticamente
todas as lojas na sexta-feira
(26), com abertura facultativa
das lojas a partir das 8h. Serão
milhares de produtos de todas
as lojas como calçados, eletrônicos, roupas masculinas,
femininas e infantis, brinquedos, perfumaria, presentes,
bijuterias, óculos, entre outros.
Inclusive várias lojas da Praça
de Alimentação irão oferecer
combos a preços especiais.
“A cada ano, a Black Friday
se confirma como uma das
melhores datas do ano para
vendas, tanto que ela já faz
parte do calendário oficial do
empreendimento. Esse ano,
com a retomada do comércio e
o avanço da vacinação, certamente teremos um movimento
expressivo neste dia de compras que, aliás, é uma ótima
oportunidade para adiantar
as compras de Natal e ainda
economizar”, afirmou o superintendente do Carlos Affonso.
No Praça Shopping, as
ofertas podem chegar a 60%
e já tiveram início nesta segunda-feira (22). Os descontos
devem continuar até o sábado
(27), com ofertas em itens de
vestuário, calçados, acessórios, perfumaria, eletrônicos,
entre outros.
“Estamos animados com a
semana de Back Friday, já que
antecede datas importantes
como o Natal. Esperamos
uma conversão direta em ven-

“

Votação
nesta quinta-feira
ocorre na
sede da
OAB Rio
Preto na
avenida
Brigadeiro
Faria Lima

das para o lojista, que estão
apostando alto nas vendas de
fim de ano e com estoques
renovados”, comentou Marcos
Fernandes, superintendente do
Praça.
No Riopreto Shopping, a
campanha “Black Friday Imperdíveis” começa na quinta-feira
(25) e vai até o domingo (28)
com produtos com até 80%
de desconto. Os consumidores
também poderão participar do
sorteio de um carro zero quilômetros Compass Sport AT 2.0,
na cor Preto Carbon Metálico,
que será realizado no dia 07/01.
Para isso, os clientes devem
apresentar notas fiscais de
compras realizadas no shopping
até o dia 06/01 no valor de R$
450, podendo ser acumulativo.
Compras na Black Friday geram
cupons em dobro.
“A expectativa do Riopreto
Shopping é muito positiva devido ao avanço da vacinação,
a flexibilização do Plano São
Paulo, as inaugurações de novas lojas, a variedade do mix de
lojas, as atrações da Campanha
de Natal e a fidelização dos
clientes. O fluxo de clientes e as
vendas estão em uma retomada

A cada ano, a Black Friday se confirma
como uma das melhores datas do ano
para vendas, tanto que ela já faz parte do
calendário oficial do empreendimento

”

TRABALHO

“

A Black Friday é uma das datas que
entraram para o calendário como uma
das mais importantes para o setor
varejista, e aos lojistas do Shopping
Cidade Norte, representa um pontapé nas
compras de final de ano

muito forte. Essa temporada de
Black Friday será o momento
dos clientes anteciparem suas
compras, aproveitando ótimas
promoções. Com certeza pode
ser um ótimo termômetro para
o Natal”, afirmou Ana Cristina
Jalles Guimarães, diretora comercial do Riopreto Shopping.
O Iguatemi também oferecer
até 80% de desconto em suas
lojas. A Black Friday no shopping
teve início na segunda-feira (22)
e vai até o domingo (28). Além
da experiência da compra física,
os clientes podem fazer compras no e-commerce premium
Iguatemi 365. Todos os clientes
que comprarem pelo Iguatemi
365, automaticamente, se
tornam clientes One e, durante
a campanha, qualquer compra
no Marketplace gera automaticamente o dobro de pontos no
programa de relacionamento da
Iguatemi.
A Black Friday já conquistou
seu lugar no calendário brasileiro e, sem dúvidas, é uma data
muito importante para o varejo.
A cada ano, a participação de
lojistas e clientes da Iguatemi
têm crescido e nossas expectativas para 2021 são bem
positivas, já que estamos em

”

um período de retomada do
comércio com o aumento da
vacinação contra Covid-19 em
todo o país”, afirmou Alexandre
Biancamano, diretor de marketing da Iguatemi.
O Shopping Cidade Norte
também anunciou que terá
promoções com até 80% de
desconto nesta Black Friday. As
ofertas são válidas tanto para
quem optar em fazer as compras presencialmente, quanto
para os decidirem comprar por
meio dos aplicativos das próprias lojas.
“Estamos bem otimistas. A
Black Friday é uma das datas
que entraram para o calendário
como uma das mais importantes para o setor varejista, e aos
lojistas do Shopping Cidade
Norte, representa um pontapé
nas compras de final de ano.
Ela é também um aquecimento
para as vendas do Natal. Levando em consideração principalmente o valor do 13º salário
que será injetado na economia,
muitos consumidores aproveitam a data para já garantir
os presentes para a família e
amigos”, afirmou a gerente de
marketing do Cidade Norte,
Elaine Morília.

Balcão de Empregos tem
797 oportunidades

Da REDAÇÃO

O Balcão de Empregos de
Rio Preto desta quinta-feira
(25) está oferecendo 797
oportunidades de trabalho. As
principais delas são para operador de caixa (52), vendedor
(37), repositor de hortfruti (35),
atendente (32), açougueiro
(29), repositor (22), vendedor
externo (20), técnico de enfermagem (17), auxiliar de produção (15), auxiliar de limpeza
(13), babá (13), consultor de
vendas (12), auxiliar de cozinha
(12), entre outros.
Há também oportunidades
de estágio. As vagas são para
as seguintes áreas: atendimen-

to administração (6), engenharia (4), web design (3), química
(1), engenharia civil (1), direito
(1) entre outros.
Os interessados em alguma
das vagas podem se cadastrar
no Balcão de Empregos através
do site da Prefeitura https://
www.riopreto.sp.gov.br/balcaoempregos/ e se candidatar às
vagas oferecidas enviando os
currículos.
O Balcão de Empregos também está cadastrando trabalhadores interessados em oferecer,
ou que já exercem, prestação
de serviços de entrega. A expectativa da Secretaria de Desenvolvimento Econômico é que
a demanda por novos postos
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de trabalho no setor continue
crescendo.
Ao acessar o site https://
www.riopreto.sp.gov.br/balcaoempregos/, a empresa pode
fazer o cadastro e encaminhar
uma busca por palavra chave

“tipo entregador”. Em seguida,
aparecem todas as pessoas
interessadas, com experiência
e perfil para o cargo.
(Colaborou – Bruna
MARQUES)
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ECONOMICA

Bolsonaro assina
projeto que permite
usar imóvel em mais
de uma garantia

Da REDAÇÃO

O presidente Jair Bolsonaro assinou nesta quinta-feira
(25) um projeto de lei, que
será enviado para análise do
Congresso Nacional, com mudanças nas regras de garantia
no mercado de crédito. De
acordo com o Ministério da
Economia, a proposta, entre
outros pontos, prevê que o
mesmo bem imóvel possa ser
usado como garantia em mais
de uma operação de crédito.
Em cerimônia no Palácio do
Planalto, o presidente do Banco Central, Roberto Campos
Neto, afirmou que o mercado
de crédito ainda não dispõe de
uma modalidade flexível de garantia imobiliária, especialmente que permita que um mesmo
imóvel sirva de garantia a mais
de uma operação de crédito.
“A disponibilidade desse
tipo de garantia tem o potencial
de favorecer a redução dos
prazos e valores médios dos
empréstimos garantidos por
imóvel”, acrescentou ele.
De acordo com Campos
Neto, é necessário diminuir
os entraves ao crédito quando
se considera o ainda elevado
déficit habitacional no país e
o “baixíssimo aproveitamento
dos imóveis como garantias de
operações de crédito pessoal”.
O secretário de Política Econômica do ministério, Adolfo
Sachsida, explicou que no caso

São José do Rio Preto, sexta-feira
26 de novembro de 2021

ADVOCACIA

Henry Atique é eleito novo
presidente da OAB Rio Preto

Raphael FERRARI

Raphael FERRARI
redacao@dhoje.com.br

de residência ou maquinário,
será possível contratar mais
de um empréstimo, com diferentes bancos, até o limite do
valor da garantia.
“Você vai em um banco
e compra uma casa de R$
100 mil e pega R$ 10 mil
emprestados. A casa inteira
fica em garantia para o banco.
Está errado isso. A garantia
do banco tem que ser R$ 10
mil. Os outros R$ 90 mil são
seus”, disse.
Segundo o governo, atualmente, quando o cliente coloca
um imóvel como garantia de
um empréstimo, o bem fica
indisponível até o pagamento
da última prestação do débito.
O projeto, caso seja aprovado,
fará com que apenas parte do
bem fique bloqueada, no valor
correspondente ao que ainda
não foi quitado da dívida. O
cliente poderá usar a parte
desbloqueada do bem para
contratar outros empréstimos.

POLÊMICA

A-3

O advogado Henry Atique
comandará a OAB Rio Preto
pelos próximos três anos. Com
1.295 votos ele foi declarado
vencedor na eleição ocorrida
nesta quinta-feira, 25, na
sede da entidade localizada na
avenida Brigadeiro Faria Lima.
Apoiado pela atual situação, sob a presidência do
advogado Marcelo Henrique,
a chapa 3 que tinha Henry
como candidato a presidente,
a advogada Izabela Fantazia
da Sila Rejaili como vice, junto com Davi de Martini Júnior
para secretário-geral, Nayara
Ferreira dos Santos como
secretária-adjunta e Robson
Pedro de Toledo para tesoureiro, desbancou outras duas
chapas inscritas nas eleições
da OAB local.
O candidato da chapa 2 que
tinha como presidente o advogado Luiz Fernando Corveta
Volpe ficou em segundo lugar,
com 1.122 votos. A terceira e
última chapa, encabeçada pela
advogada Lucineia dos Santos,
obteve 499 votos no total.
Ao DHoje Interior o novo
presidente da OAB para os
anos de 2022 a 2024 afirma
que o objetivo é manter o atual
trabalho. Henry ocupa no momento a vice-presidência da
entidade.
“A ideia é dar sequência
Divulgação

ao trabalho desta gestão. Vou
ter o privilégio de ser o novo
presidente e ai vamos fortes e
juntos trabalhando em prol da
classe, da ordem e da cidadania”, disse Henry.
O atual presidente Marcelo
Henrique comemorou a eleição de Henry e afirmou que o
trabalho deve ser o de resgate
do advogado para as questões
da OAB.
“Deve continuar o que começamos em 2019, tivemos
dois anos de pandemia, com
muitas dificuldades, precisamos
fazer com que o advogado esteja dentro da casa. É a vitória da
continuidade, desse processo
difícil uma questão cultural

onde as pessoas estão distantes das instituições e manter
um projeto de transformação
na gestão”, disse.
Ao todo são 6.360 advogados e advogadas inscritos na
subseção da cidade, destes
4.800 estavam aptos a votar.
Os magistrados representam
uma região com 12 municípios
das comarcas de Rio Preto,
Nova Granada, Palestina e Potirendaba.
A votação, pela primeira
vez, ocorreu por meio do uso
de urnas eletrônicas da própria
Justiça Eleitoral. Foram dois
votos, o primeiro, com dois dígitos, para a escolha da chapa
que vai compor a presidência

da OAB São Paulo. O segundo,
com cinco dígitos, vai definir o
candidatado da subseção de
Rio Preto.
No final de 2020, o Conselho Federal da OAB aprovou
a paridade de gênero e cotas
raciais de 30% para a nova
entidade. Com isso, as cotas
para mulheres que antes eram
de 30% aumentaram para 50%
e passaram a valer não apenas
para a chapa como um todo,
mas também para cargos de
diretoria.
O voto é obrigatório, com
pena de multa que chega a
quase R$ 250. Henry Atique
assume a entidade em 1º de
janeiro de 2022

Fim das votações secretas na Câmara
não é consenso entre vereadores
Raphael FERRARI

Aprovado quanto a legalidade na sessão de terça-feira,
23, na Câmara de Rio Preto,
projeto de Resolução que
acaba com as chamadas votações secretas não encontra
consenso.
De autoria do vereador
Renato Pupo (PSDB) as votações secretas ocorrem quando
os vereadores votam projetos
que concedem honrarias, denominações de ruas, títulos de
cidadão honorário a pessoas.
Por força do atual regimento
interno este tipo de votação
acontece sem a presença de

público no plenário e também
não é transmitido pelos canais
oficiais de comunicação da
própria Câmara.
Em vigor desde 1990, foram várias as tentativas ao
longo dos anos de por fim as
votações secretas, todas sem
êxito.
Segundo Pupo o fim das
votações secretas tem como
objetivo dar maior transparência aos atos legislativos.
“O voto secreto atenta contra o direito elementar do
eleitor em saber como seu
representante eleito age em
seu nome”, diz na justificativa
do projeto.

Mesmo aprovado em primeira discussão, o projeto
precisa ser analisado quanto
ao mérito. No entanto, vereadores como Anderson Branco
(PL) e Jorge Menezes (PSD) já
adiantaram que deverão votar
contra. O entendimento é que
algumas votações, como para
conceder honrarias ou denominações de ruas e avenidas,
podem causar constrangimento ao homenageado, caso
forem rejeitadas em plenário.
Segundo os parlamentares a
exposição deste tipo de votação ao público ou pela transmissão em TV e redes sociais,
causaria constrangimento.

HISTÓRIA

Prefeitura avalia acervo para criação de museu ferroviário
Raphael FERRARI

A prefeitura de Rio Preto,
por meio da Secretaria de
Desenvolvimento Econômico e Negócios de Turismo
(Semdec), realiza nesta
sexta-feira, 26, a avaliação
do acervo histórico herdado
de antigas companhias de
trens, como parte do projeto
de criação de um museu
ferroviário.
A análise será feita por
uma comissão com integrantes das secretarias de

“

A implantação do
Museu Ferroviário
de Rio Preto é um
projeto para preservar
memórias, objetos
e equipamentos
remanescentes da
EFA, posteriormente
incorporada à Fepasa
(Ferrovia Paulista S/A)

Desenvolvimento e da Cultura, ex-ferroviários, e pela
museóloga Luiza Cristina
Mendes da Silva Barbosa,
responsável pelo Museu
Ferroviário Regional de Bauru, fundado há 32 anos e
considerado uma referência.
A implantação do Museu Ferroviário de São José
do Rio Preto é um projeto
para preservar memórias,
objetos e equipamentos remanescentes da Estrada de
Ferro Araraquarense (EFA),
posteriormente incorporada
à Fepasa (Ferrovia Paulista
S/A), que envolve as diretrizes do Instituto Brasileiro
de Museus (IBRAM) e do
Sistema Estadual de Museus
(SISEM-SP).
A representante da Cultura, Thais de Freitas, ligada
à gestão de museus municipais, já fez uma triagem
prévia do material, que agora
será analisado com mais detalhes pela comissão.
A criação do novo museu
se integra ao plano de reforma e restauração da histórica estação ferroviária do
município — atualmente na
segunda fase — e ao projeto

turístico cultural Trem Caipira,
com o objetivo de dar vida ao
patrimônio histórico de Rio
Preto e transformando-o em
um atrativo turístico regional.
A própria Semdec funciona,
desde 5 de novembro deste
ano, no prédio da Estação
Ferroviária, depois da conclusão da primeira fase de
reforma e restauração.
O projeto do museu ferroviário já recebeu, também,
uma contribuição do DNIT
(Departamento Nacional de
Infraestrutura de Transportes), que fez a doação de
três vagões de passageiros,
que podem ser incorporados
ao acervo. Como parte do
processo de implantação, a
Semdec planeja a realização
de uma chamada pública
para receber novas contribuições, inclusive realizadas por
munícipes, de itens, fotos e
depoimentos sobre a história
do transporte ferroviário na
cidade. Mas é possível contribuir com o projeto mesmo
antes da realização da chamada pública, por meio do
contato com a secretaria de
Desenvolvimento pelo telefone (17) 3513-5001.

Divulgação SMCS
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PF cumpre mais dois mandados de busca e
apreensão contra esquema de ‘pirâmide’
Da REDAÇÃO

PF cumpre mais dois mandados de busca e apreensão
relacionados com o esquema ‘pirâmide’

Jornal

Foram cumpridos na manhã desta quinta-feira (25)
pela Polícia Federal (PF) dois
mandados de busca e apreensão nas cidades de Rubinéia
e Casa Branca que estão relacionados à ‘Operação Ponzi’
que no dia 11 de novembro
desarticulou um esquema de
Pirâmide Financeira na região
de Jales.
Dois ‘consultores’ do grupo
investigado, que na verdade
eram captadores de recursos financeiros das vítimas,

foram os alvos desta fase da
operação. A PF confirmou
que os dois homens eram os
principais captadores do grupo
investigado e ganhavam entre
5% e 10% sobre o total dos
valores captados dos ‘clientes’.
Os captadores chegavam a
receber entre R$ 100 mil a R$
200 mil por mês, sendo que
um deles, de acordo com as
investigações, teria recebido
trezentos mil reais em um único
mês de comissão sobre suas
captações.
Considerando os volumosos
recursos financeiros captados,

OPERAÇÃO

PF fecha empresas de segurança
clandestinas em Rio Preto

Da REDAÇÃO
redacao@dhoje.com.br

Na manhã desta quinta-feira a Polícia Federal (PF) deflagrou a ‘Operação Segurança
Legal V’ que tem o intuito de
reprimir a execução não autorizada das atividades de segurança privada em Rio Preto.
Ao todo foram realizadas
oito notificações, três auto de
encerramento de atividades
de segurança privada consideradas clandestinas e uma
prefeitura municipal da região
notificada pela contratação
destas empresas.
De acordo com as leis
8.863, de 28/03/1994 e
9.017, de 30/03/1995, para
exercer a atividade de segu-

rança e vigilância privada as
empresas que contratarem
devem possuir autorização de
funcionamento da PF, por tal
razão policiais federais fiscalizaram, nesta quinta-feira,
estabelecimentos comerciais,
repartições públicas e casas
noturnas que contratavam o
serviço de empresas que não
possuíam Alvará de Autorização
da Polícia Federal para exercer
esta atividade.
A operação ainda terá continuidade com fiscalizações em
shows e casas noturnas, com
a finalidade de coibir a prática
clandestina da atividade de
segurança privada.

Divulgação

(Colaborou – Bruna
MARQUES)

PRODUTOS PERIGOSOS

Divulgação

Dnit faz simulação de
acidente na rodovia
Da REDAÇÃO

Simulação de atendimento de acidente com produtos perigoso promovida pelo
Departamento Nacional de
Infraestrutura de Transportes
(DNIT) chamou a atenção dos
rio-pretenses na manhã desta
quinta-feira (25).
O evento que conta com a
participação da Polícia Rodoviária Federal (PRF), concessionária Triunfo Transbrasiliana,

SOLO SAGRADO

Guarda Municipal, Ibama, Polícia Civil e agentes da prefeitura
acabou chamando a atenção
de populares devido a movimentação de viaturas próxima
a represa desde às 9h que foi o
horário de inicio da simulação.
As atividades foram encerradas às 11h e teve como intuito a orientação de atendimento
a emergências químicas.
(Colaborou – Bruna
MARQUES)

AGROPECUÁRIA

BAEP prende jovem com
revólveres e munições
Da REDAÇÃO

Policiais militares do Batalhão de Ações Especiais da
Polícia (BAEP) prenderam, às
17h30 da última quarta-feira
(24), no Solo Sagrado, na
Região Norte de Rio Preto, um
jovem de 18 anos que estava
na posse de dois revólveres.
Os militares faziam patrulhamento quando observaram
o rapaz tentando fugir ao notar
a viatura. O suspeito entrou
em uma residência para, em
seguida, pular o muro dos
fundos do imóvel, mas acabou
sendo abordado pelos pms que
deram a volta no quarteirão.
Foi feita revista pessoal e
na cintura do acusado os militares localizaram um revólver
calibre 38, municiado com
dois cartuchos, e ao ser questionado sobre a arma acabou
confessando que era dono de

um segundo revólver e que
as armas eram para defesa
pessoal.
No novo endereço o rapaz
indicou uma vegetação no final
da Rua Cesar Pupim, onde foi
apreendido outro revólver calibre 38, sem munições. Ao lado
da arma também foram confiscados 12 cartuchos calibre 32
que estavam escondidos em
uma meia.
O jovem foi levado para a
Central de Flagrantes e encaminhado para a carceragem da
Divisão Especializada em Investigações Criminais (DEIC) após
ter sua prisão confirmada pelo
delegado plantonista, que também registrou uma ocorrência
com natureza de posse e porte
ilegal de arma que foi enviada
para o 6º Distrito Policial.
(Colaborou – Bruna
MARQUES)

Empresa leva golpe
e perde R$ 16 mil
Da REDAÇÃO

Arquivo DHOJE

Na tarde da quarta-feira
(24), uma mulher de 33 anos,
proprietária de uma biofábrica
de produtos agropecuários,
procurou a Central de Flagrantes de Rio Preto para informar
que sua empresa foi vítima de
um golpe de estelionato que
lhe causou um prejuízo de R$
16 mil.
Segundo a empresária, no
dia 26 de outubro um homem
entrou em contato solicitando a
compra de alguns produtos que
deveriam ser entregues em uma
fazenda, na rodovia BR 153.
A mulher gerou a nota fiscal

e o boleto bancário dos produtos, como também contratou
uma transportadora para levar
as mercadorias, já que sua
empresa está sediada na cidade
de Santa Cruz da Conceição, na
região de Araras.
Dias depois a vítima percebeu que tinha caído em
um golpe, pois não recebeu o
pagamento da compra e também não conseguiu entrar em
contato com os números que
lhe foram fornecidos.
O 3º Distrito Policial rio-pretense ficou encarregado das
investigações do caso.
(Colaborou – Bruna
MARQUES)

é possível que os dois “consultores” possam ter auferido
milhões de reais a título de
comissão pelas captações.
A Justiça também decretou
medidas cautelares diversas
da prisão a estes investigados.
Após representação da PF, a
Justiça Estadual de Santa Fé
do Sul decretou o bloqueio dos
bens móveis e imóveis, além
dos recursos financeiros das
contas dos captadores investigados, bem como de suas empresas, que permanecerão à
disposição da Justiça Estadual.
Nas buscas desta quinta, os

policiais federais apreenderam
dois veículos, uma embarcação, celulares, mídias de
armazenamento, computadores e farta documentação na
residência dos investigados em
Rubinéia e Casa Branca. Dois
cofres apreendidos na sede da
empresa e na residência do
empresário líder do esquema
de pirâmide foram abertos na
data de hoje e apenas algumas
cédulas de moedas estrangeiras, além de algumas joias
foram encontradas no interior
de um dos cofres. O outro cofre
estava vazio.

MERETRÍCIO

Jovem apanha e tem
carro apedrejado em
região de prostituição

Da REDAÇÃO
Arquivo DHOJE

Um rapaz de 22 anos foi
levado para a UPA Norte, na
manhã da quarta-feira (24),
após ter sido agredido enquanto estava em um local de programas sexuais, às 7h07, na
Vila Nossa Senhora da Penha,
em Rio Preto.
Segundo o boletim de ocorrência, uma equipe da Polícia
Militar foi acionada e encontrou
a vítima sentada ao lado de
seu carro.
Para os policiais, o jovem
disse que em certo momento
pessoas desconhecidas começaram a lhe agredir.
Ele também informou que
no mesmo instante o seu automóvel foi alvejado por pedradas
que danificaram a lataria e os
vidros.
Em seguida, a vítima foi le-

vada para a Unidade de Pronto
Atendimento. Após ser atendido, o paciente foi liberado.
O caso foi registrado como
lesão corporal e dano e será
investigado pelo 6º Distrito
Policial.
(Colaborou – Bruna
MARQUES)

CONSELHO TUTELAR

Tio denuncia maus-tratos
a criança de 4 anos

Da REDAÇÃO

Na madrugada desta quinta-feira (25), um menino de 4
anos foi recolhido para uma
casa de passagem, após o
irmão do padrasto da criança
encaminhar para o Conselho
Tutelar e o pai da vítima, um
homem de 24 anos, fotos que
mostram ações de maus-tratos.
Uma equipe da Polícia Militar foi acionada para atender
uma ocorrência de desentendimento no bairro João Paulo II,
na Região Norte de Rio Preto,
e no local encontrou o garoto,
o pai, o cunhado da mãe do
menino e a avó materna, de
43 anos. Todos foram levados
para a Central de Flagrantes.
Já em conversa com o
delegado plantonista o pai do
menino informou que há muito
tempo o relacionamento que
ele teve com a mãe de seu filho
tinha terminado e ficou combinado que o menor ficaria com
a mãe, que saiu de Ituverava
para morar em Rio Preto.
O pai acrescentou que
sua ex-companheira sempre
maltratou o filho, porém recentemente ele recebeu fotos do
cunhado da mulher mostrando
as nádegas da criança com

marcas avermelhadas, sendo
esta uma agressão realizada
pelo padrasto do garoto.
Por esta razão o pai saiu
de Ituverava para convencer
sua ex-companheira de deixar
a criança ficar com ele, tendo
sido combinado que os dois
deveriam se encontrar em um
posto de combustível do João
Paulo II. Mas, ao chegar no
local marcado, o declarante
viu sua ex-companheira saindo
junto com o seu atual e deixando a criança com a avó e por
isso decidir chamar a polícia.
No Plantão, também se
fez presente uma conselheira
tutelar que informou ter sido
procurada pelo tio da criança,
momento em que o homem lhe
mostrou fotos das marcas avermelhadas no corpo do menino.
Em seguida, a avó alegou
ter a guarda do garoto, porém
pelo fato de que ela não apresentou nenhum documento
que comprovasse sua informação o delegado decidiu por
recolher a criança para uma
casa de passagem até que o
caso, registrado como maus-tratos e encaminhado para a
Delegacia de Defesa da Mulher
(DDM), seja resolvido.
(Colaborou – Bruna
MARQUES)
Arquivo DHOJE
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Rio Preto tem mais de 58 mil
faltosos da 2ª e 3ª doses
Divulgação

Vinicius LIMA
redacao@dhoje.com.br

No dia 18 de novembro
a Secretaria de Saúde de
Rio Preto abriu a aplicação
da dose adicional contra
Covid-19 em 8,2 mil adultos
que receberam a segunda
dose há pelo menos 5 meses.
Desde então foram aplicadas
aproximadamente 7,8 mil
terceiras doses no município,
porém o número de pessoas
aptas para receber a dose de
reforço aumentou durante a
semana e agora a cidade
soma 25.465 faltosos.
Por outro lado, o número
de faltosos de segunda dose
apresentou uma diminuição,
embora continue alto. Na última quinta-feira eram 36.315
pessoas que não tinham retornado para a segunda etapa
do esquema vacinal. Agora,
nesta semana, os faltosos
estão em 32.789. Somando os que não retornaram
para 2ª dose e 3ª dose são
58.254 rio-pretenses aptos
para serem vacinados.
Segundo dados do Vacinômetro, Rio Preto já aplicou
825.128 doses da vacina contra Covid-19, sendo:

MAIS FÉRTIL

MAIS FÉRTIL

saude@dhoje.com.br

Casais homoafetivos e a
reprodução assistida
Divulgação

397.738 primeiras doses,
360.150 segundas doses,
55.365 terceiras doses e
11.875 doses únicas. A cobertura vacinal de primeira
dose na cidade está em 88%
e a da segunda dose em 80%.
Durante a destituição do
Comitê de Enfrentamento
ao Coronavírus nesta quarta-feira (24), o secretário de

saúde Aldenis Borim afirmou
que o principal desafio da
pasta agora é fazer com que
os faltosos retornem para se
vacinar.
“As unidades ligam para
que esses faltosos venham,
para que entenda que a pandemia não acabou. A segunda
dose é fundamental para que
não haja o recrudescimento

da doença”, afirmou Aldenis.
As vacinas estão disponíveis nas unidades de saúde e
demais equipamentos públicos, das 7h30 às 15h. Para
se vacinar, o munícipe deve
apresentar documento de
identificação com foto e CPF,
comprovante de vacinação e
comprovante de residência de
Rio Preto.

NESTE SÁBADO

Mutirão do Diabetes reúne médicos para
atender gratuitamente a população na Swift
Vinicius LIMA

Da REDAÇÃO

O diabetes é um dos grandes problemas de saúde pública no Brasil, onde ao menos
12 milhões de pessoas convivem com a doença, segundo
o último levantamento da
Sociedade Brasileira de Diabetes, divulgado este ano.
Em Rio Preto, 27 mil pessoas
são atendidas ou retiram medicamentos para controlar o
diabetes por mês no sistema
público, segundo a Secretaria
de aúde.
O total de diabéticos no
município, no entanto, pode
ser muito maior. Por conta disso, 50 profissionais da saúde,
incluindo médicos, médicos
residentes e enfermeiros, e
120 alunos das Faculdades de
Medicina da Faceres e Unilago
participam neste sábado (27)
do 1º Mutirão do Diabetes
de Rio Preto. O evento será
gratuito, voltado sobretudo à
população em vulnerabilidade
social, que terá a oportunidade
de consultar-se com médicos
e profissionais de várias especialidades e fazer exames
diagnósticos.

“Quanto antes diagnosticar
o diabetes, melhor. E, se não
tratada, a doença pode causar
graves danos à saúde, como
cegueira, amputação, insuficiência renal, entre outras”, afirmou o médico endocrinologista
Marcelo José de Grandi Maciel,
coordenador do Mutirão.
O evento será realizado, das
8h às 16h, no Complexo Swift,
onde os 170 voluntários irão
prestar orientações sobre o diabetes. Das 7h às 12h, senhas
de atendimento serão entregues, por ordem de chegada,

até o limite de 2.000 pessoas,
o máximo possível para que os
voluntários consigam oferecer
o serviço com qualidade e resolutividade.
Uma estrutura com aparelhos, macas, equipamentos e
insumos será montada para
permitir aos profissionais, residentes e estudantes atender
as pessoas e, se necessário,
fazer exames como avaliação
dos rins, do fundo do olho, do
pé diabético, bioquímico e para
medir pressão arterial, entre
outros.

O mutirão reunirá como
voluntários endocrinologistas,
oftalmologistas, cardiologistas, nefrologistas e médicos
vasculares, nutricionistas, educadores físicos e profissionais
especializados em cuidados
paliativos, na saúde da mulher
e saúde bucal.
Todas as pessoas atendidas no mutirão receberão
um prontuário médico e as
que tiverem indicação para
ter acompanhamento médico
e realizar tratamento serão
encaminhadas aos serviços de
Saúde do município.
Este é o primeiro evento
em Rio Preto, porém, o Mutirão acontece já há 17 anos,
sendo o primeiro promovido
pelo Dr. Rafael Ernandes, do
Hospital Beira Rio, em Itabuna,
e replicado em mais 43 cidades no Brasil. Hoje, o Mutirão
de Itabuna atende mais de
10.000 pessoas por edição.
Por sua relevância, o evento
faz parte da Campanha Mundial
do Diabetes, realizada pela
Organização Mundial da Saúde
(OMS) e Federação Nacional
de Associações e Entidades de
Diabetes (Fenad).

COVID

Rio Preto registra mais 18 casos de Covid-19
Vinicius LIMA

A Secretaria de Saúde de
Rio Preto confirmou nesta quinta-feira (25) mais 18 casos de
Covid-19 no município, sendo
16 diagnosticados por exame
PCR e dois por TR antígeno. Os
casos foram notificados entre
os dias 20/11 e 23/11. No
total são 98.391 casos, com
uma média móvel de 13 casos
leves e um caso grave por dia.
Também foi contabilizado
mais um óbito pela doença,
notificado nesta quarta-feira
(24). Desde o início da pandemia, o município registra 2.822
mortes, com uma taxa de letalidade de 2,8%. Considerando
apenas os dados de 2021 são
63.628 casos e 1.900 óbitos.
Nas últimas 24 horas, 17

pessoas foram consideradas
recuperadas da Covid-19,
totalizando 95.502 curados,
o equivalente a 97% dos casos. A cidade soma 348.628
notificações de pacientes com
sintomas gripais e 316.450
testes realizados. O coeficiente
de incidência é de 21.160 casos a cada 100 mil habitantes.
Atualmente Rio Preto registra 114 pacientes internados
com síndrome respiratória
aguda grave (SRAG), com 48
na UTI e 66 na enfermaria,
sendo 56 residentes de Rio
Preto e 58 de outros municípios da região. Dentre os casos
já confirmados com Covid-19,
são 23 internações, com 16 na
UTI e sete na enfermaria. A taxa
de ocupação de leitos de UTI é
de 21,3% na região.

Divulgação

A sociedade está passando por muitas mudanças nas
últimas décadas. As conquistas sociais das mulheres e dos
grupos chamados minorias causaram um impacto que tem
provocado grandes transformações.
Nesse contexto, o Conselho Federal de Medicina reconheceu, em 2013, na Resolução n. 2013/2013, o direito de
casais homoafetivos terem filhos com o auxílio de técnicas de
reprodução assistida, considerando que o Supremo Tribunal
Federal reconheceu e qualificou como entidade familiar a
união estável homoafetiva em 2011.
Essa orientação foi preservada nas resoluções posteriores,
inclusive na atual, de 2017 (Resolução CFM n. 2168/2017).
Assim diz a resolução:
É permitido o uso das técnicas de RA para relacionamentos homoafetivos e pessoas solteiras, respeitado o direito a
objeção de consciência por parte do médico.
A “objeção de consciência” significa que o médico não
é obrigado a realizar a técnica, mas pode executá-la, caso
desejar e concordar com o procedimento.
Essas regras valem para casais homoafetivos masculinos
e femininos e há diferenças na aplicação das técnicas para
cada um deles.
Além disso, a resolução determina algumas regras que
devem ser aplicadas a todas as técnicas de reprodução
assistida:
A doação de gametas (óvulos e espermatozoides) e embriões não poderá ter caráter lucrativo ou comercial;
Os doadores não devem conhecer a identidade dos receptores e vice-versa;
A idade limite para a doação de gametas é de 35 anos
para a mulher e de 50 anos para o homem;
Deve ser mantido, obrigatoriamente, sigilo sobre a identidade dos doadores de gametas e embriões, bem como dos
receptores.
Neste texto, vamos apresentar as diferenças dos tratamentos para casais homoafetivos masculinos e femininos.
Casais homoafetivos masculinos
Quando um casal homoafetivo decide ter um filho, deve
procurar uma clínica de reprodução assistida. Estudamos o
caso individualmente e explicamos todas as possibilidades
e necessidades para que o procedimento tenha o resultado
desejado.
Os casais homoafetivos masculinos têm mais dificuldades em técnicas de reprodução assistida do que os casais
femininos para conseguir ter um filho. Eles têm apenas os
espermatozoides. Portanto, precisam de óvulos e de um
útero, diferentemente dos casais femininos, que só precisam
de espermatozoides.
De qualquer forma, o tratamento é feito por meio da
fertilização in vitro (FIV), em que tanto a fecundação como
os primeiros dias do desenvolvimento embrionário são feitos
em laboratório. Porém, antes do início do tratamento, o casal
precisa encontrar uma mulher que esteja disposta e atenda
às regras estabelecidas pela resolução do CF
Casais homoafetivos femininos
No caso de união homoafetiva feminina, a reprodução
assistida é mais fácil. O casal tem os óvulos e o útero, sendo
necessários apenas os espermatozoides.
Além disso, existe uma condição especial prevista na
resolução do CFM para os casais femininos:
É permitida a gestação compartilhada em união homoafetiva feminina em que não exista infertilidade. Considera-se
gestação compartilhada a situação em que o embrião obtido a partir da fecundação do(s) oócito(s) de uma mulher é
transferido para o útero de sua parceira.
Portanto, de modo geral, o casal opta por uma das parceiras fornecer os óvulos e a outra gestar.
Por Luiz Fernando Gonçalves Borges – médico ginecologista e obstetra, pós-graduado em Reprodução
Humana
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Hoje é dia do Black Friday,
o maior show de ofertas para
quem pretende se presentear
ou presentear alguém no
Natal. As Lojas Turcão, na
General com Tiradentes está
dando show.

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

Hoje às 19 horas o
*
médico Dr. Paulo Bassan será

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

Outra brilhante
rio-pretense é a
elegante profa. Dr.
Sônia Oliani, imortal
da ARLEC- Academia Rio-pretense
de Letras e Cultura
e integrante da lista Top Cientists of
Latin America, incluindo os Estados
Unidos, que reúne
uma elite de 15
cientistas da Famerp e 27 do Ibilce
entre os mais de 10
mil cientistas mais
influentes da América Latina.

CPF CANCELADO
Informei aqui, na coluna anterior, que agora que está sendo
abrandado o isolamento social, explodiu de forma intensa, um
número de festas dignas das capitais. Agora os número, para que
o prezado leitor tenha ideia, no passado fim de semana, cinco
festas aconteceram na cidade e no seu entorno, reunindo um
público aproximado de 15 mil pessoas: na chácara viva, no salão
do Automóvel Clube, no Bartolomeu, numa chácara em Bady
Bassitt. Todas, on demand, isto é de convites vendidos. Depois de
550 dias em isolamento, as pessoas estão querendo comemorar,
para pelo visto, vem por aí, um novo lockdown, a exemplo do que
acontece na Europa. O carnaval de 2022, parafraseando o Sekeira
Jr, teve seu CPF cancelado.

JINGLE BELLS

BRETÃO

Com um bacalhau assinado
pelo doublé de fazendeiro
e e m p r e s á r i o E d s o n Pa z ,
um craque nos assuntos
gastronômicos, a Confraria da
Padaria se reúne amanhã, para
um almoço de confraternização
de fim de ano, no salão de
festas do Edifício Villa-Lobos.

Amantes do futebol estarão
na tarde de amanhã, com os
olhos grudados na telinha, para
assistir à final da Libertadores
entre Palmeiras e Flamengo,
transmitida a partir de 17
horas direto de Montevidéu.
Harmonia, Monte Líbano e
Automóvel Clube com seus
telões armados para transmitir.

O promoter José Carlos Lemos
comanda hoje a festa “Piratas
- O reencontro” reeditando um
dos eventos mais emblemáticos
de seu portfólio. Com todos
os convites absolutamente
esgotados, a noitada será no
Bar D. Pedro, nos altos da
rua Independência animada
pela banda GPlay. A fantasia
é rigorosamente obrigatória,
a decoração do ambiente,
temática, os garçons e banda
fantasiados. A noitada promete
ser bonita e animada.

PÓ ROYAL I
Luiz Felipe Possani reúne hoje a
partir de 18 horas, no Artesão
Cervejeiro seu grupo de amigos
para comemorar seu aniversário
que transcorre dia 30. No
programa, como atração, o
cantor Vinícius Malheiros.

PÓ ROYAL II
A arquiteta e paisagista riopretense Cristiane Roncato,há
muitos anos radicada em
Campinas, movimenta o high
de lá na noite de hoje com uma
festa em comemoração aos
40 anos de sua empresa de
arquitetura paisagística.

PÓ ROYAL III
Um festival de abraços e beijos
carinhosos,deve acontecer
amanhã à noite nos salões do
Clube Monte Líbano,sede de
campo, quando a entidade
comemora 91 anos com o
show do cantor Daniel.Amigos
que há muito não se viam
devido ao isolamento social,
vão transformar os salões em
festa.A Diretoria Nadim Cury/
Paulo Voltarelli demonstrará
nessa noite,mais uma
vez ,seus cuidados com os
associados,oferecendo-lhes
uma noite de gala.A plateia será
acomodada em mesas de seis
lugares, comendo, bebendo e
curtindo o show,sem dança. O
associado que quiser também
poderá assistir ao show em pé.

ANIVERSÁRIOS

Márcio Mendonça com a mulher, Jane Kassis Mendonça
e as filhas Renata, Bruna e Isabella. Márcio figura muito
querida por sua legião de amigos, ganhou idade nova
segunda-feira.

Esses, os aniversariantes da
semana: 26, sexta-feira: Dia
Nacional de Ação de Graças,
Dia do Ministério Público, Luiz
Carlos Bianchini, Marcelo Arthur
(Pitt) Paungartner, Flávio Spínola
de Castro, Isabela Seixas,
Gustavo Bonilha Theodoro.
27, sábado: aniversário de
Tabapuã, Jorge Cury Neto, Ana
Paula Ribeiro Cury Buquera,
Gelson Hallal, Gracia Helena
Thevenard, Ito de Arnaldo Silva,
Vera Fischer, Edson Cartapatti
da Silva, Maristela Da Silva
Janjulio. 28, domingo: Dia
Mundial de Ação de Graças,
Dia da Lembrança, acadêmico
Sílvio Pérsio, da ARLEC: Célia
Martins Monteiro, João José
Hernandes, Omar Ismael, Jacyr
Macagnani. 1975-morreu Érico
Veríssimo. 29, segunda-feira:
Eunice Góis de Mello Braga,
Anuar Fauaz Filho, Daniela
Gomes Mano, Francisco Cuoco,
Marcelo Lania, Octávio Pinto
César, Edson Rossi. 30, terçafeira: aniversário de Adolfo, de
General Salgado, de Guaraci, de
Guapiaçu, de Irapuã,de Sales,
de Paulo de Faria, Ivanzinho
Topdjian Rollemberg, Ana Paula
Lerro Olival, Angélica, Tiãozinho
Tavares, Alexandre Gandolfi, Luiz
Felipe Possani. Em 1900-morreu
o escritor Oscar Wilde. 1º,
quarta-feira: Dia Internacional
da Luta contra a Aids, Dia do
Cinema,Dia do Imigrante,Mariza
Barbosa Pereira, Itinha Silva,
Marcelo de Camargo Soubhia,
Maridirce Sodero Jacomini,
Marília Junqueira Franco,
Mariza Souza Costa Buchala,
Nedir Teixeira Estrella, Rafael
Bussamra, era Sanchez, Walcyr
Carrasco, José Altino, Eduardo
Bassitt Porto. 2, quinta-feira:
Dia Nacional do Samba, Dia
Nacional da Astronomia, Dia
Nacional das Relações Públicas,
Dia Pan-Americano da Saúde,
aniversário de Araçatuba,
fotógrafo Jorge Maluf,Vanessa
Busnardo, Kassim M K. Hussein.

homenageado na Câmara
Municipal com o título de
Cidadão Honorário Riopretense.

Agradeço ao Dr. José
*
Luis Crivellin, presidente da

Unimed Rio Preto pelo bonito
livro em comemoração aos 50
anos da entidade.

Rafael Coelho inaugura
*
a nova marca dele e seus

sócios Citz Desenvolvimento
Imobiliário Espaço Terraço
Ammici no Quinta do Golfe na
próxima terça-feira, a partr de
19h30.

Quero homenagear na edição de hoje, duas de nossas
cabeças brilhantes, cientistas rio-pretenses que se
destacam além de nossas fronteiras, pelos seus trabalhos
aplaudidos no mundo inteiro. Uma delas é a profa. Dra.
Ligia Maura Costa, advogada e economista atuante, titular
de uma cadeira de política internacional na Fundação
Getúlio Vargas e na Université de Paris, a emblemática
Sorbonne. A bonita Lígia, além de inteligente, é muito
bonita. Reparem só: ela tem um je ne sais quoi de
Catherine Deneuve.

SHOW
A primeira abertura em Rio
Preto, de grandes eventos após
a pandemia, promete ser o
show “Buteco de Gusttavo Lima”
marcado para amanhã, a partir
de 19 horas no Recinto de
Exposições. Com ele no palco,
Zé Vaqueiro, Os Menotti e Felipe
Araújo.

BABY

Neta do médico Roberto Jorge e
Zezé Jorge, do high de Catanduva,
nasceu dia 21 de novembro, a
princesa Bella Jorge Alves, filha
do empresário Christian Lima
Alves, dono do Buffet GVera
e da dermatologista Manuela
Ribeiro Pala Jorge Alves. São
avós paternos, Geraldo e Vera
Lima Alves.

THE END
Acontece hoje a partir de 19
horas, a última noite da série
“Terraço Bloom” no Terraço
Ammici do Quinta do Golfe,uma
série de noitadas de embalos
dos sons dos Anos 80 e 90,
de tempo limitado que bombou
durante dois meses, abrindo
os finais de semana,com o Dj
Betinho Brito.
BAR CHIC
O L’Osteria, um dos restaurantes
de maior sucesso na cidade, vai
ganhar um charme a mais. Na
entrada, está sendo construído
um bar very chic que deverá
ser inaugurado em dezembro,
com balcão e acomodação de
clientes no estilo lounge, para
amenizar a espera de lugares.

*

Desta coluna as
condolências às famílias de
Suelyzinha Silva, decoradora e
do locutor Barra Mansa, dois
grandes amigos que partiram
para outro plano.

*

Vitinho Rosário Jr. realiza
dia 21 de dezembro a
segunda edição do “Churras
da Retomada”, reunindo os
confrades no Quiosque II
do Quinta do Golfe para um
jantar a partir de 19 horas.
Merci pelo convite.
Como não vai fazer
*
réveillon, o Harmonia

Tênis Clube pensou em
realizar duas festas de
confraternização de fim de
ano: uma para os adultos e
outra para as crianças. Mas
cancelou diante dos preços
elevados.

*

Um almoço festivo com
retirada em drive thru, foi
marcado para o dia 20 de
novembro,um sábado para
comemorar os 17 anos de
sacerdócio do padre Ernesto
da Paróquia N.S. do Brasil.
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Estado de
SP receberá
primeira
fábrica da
Estrella
Galicia fora
da Espanha

Gusttavo Lima fala ao DHoje e
destaca alegria de voltar aos palcos
“
E
O

Andressa ZAFALON
redacao@dhoje.com.br

“

Agora, para 2021,
além da edição
em Rio Preto,
temos outras cinco
programadas até o
final do ano

”

O cantor já se apresentou
em Rio Preto em outras oportunidades, inclusive no início
da carreira, por isso, ressalta
ter um carinho todo especial
pela cidade. “Rio Preto é uma
cidade que eu adoro e que me
traz boas lembranças. Poder
estar de volta neste momento tão especial com o nosso
Buteco é realmente motivo de
muita felicidade”.
Apesar do retorno aos palcos, Gusttavo Lima estourou
durante a pandemia sendo pioneiro no modelo de lives, onde
alcançou público recorde on-line simultaneamente. Mesmo

Não dá pra descrever a sensação de
poder estar de volta aos palcos. Só Deus
sabe a saudade que estava de fazer
shows e de ter essa troca de energia
com a galera

FESTA DE MOMO

”

Divulgação

m uma entrevista
exclusiva, o cantor
Gusttavo Lima destacou ao DHoje a
felicidade e satisfação de poder
voltar aos palcos, com show
presenciais, em um momento
em que a pandemia já está
controlada.
“Não dá pra descrever a
sensação de poder estar de
volta aos palcos. Só Deus sabe
a saudade que estava de fazer
shows e de ter essa troca de
energia com a galera”, destacou o cantor que tem show
marcado em Rio Preto neste
sábado (27), no Recinto de
Exposições.
Gusttavo Lima voltou aos
palcos em agosto com uma
turnê pelos Estados Unidos e
em outubro abriu a agenda
para o Brasil. “Retomamos
nossa agenda no mês de agosto com a turnê pelos Estados
Unidos, onde também fizemos
a gravação do DVD ‘Buteco
in Boston’, e aqui no Brasil
abrimos a agenda em outubro,
com o evento que realizamos em Goiânia (GO). Desde
então, estamos na estrada
fazendo apresentações onde
há liberação pelos respectivos
órgãos locais, seguindo todas
as recomendações sanitárias”.

Da REDAÇÃO

com o sucesso neste formado,
o cantor prefere focar agora somente nos shows presenciais,
porém, sem descartar algum
evento em formato híbrido.
“Foram experiências realmente incríveis. Começamos a
fazer live apenas com o objetivo
de levar música e entretenimento para a galera que estava
em casa por conta da pandemia e fomos surpreendidos
com toda a repercussão, não
só em termos de visualizações,
como também por conta do
papel social que foi de extrema
importância, ajudando milhares
de famílias em todo o Brasil. No
momento, a ideia é focar nos
shows presenciais, mas, não
descarto a possibilidade de fa-

zer alguns eventos em formato
híbrido”, frisou o sertanejo.
A carreira de Gusttavo Lima
está em ascensão desde o
primórdio. Com um público fiel,
o sertanejo atrela o sucesso a
muito trabalho. “Tudo é consequência de muito trabalho,
dedicação e se hoje tenho um
espaço é graças primeiramente a Deus e aos fãs que me
acompanham durante todos
esses anos. Sem vocês nada
disso seria possível”, comenta.

Projeto Buteco do
Gusttavo Lima
Ao ser questionado pelo
DHoje sobre o Projeto do

Buteco do Gusttavo Lima,
o sertanejo afirmou que o
Projeto continua e ainda com
inovações já para 2022.
“Opa, vai continuar com
tudo. Agora, para 2021,
além da edição em Rio Preto,
temos outras cinco programadas até o final do ano e
para 2022 a agenda já está
rolando e conta, inclusive,
com a primeira edição do
‘Buteco em Alto Mar’, que vai
acontecer no mês de abril. Só
tenho mesmo a agradecer a
Deus e a todos vocês pelo
sucesso do nosso Buteco
que é atualmente um dos
principais eventos de música
do Brasil”, conclui o cantor
Gusttavo Lima.

Votuporanga terá carnaval do Bloco
Oba!, garantem organizadores

Andressa ZAFALON

O

Carnaval do Bloco
Oba! de Votuporanga
é um dos maiores
carnavais da região noroeste,
conhecido nacionalmente e
até fora do Brasil. Nascido em
2007 com a junção de antigos
blocos carnavalescos da cidade, o Bloco Oba! se tornou a
melhor micareta com hits e
shows de sucesso.
Em 2021 Votuporanga não
foi sede da festa, devido à
pandemia, porém, a organização garante que o evento
será realizado em 2022. “Os
carnavais que estão sendo
cancelados são os realizados
por prefeituras. O Oba é um
evento particular e que não
se utiliza de verbas públicas.
Dessa forma, se não houver
impedimentos sanitários, será
realizado, assim como outros
grandes eventos particulares e
esportivos estão sendo realizados em todo país. Para 2022,
com o avanço da vacinação
e, principalmente, pela queda
nos números de contágio, o
festival deve ser realizado com
total comprometimento com
as recomendações dos órgãos
competentes de saúde”, afirmou a assessoria.
Por nota, a equipe ainda

ressaltou o compromisso ético
de oferecer entretenimento de
qualidade e com segurança.
“Ao longo deste ano, incentivamos jovens e adultos a se
vacinarem contra a Covid-19.
No ato da compra do ingresso
e no site oficial do evento, os
foliões são orientados de que
a realização do Carnaval está
condicionada à verificação, no
correspondente período, das
condições epidemiológicas
relativas à pandemia da Covid-19, conforme entendimento das autoridades sanitárias
competentes”.

Divulgação

Sobre a festa
Votuporanga volta a ser
palco, em 2022, de um dos
maiores carnavais do Brasil.
A edição histórica de 15 anos
do Oba Festival está marcada
para 26 de fevereiro a 1° de
março tendo como embaixador
Gusttavo Lima, considerado um
dos principais artistas do país
na atualidade.
A festa é 100% open bar,
com 48 horas de música,
numa estrutura de 80 mil m²
com megapalco, trio elétrico,
food park, área de descanso,
pista, camarote e o camarote
premium by Café De La Musique.

A 15ª edição promete ser
histórica e plural por conta da
versatilidade do line-up. Além
de Gusttavo Lima, o Oba Festival
2022 já confirmou Wesley Safadão, Deniis DJ, Pedro Sampaio,
DJ Guuga, Luísa Sonza, DJ GBR,
Os Barões da Pisadinha, Israel
& Rodolfo, Banda Eva, Harmonia do Samba, Gustavo Mioto,
Batom na Cueca, A Zorra e CAT
Dealers.
A carta de bebidas e a gastronomia também serão destaques nesta 15ª edição do
evento. Na Pista e no Camarote

Oba, o 100% open bar oferece
Cerveja, Refrigerante, Água,
Vodka, Rum, Caipirinha Frozen
e Catuaba. A Pista conta com
duas horas de churrasco todos
os dias e o Camarote Oba, além
do churrasco, também oferece
buffet no formato finger food.
O tradicional Camarote Premium by Café De La Musique
traz open de Whisky 12 anos,
Vodka Premium, Energético
TNT, Água de Coco, Rum, Gin
Premium, Cerveja Premium,
Refrigerante e Água. Isso sem
contar o buffet personalizado

que oferece experiências gastronômicas de diversos países,
além de set list próprio de DJs
residentes.
O Mundo Oba conta com
uma grande avenida onde todos
os foliões se encontraram. Todos os espaços são integrados,
com equipe especializada de
seguranças, e quem comprar
qualquer um dos camarotes
terá acesso à pista, com espaços em frente ao palco principal, além da animação e da
diversão contagiantes do trio
elétrico.

governador João
Doria anunciou
nesta quinta-feira (25) que o estado
de São Paulo receberá a
primeira fábrica da corporação espanhola Hijos
de Rivera, dona da marca
de cervejas Estrella Galicia, fora da Espanha. A
unidade será construída
em Araraquara, cidade
do interior a cerca de 270
quilômetros da capital.
“A Estrella Galicia fará
investimento de R$ 2
bilhões em Araraquara
e serão gerados 400
novos empregos diretos
nesta fábrica que entra
em operação ao final de
2023. A Estrella Galicia
é o segundo maior grupo
de cervejaria da Espanha,
um dos maiores grupos
cervejeiros do mundo e é
a marca de cerveja mais
vendida na Espanha”,
disse Doria.
O grupo conta com
assessoria da InvestSP,
Agência Paulista de Promoção de Investimentos
e Competitividade, que
auxiliou a cervejaria na
localização da área e
participou de discussões
ambientais relacionadas
à disponibilidade hídrica, questão fundamental para a operação da
planta.
“A escolha de Araraquara para receber a primeira fábrica da Estrella
Galicia fora da Espanha
mostra a competitividade
do interior de São Paulo
na atração de investimentos. Temos buscado
para São Paulo projetos
que desenvolvam seus
negócios de maneira sustentável, pois é isso que
garantirá o crescimento
da economia paulista
no longo prazo”, disse o
presidente da InvestSP,
Gustavo Junqueira.
A ideia do grupo Hijos
de Rivera é que a nova
unidade seja um modelo
de fábrica sustentável na
esfera ambiental e com a
adoção de boas práticas
desde a matéria-prima
até a experiência de consumo dos clientes.
A unidade de Araraquara contará com o que
há de mais moderno na
área da sustentabilidade
e com as mesmas tecnologias que fizeram a marca atingir, no começo do
ano, a meta de emissão
zero de carbono em suas
principais instalações.
Isso foi possível com a
adoção de uma matriz
energética mais limpa,
com geração de biogás,
utilização de energias renováveis, centrais fotovoltaicas e veículos híbridos.
“Estou muito feliz por
darmos esse passo tão
importante para nossa
empresa, aquela que será
nossa segunda fábrica
no mundo, no Brasil. É
sem dúvida um sonho e
esperamos que, juntos,
façamos ele se tornar
realidade em 2023”, declarou o CEO Global da
Estrella Galicia, Ignacio
Rivera.

São José do Rio Preto, sexta-feira
26 de novembro de 2021

Jornal

DECLARAÇÕES

3. INSCRIÇÃO:
3.1. A inscrição para o Processo Seletivo ao Programa de Residência Médica será
realizada no período de 13 de dezembro de 2021 a 13 de janeiro de 2022, até as 16:00,
observando-se o horário oficial de Brasília.
3.1.1. Para a inscrição no processo seletivo o candidato deverá enviar Formulário de
inscrição (Anexo II), disponível somente no site www.horedentora.com.br, acompanhado do
Curriculum Vitae e de cópias legível de todos os documentos comprobatórios, indicados no
item 4. desse edital, e o comprovante original da taxa de inscrição, via correios, por Sedex 10
com aviso de recebimento (AR), para o HO REDENTORA, aos cuidados da COREME,
localizada à Rua: Voluntários de São Paulo, 3855 – São José do Rio Preto /SP, CEP 15015-200
até o dia 31 de dezembro de 2021. Não serão aceitas inscrições via correios após essa data.
3.1.2. De 03 de janeiro de 2022 até data de 13 de janeiro de 2022 as inscrições deverão
ser realizadas somente na COREME localizada na Rua: Voluntários de São Paulo, 3855 – São
José do Rio Preto /SP, no horário das 08:00 ás 12:30 e das 14:30 ás 16:00, observando-se o
horário oficial de Brasília/DF.
3.2. As informações a respeito deste Processo de Seleção poderão ser obtidas por meio
do telefone: (17) 3211-2020, ou de segunda-feira a sexta-feira, no horário das 08:00 ás 12:30 e
das 14:30 as 16:00, na COREME localizada à Rua: Voluntários de São Paulo, 3855 – São José
do Rio Preto /SP observando-se o horário oficial de Brasília/DF.
3.3. A inscrição poderá ser realizada por terceiros, desde que seja apresentada
procuração, com poderes específicos para tanto, cedida pelo candidato com firma reconhecida
por autenticidade.
3.4. O candidato que não atender a todos os requisitos e não apresentar todos os
documentos necessários, conforme disposto no item 4, dentro do período informado no item 3.1.
não poderá realizar a inscrição no Processo Seletivo deste Edital.
3.5. A inscrição e aprovação no Processo Seletivo não garantem a efetivação da matrícula
do candidato no Programa de Residência pretendido, a qual ficará condicionada à apresentação
do registro no Conselho Regional de Medicina do Estado e dos documentos necessários à
efetivação dessa matrícula.
3.6. O candidato que necessitar de condição especial para a realização das provas, deverá
solicitá-la no ato da inscrição, por meio de requerimento escrito, em duas vias, e deverá e
indicar os recursos especiais necessários, pessoalmente, ou encaminhar por Sedex 10, à
COREME, localizada à Rua: Voluntários de São Paulo, 3855 – São José do Rio Preto /SP,
CEP15015-200 até o dia 31 de dezembro de 2021 . Não haverá prova específica para tais
candidatos, que serão submetidos ao mesmo conteúdo e dinâmica da prova dos demais
candidatos.
3.6.1. É necessário dispor de documentos comprobatórios, atestado por especialistas
sobre as condições especiais.
3.6.2. O atendimento às condições solicitadas ficará sujeito à análise de viabilidade e
razoabilidade do pedido.
3.7. A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização da prova, além
de solicitar atendimento especial para tal fim, deverá trazer um acompanhante, que ficará em uma
sala reservada para essa finalidade e será responsável pela guarda da criança. A candidata,
nessa situação, que não levar acompanhante, não realizará a prova.
3.8. Durante o período de inscrições o candidato poderá realizar a opção pela bonificação
PRMGFC (Programas de Residência em Medicina de Família e Comunidade/Medicina Geral de
Família e Comunidade) ou PROVAB (Programa de Valorização da Atenção Básica) ou Ação
Estratégica "O Brasil Conta Comigo", se for o caso.
Rua Voluntários de São Paulo, 3855 – CEP 15015-200 – São José do Rio Preto – SP

Fone/Fax: (17) 3211

– 2020│site:
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3.9. O candidato será responsável por todas as informações e documentos entregue e/ou
enviados, dando à COREME o direito de excluir o processo seletivo o candidato que não
preencher o formulário de forma completa, correta e legível, e não apresentar a documentação
da forma descrita no item 4.2.
4. REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO:
4.1. Ser brasileiro ou estrangeiro com visto permanente no país, graduado em Faculdade
ou Escola de Medicina no Brasil reconhecida pelo Ministério da Educação do Brasil (MEC);
4.2. Apresentar os seguintes documentos:
a) Documentos comprobatórios relacionados à Instituição de Ensino de origem e expedidos
pela mesma:

Editais de
CONVOCAÇÃO

• Possuir hospital universitário próprio ou conveniado;
• Nota da instituição em sua ultima participação do ENADE;
• Duração do Internato.
b) Documentos comprobatórios relacionados ao Curriculum Vitae:
• Desempenho durante a graduação (Histórico escolar);
• Iniciação á produção científica;
• Monitorias, ligas e tutoriais;

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 da trabalhadora Cibele Maria da Costa Crespo, CPF
104.052.858-92 para comparecer o mais breve possível
no escritório com endereço 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 001057984.2018.5.15.0017 em trâmite perante a Justiça do Trabalho
desta comarca de São José do Rio Preto – SP.
São José do Rio Preto – SP, 26 de Novembro de 2021
DRº Alexandre de Souza Matta

• Participação em atividades extracurriculares relacionadas a ensino, assistência
médica e residentes supervisionados;
• Participação em congresso e Cursos de Extensão;
• Participação no Teste de Progresso Interinstitucional.
c) Documento de Identidade oficial com foto ( cópia legível ou cópia autenticada);
d) Cadastro de Pessoa Física (CPF) ( cópia legível ou cópia autenticada);
e) Comprovante de residência ( cópia ou copia autenticada);
f) Comprovante de revalidação de Diploma ou processo de revalidação em andamento em
instituição pública, de acordo com a legislação vigente, para médico estrangeiro ou brasileiro que
fez a graduação em medicina no exterior (cópia legível ou cópia autenticada).
g) Cópia legível do documento oficial da instituição onde concluiu o curso de Medicina, ou
se estiver concluindo o curso de Medicina, documento expedido pela instituição de ensino
informando o período em que se encontra, com previsão de termino;
h) 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).
i) Registro no CRM de acordo com a Resolução CFM Nº 1831 / 2008 e CFM Nº 1832/2008.

b) diploma de curso de graduação, reconhecido pelo Ministério da Educação do Brasil
(MEC); certificado de conclusão do curso, acompanhado de histórico escolar ou declaração
que comprove que o candidato está cursando o último ano de graduação;
c) declaração de instituição, para os egressos de universidade privada, atestando que o
candidato recebeu bolsa oficial. Não serão aceitas declarações que atestem que o candidato
recebeu outros tipos de ajuda financeira que não as oficiais.
4.5.4. Para comprovar o disposto no subitem 4.5.1. deste Edital, alíneas "a" a "d", o
candidato deverá entregar cópia autenticada em cartório dos seguintes documentos, ou
apresentar originais e cópia para autenticação por servidor público:
a) contracheque atual ou recibo de pagamento a autônomos (RPA);
b) carteira de trabalho;
c) declaração de imposto de renda e comprovante de envio à SRF do último exercício.
4.5.5. O requerimento de isenção (ANEXO I) deste edital, está disponível no sitio
eletrônico www.horedentora.com.br deverá ser preenchido, assinado e entregue, em duas
vias, junto com os documentos previstos nos subitem 4.5.1, alíneas "a", "b", "c" e "d", subitem
4.5.2, alíneas "a", "b" e "c" e subitem 4.5.3, alíneas "a", "b" e "c" deste Edital, pessoalmente, ou
por meio de procurador habilitado, como procuração com firma reconhecida,
na COREME
localizada na Rua: Voluntários de São Paulo, 3855 – São José do Rio Preto /SP, nos dias 13 e
14 de dezembro de 2021, das 08:00 às 12:30 e das 14:30 às 16:00. É vedada qualquer outra
forma de entrega do requerimento e apresentação da documentação.
4.5.6. As informações prestadas no requerimento de isenção serão de inteira
responsabilidade do candidato, podendo este responder, a qualquer momento, por crime contra a
fé pública, o que acarretará sua eliminação do Processo Seletivo, aplicando-se, ainda, o disposto
no parágrafo único do artigo 10º do Decreto nº 83.936, de 6 de setembro de 1979.
4.5.7. Não será concedida isenção de pagamento de taxa de inscrição ao candidato que:
a) pleitear a isenção sem apresentar os documentos previstos nos subitens 4.5.1., 4.5.2. e
4.5.3. deste Edital;
b) omitir informações e/ou torná-las inverídicas;
c) fraudar e/ou falsificar documentação;
d) não observar a forma, o prazo, o local e os horários estabelecidos no subitem 4.5.5,
deste Edital;
e) após a entrega do requerimento de isenção de taxa de inscrição e dos documentos
comprobatórios, desejar complementar sua documentação.
4.5.8. A relação dos candidatos que tiverem os seus pedidos de isenção deferidos será
divulgada na data de 15 de dezembro de 2021, no site do HO REDENTORA por meio do link:
http://www.horedentora.com.br;
4.5.8.1. O candidato que tiver o seu pedido de isenção DEFERIDO deverá comparecer no
período, no horário e no local informados no subitem 3.1, munido de todos os documentos
relacionados no item 4 a fim de realizar sua inscrição no Processo Seletivo de que trata este
Edital.
4.5.8.2. O candidato que tiver seu pedido de isenção INDEFERIDO deverá realizar o
pagamento referente à taxa de inscrição, conforme o item 4.4., e subitem 4.4.1. e 4.4.2., e
comparecer, no período, horário e local informados no subitem 3.1., munido de todos os
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documentos relacionados no item 4, a fim de realizar a sua inscrição no Processo Seletivo
de que trata este Edital.
4.5.8.2.1. O comprovante de pagamento da taxa de inscrição deverá ser mantido em
poder do candidato, devendo ser apresentados o original e a cópia no ato da realização da
inscrição.
4.5.9. O candidato que tiver seu pedido de isenção INDEFERIDO e que não efetuar o
pagamento da taxa de inscrição, na forma e no prazo estabelecido neste Edital, estará
automaticamente excluído do Processo Seletivo.
4.5.10. As informações prestadas que se referem à Resolução mencionada no item 4.5.1,
em como a documentação apresentada, serão de inteira responsabilidade do candidato
requerente, podendo este responder, a qualquer momento, caso seja comprovada improcedência
dessas informações ou má fé, por crime contra fé pública, o que acarretará, de ofício, sua
eliminação do Processo Seletivo.
5. DAS FASES DO PROCESSO SELETIVO:
5.1.1. PRIMEIRA FASE – PROVA ESCRITA OBJETIVA - Peso 5 (cinco) - Obrigatória
para todos os candidatos nessa fase, serão formuladas 100 (cem) questões de múltipla escolha,
divididas equitativamente nas seguintes áreas: Clínica Médica, Cirurgia Geral,
Ginecologia/Obstetrícia, Pediatria e Medicina Preventiva e Social (Saúde Coletiva e Medicina
Geral de Família e Comunidade). Será realizada na data de 17 de janeiro de 2022 das 8:00 as
12:00 horas.
5.1.1.1 As respostas deverão ser registradas no Cartão de Respostas, que terá de ser
obrigatoriamente assinado pelo candidato.
5.1.1.2. A prova tem caráter eliminatório e classificatório, exigindo pontuação mínima de 50
(cinquenta) pontos para que o candidato não seja considerado eliminado (não aprovado).
5.1.1.3. Os candidatos não eliminados - aqueles que obtiverem pontuação mínima de 50
(cinquenta) ou mais pontos na 1ª Fase serão classificados para a etapa seguinte, correspondente
à 2ª Fase.
5.1.1.4. O resultado da 1ª Fase com a relação nominal dos candidatos classificados para a
2ª Fase
será divulgado no site do HO REDENTORA, no endereço eletrônico
http://www.horedentora.com.br, na data 17 de janeiro de 2022, as 13:30.
5.1.2. SEGUNDA FASE – PROVA PRÁTICA OBJETIVA DOCUMENTADA POR MEIOS
GRÁFICOS e/ou ELETRÔNICOS – Peso 4 (quatro), será aplicada para os candidatos
habilitados na Primeira Fase, versando, sobre conhecimentos obtidos no curso de graduação em
medicina com a mesma pontuação para cada uma delas, versando sobre: Cirurgia Geral, Clínica
Médica, Medicina Preventiva e Social (Saúde Coletiva e Medicina Geral de Família e
Comunidade), Obstetrícia e Ginecologia e Pediatria, sendo quatro questões de cada área,
totalizando vinte questões, que será documentada por meios gráficos e/ou eletrônicos. Será
respondida na folha de gabarito. Serão vinte casos clínicos. Essas questões serão projetadas na
tela e o candidato terá três minutos para responder cada questão. As questões não serão
reapresentadas, ou seja, o candidato não terá oportunidade para rever a questão. Será realizada
na data de 17 de janeiro de 2022 das 15:00 as 16:00 horas.

4.3. Os candidatos que desejarem requerer a utilização da pontuação adicional de que
trata o Capítulo II, da Resolução nº 2, de 27 de agosto de 2015 referente ao Programa de
Valorização da Atenção Básica (PROVAB) e os Programas de Residência em Medicina de
Família e Comunidade/Medicina Geral de Família e Comunidade (PRMGFC), e participantes da
Ação Estratégica “O Brasil Conta Comigo” de que trata o art.10 da Portaria MS nº 492, de 23 de
março de 2020, estarão aptos após apresentarem os documentos descritos no item 8 deste edital.

O resultado da 2ª Fase será divulgado com a relação nominal dos candidatos classificados
para a Analise e Arguição do Currículo e Entrevista, será divulgado no site do HO REDENTORA,
no endereço eletrônico http://www.horedentora.com.br, na data 17 de janeiro de 2022, até 20:00.
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5.1.3. ANÁLISE E ARGUIÇÃO DO CURRÍCULO E ENTREVISTA – Peso 1 (um) - A
análise do Currículo será de responsabilidade da Banca Avaliadora e seguira os critérios

Fone/Fax: (17) 3211

– 2020│site:

www.horedentora.com.br │coreme@ horedentora.com.br

4.3.1. Os critérios para pontuação adicional que trata o item 4.3 estarão disponíveis no item
8. deste Edital.

adotados e pela Comissão de Residência Médica desta Instituição, será realizada na data
de 18 de janeiro de 2022 a partir das 14:00 horas.

PROCESSO SELETIVO AO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA
PARA ACESSO DIRETO EM OFTALMOLOGIA PARA O ANO DE 2022

4.4. Apresentação do comprovante de pagamento, original e cópia, no valor de R$ 400,00
(quatrocentos reais), correspondente à taxa de inscrição, em favor do HO REDENTORA ou
comprovante de deferimento referente ao pedido de isenção da taxa de inscrição.

5.1.3.1. Não será aceito inclusão de nenhum documento durante a Analise e Arguição do
Currículo.

O HOSPITAL DE OLHOS REDENTORA LTDA.,
inscrito no CNPJ
sob nº
49.975.600/0001-64, doravante denominado HO REDENTORA,
representado
por sua
Superintendente Dra. THAISSA FALOPPA DUARTE, pelo Diretor Dr. APARECIDO JOÃO
FALOPPA, pelo Coordenador da COREME Dr. JOSÉ RENATO DUARTE, e pelo Supervisor
do PRM Dr. LEONARDO CORRÊA MACHADO PEREIRA, torna público, para conhecimento dos
interessados, que, de acordo com a Lei nº. 6.932, de 07 de julho de 1981, e respectivas
alterações, e legislação específica superveniente, comunica a abertura das inscrições ao
Processo de Seleção dos candidatos ao ingresso no Programa de Residência Médica em
Oftalmologia – Acesso Direto, do HO REDENTORA, credenciado pela Comissão Nacional de
Residência Médica (CNRM) sob Parecer 755/2017, aprovado em 23 de Agosto de 2017,
mediante as condições estabelecidas neste Edital, exclusivamente, para ingresso em 2022.

4.4.1. O pagamento da taxa de inscrição poderá ser realizado por meio de depósito
identificado pelo CPF do depositante, em favor do Hospital de Olhos Redentora Ltda.- CNPJ nº.
49.975.600/0001-64, BANCO BRADESCO – nº 237 - AG. 2152-0 Conta 18.510-8.

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES:
1.1. O Processo Seletivo será regido por este Edital e executado pelo HO REDENTORA
em sua sede localizada na Rua: Voluntários de São Paulo, nº 3855, Bairro Redentora, São José
do Rio Preto – SP.
1.2. O Programa de Residência Médica será realizado no HO REDENTORA, conforme as
condições estabelecidas neste Edital, sob os termos elencados nos itens abaixo relacionados:
1.3. A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a tácita aceitação das normas e
condições estabelecidas neste Edital, em relação às quais não poderá alegar desconhecimento.
1.4. O candidato deverá, antes de recolher a taxa de inscrição, tomar conhecimento de
todas as regras e exigências previstas neste Edital e no Processo Seletivo, de modo a evitar ônus
desnecessário.
1.5. No ato da inscrição, o candidato declarará, sob as penas da lei, que já concluiu o curso
de Graduação em Medicina, devidamente autorizado e reconhecido pelo Ministério da Educação
do Brasil (MEC), ou que, até a data da matrícula, já o terá concluído, ou obteve revalidação do
seu diploma nos termos das leis vigentes.
1.6. 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, localizada à Rua: Voluntários de São
Paulo, 3855 – São José do Rio Preto, no horário das 08:00 ás 12:30 e das 14:30 ás 16:00, até 02
(dois) dias úteis após a divulgação deste edital.

2. DO PROGRAMA E VAGAS OFERTADAS
2.1. PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA DE ACESSO DIRETO
NOME DO
PROGRAMA

VAGAS
CREDENCIADAS

VAGAS
OFERECIDAS
EM 2022

Oftalmologia

02

01

VAGAS
RESERVADAS
FORÇAS
ARMADAS
00

TOTAL DE VAGAS
OFERECIDAS EM
2022
01

2.2. O programa de Residência Médica em Oftalmologia do HO REDENTORA terá duração
de 03 (três) anos.

4.4.2. O deposito deverá ser identificado pelo CPF do depositante e poderá ser realizado
em caixa eletrônico, pela internet, diretamente no guichê ou correspondente bancário.
4.4.3. NÃO será aceito comprovante cujo pagamento da taxa de inscrição tenha sido
realizado por meio de depósito por envelope em caixas eletrônicos. O pagamento da taxa feito
dessa forma impossibilitando a realização da inscrição.
4.5. DOS PROCEDIMENTOS PARA SOLICITAÇÃO DE ISENÇÃO DA TAXA DE
INSCRIÇÃO
4.5.1. Não haverá isenção de pagamento do valor da taxa de inscrição, ressalvando os
casos previstos pela Resolução nº 7 do CNRM, de 20 de outubro de 2010, publicada no Diário
Oficial da União, em 21 de outubro de 2010, e descritos a seguir:
Considerar-se-á isento do pagamento de taxa de inscrição o candidato que apresentar uma
das seguintes condições:
a - a taxa de inscrição for superior a 30% (trinta por cento) do vencimento/salário mensal
do candidato, quando não tiver dependente;
b - a taxa for superior a 20% (vinte por cento) do vencimento/salário mensal do candidato
e o mesmo possuir até dois dependentes;
c - a taxa for superior a 10% (dez por cento) do vencimento/salário mensal do candidato, e
esse tiver mais de dois dependentes;
d - o candidato declarar-se impossibilitado de arcar com o pagamento da taxa de inscrição
e comprovar renda familiar mensal igual ou inferior a três salários mínimos ou renda individual
igual ou inferior a dois salários mínimos;
e - inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico)
de que trata o Decreto nº. 6.135, de 26 de junho de 2007, devendo indicar o Número de
Identificação Social - NIS, atribuído pelo CadÚnico;
f - comprovar ser membro de família de baixa renda, nos termos do Decreto nº.
6.135/2007.
4.5.2. Em conformidade com o teor do art. 5º, da Resolução nº. 7 do CNRM, de 20 de
outubro de 2010, em quaisquer das situações descritas no item 4.5.1., alíneas ¨a¨, ¨ b¨, ¨c¨, ¨d¨, ¨e¨
e ¨f¨ deste Edital, "o candidato estará obrigado a comprovar que não custeou, com recursos
próprios, curso preparatório para o processo seletivo para ingresso no Programa de Residência
Médica a que se candidata e, ainda, que é egresso de Instituição de ensino superior pública ou
que é ou foi beneficiário de bolsa de estudo oficial.
4.5.3. Para comprovar o disposto no subitem anterior, o candidato deverá apresentar os
seguintes documentos:
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6.2.1. O candidato deverá comparecer ao local designado para realizar as provas nas
datas e horários determinados, munido do documento de identidade oficial com foto (original), e
também de caneta esferográfica de tinta preta, ou azul, produzida com material transparente.
6.3. A 2ª Fase será realizada no dia 17 de janeiro de 2022. Os candidatos deverão chegar
às 14:30 horas (meia hora de antecedência) e a prova terá início às 15:00 horas, munido do
documento de identidade oficial com foto (original), e também de caneta esferográfica de tinta
preta, ou azul, produzida com material transparente.
6.3.1. 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.
6.4. NÃO haverá segunda chamada em nenhuma das Fases do Processo Seletivo, seja
qual for o motivo alegado para justificar o atraso ou a ausência do candidato. O candidato que
não comparecer no horário previsto estará automaticamente excluído deste Processo Seletivo.
6.5. Nenhum candidato fará prova fora do dia, horário e locais determinados neste Edital.
6.6. NÃO haverá substituição do Cartão de Resposta por erro do candidato.
6.7. Após o início das provas, não será permitida a entrada de nenhum candidato, sob
qualquer pretexto.
6.8. Será ANULADA a questão que apresentar rasura, omissão ou duplicidade de resposta
ou que estiver em desacordo com as orientações para preenchimento do Cartão de Resposta.
6.9. NÃO será permitida a consulta a nenhuma espécie de livro, revista, folheto ou similar.
6.10. O candidato não poderá entrar no local das provas portando relógio, dispositivo ou
aparelho eletrônico ou quaisquer outros meios que sugiram a possibilidade de comunicação.
6.11. Na primeira fase os três últimos candidatos somente poderão sair juntos do local da prova.
6.12. O candidato deverá transcrever as respostas das questões da 1ª Fase para o Cartão
de Resposta, que será o único documento válido para a correção dessa avaliação.

a) declaração de próprio punho, devidamente assinada, de não ter feito curso preparatório
para o Processo Seletivo ou, caso tenha feito, de que não arcou com os custos;
Rua Voluntários de São Paulo, 3855 – CEP 15015-200 – São José do Rio Preto – SP
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6. LOCAL E HORÁRIO DE REALIZAÇÃO DAS PROVAS:
6.1. As provas previstas neste Edital serão realizadas no HO REDENTORA - Centro de
Estudos Eloy Pereira, localizado na cidade de São José do Rio Preto, SP, na Rua: Voluntários de
São Paulo, nº 3855, Bairro Redentora, CEP 15015-200.
6.2. A 1ª Fase - será realizada no dia 17 de janeiro de 2022. Os candidatos deverão
chegar às 07:30 (meia hora de antecedência) e a prova terá início às 08:00 horas. A duração total
será de 04 (quatro) horas. O acesso ao local de realização das provas será fechado às 08:00
horas, observando-se o horário oficial de Brasília/DF. Após esse horário, não será permitida, em
nenhuma hipótese, a entrada de candidato.
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6.13. O candidato NÃO poderá amassar, molhar, dobrar, rasgar, manchar ou, de qualquer
modo, danificar o seu Cartão de Resposta, sob pena de arcar com os prejuízos advindos da
impossibilidade de realização da correção;
6.14. O caderno de questões da 1ª Fase deverá ser entregue pelo candidato junto com o
Cartão de Resposta, sendo vedada, em qualquer hipótese sua retirada do local da aplicação da
prova.
6.15. O Cartão de Resposta será o único documento válido para correção, devendo o
candidato, portanto, conferir as informações contidas nesse documento e assinar seu nome no
local apropriado.
6.15.1. O preenchimento do Cartão de Resposta é de inteira responsabilidade do
candidato, que deverá conferir o seu número de inscrição e proceder conforme as instruções
específicas contidas na capa do caderno de questões.
6.15.2. A identificação de rasura, omissão, duplicidade de respostas no Cartão de
Resposta motivará a anulação da questão.
6.16. Será automaticamente excluído e eliminado do Processo Seletivo o candidato que:
6.16.1. Apresentar-se após o horário previsto para o fechamento do acesso ao local de
realização das provas, conforme orientações contidas no item 6.2;
6.16.2. Não apresentar documento de identificação, conforme especificação deste Edital;
6.16.3. Não comparecer a uma das fases das provas, ou em todas, seja qual for o motivo
alegado;
6.16.4. Ausentar-se do local de prova sem o acompanhamento do fiscal;
6.16.5. Utilizar meios ilícitos para executar a prova;
6.16.6. Não devolver o Cartão de Resposta e o Caderno de Questões ao final do tempo
previsto para a realização da prova.
6.16.7. Estiver fazendo uso de qualquer tipo de equipamento eletrônico ou de comunicação
(telefones celulares, relógio, agenda eletrônica, notebook, smartphone, tablet, smartwatch,
receptor, gravador ou outros equipamentos similares), bem como de protetores auriculares;
6.16.7.1. Os aparelhos eletrônicos deverão permanecer desligados e lacrados até a saída
do candidato do local de realização da prova.
6.16.7.2. O HO REDENTORA não se responsabilizará por perda ou extravio de
documentos, objetos ou equipamentos eletrônicos ocorridos no local de realização das provas,
nem por danos neles causados.
6.16.8. Estiver usando boné ou chapéu de qualquer espécie.
6.16.9. Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos.
6.17. NÃO haverá, por qualquer motivo, prorrogação do tempo previsto para a aplicação da
prova, que inclui o preenchimento do Cartão de Resposta e sua entrega.
6.18. A burla ou a tentativa de burla a qualquer das normas definidas neste e/ou em outros
Editais relativos ao Processo Seletivo, bem como o tratamento desrespeitoso a qualquer pessoa
envolvida na aplicação da prova, motivarão a eliminação do candidato, sem prejuízo das sanções
penais cabíveis.
6.19. O candidato NÃO poderá levar o Caderno de Questões, em nenhuma hipótese,
devendo devolvê-lo, junto com o Cartão de Resposta, ao fiscal responsável.
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6.20. O candidato só poderá se retirar do local de realização da prova após 60 (sessenta)
minutos do horário de início.
6.21. Mesmo após o encerramento de todo o processo seletivo, não serão fornecidos
exemplares de cadernos de questões.
6.22. O tempo de duração das provas inclui o tempo de preenchimento da folha de
resposta.
6.23. Caso o número de inscritos, ultrapasse o número de assentos disposto no anfiteatro,
a COREME do HO REDENTORA, irá alterar o local da prova, e informará os candidatos via email, com 48 (quarenta e oito) horas de antecedência.
7. DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS E INTERPOSIÇÃO DE RECURSO:
7.1. O candidato que desejar interpor recursos contra o resultado da 1ª e/ou 2ª fase deverá
protocolar na Secretaria da COREME , localizada à Rua: Voluntários de São Paulo, 3855 – São
José do Rio Preto /SP, no horário das 08:00 ás 12:30 e das 14:30 ás 16:00, em até dois dias
úteis. Após essa data, NÃO serão aceitos pedidos de interposição de recurso. O candidato
deverá preencher o formulário de interposição de recurso que estará disponível na COREME,
Rua: Voluntários de São Paulo, 3855, bairro Redentora, São José do Rio Preto-SP.
7.2. O candidato deverá ser claro, consistente e objetivo em seu pleito. Recurso
inconsistente, intempestivo ou meramente protelatório será preliminarmente indeferido. O recurso
não poderá conter, em outro local que não o apropriado, qualquer palavra ou marca que
identifique o candidato, sob pena de ser indeferido. NÃO será aceita a interposição de recursos
via postal, via fax, via correio eletrônico ou, ainda, fora do prazo.
7.2.1. Se, do exame dos recursos resultar anulação ou alteração de gabarito oficial
preliminar de questão integrante da 1ª Fase, a pontuação ou alteração correspondente ao recurso
interposto será atribuída a todos os candidatos, independentemente de terem recorrido,
observando o Programa de Residência Médica.
7.2.2. Todos os recursos serão analisados e as justificativas das alterações ou anulações
do resultado serão divulgadas no site do HO REDENTORA no endereço eletrônico
http://www.horedentora.com.br, na data de 21 de janeiro de 2022 (a partir das 16:00 horas).
7.2.3. Não serão encaminhadas respostas individuais aos candidatos.
7.2.4. Em nenhuma hipótese, serão aceitos pedidos de revisão de recursos, recursos
contra recursos e/ou recurso contra gabarito oficial definitivo ou recurso contra o Resultado Final.
7.3. O resultado oficial definitivo será divulgado no site do HO REDENTORA, após a
análise dos recursos interpostos, no endereço eletrônico http://www.horedentora.com.br, na data
provável de 24 de janeiro de 2022.
7.4. Para o recurso referente a 2ª fase do Processo Seletivo serão aplicados, no que
couber o disposto nos itens 7.2.1, 7.2.2, 7.2.3 e 7.2.4.
7.5. NÃO serão aceitas interposições de recursos referentes a resultado da Análise de
Currículo, disposto no item 5.1.3.
7.6. Os recursos deverão ser protocolados pessoalmente ou por procuração oficialmente
constituída, digitados, assinados e apresentados em duas vias.
7.7. Os recursos deverão ser fundamentados, com argumentação lógica e consistente,
cabendo 01 recurso para cada questão.

Jornal

Fevereiro/2022, devidamente assinada pela respectiva COREME em cópia reprográfica
autenticada em cartório;
c) certificado de participação, com a respectiva carga horária, na Ação Estratégica "O
Brasil Conta Comigo", emitido pelo Ministério da Saúde, por meio da Secretaria de Gestão do
Trabalho e da Educação na Saúde (SGTES).
d) declaração de não ter utilizado a pontuação para matrícula em outro Programa de
Residência Médica (ANEXO III).
8.10. O candidato que tenha participado do Programa de Valorização do Profissional da
Atenção Básica – PROVAB e solicitado à pontuação adicional terá essa pontuação adicional
considerada na nota de todas as fases caso o seu nome esteja publicado em lista no site do
Ministério da Educação.
8.11. A pontuação adicional será aplicada na 1ª fase, após a classificação, modificando a
colocação, e também nas demais fases dentro da mesma perspectiva.
8.12. A bonificação será acrescida à nota do candidato, caso ele obtenha a nota mínima
para habilitação na prova objetiva deste Edital.
8.13. Não serão avaliados documentos ilegíveis e/ou com rasuras ou proveniente de
arquivo corrompido.
8.14. Fará jus à pontuação adicional o candidato que participar de todas as fases do
concurso.
8.15. Os que candidatos que não protocolarem na COREME os documentos descritos nas
letras a) a d) da Cláusula 8.9, até o dia 31 de dezembro de 2021 no horário das 08:00 ás
12:30 e das 14:30 ás 16:00, demonstrando o interesse pela pontuação adicional, ficam excluídos
da bonificação.
8.16. Os documentos encaminhados terão validade somente para este Processo Seletivo.
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8.1. De acordo com a Resolução CNRM nº. 02, de 27 de agosto de 2015, o candidato que
anteriormente à data de início do Programa de Residência Médica tiver participado e
cumprido integralmente o Programa de Valorização do Profissional da Atenção Básica - PROVAB
a partir de 2012 ou ingressado nos Programas de Residência em Medicina de Família e
Comunidade/Medicina Geral de Família e Comunidade - PRMGFC, a partir de 2015, e concluído
o programa, receberá pontuação adicional na nota de todas as fases descritas neste Edital,
considerando-se os seguintes critérios:
a)10% (dez por cento) nas notas acima descritas para programas de acesso direto para
quem concluir 1 (um) ano de participação nas atividades do PROVAB;
b) 10% (dez por cento) nas notas do processo seletivo para quem concluir a programação
prevista para os 2 (dois) anos do PRMGFC, para acesso posterior a outras especialidades.
8.2. O candidato que tiver participado e cumprido integralmente o estabelecido no
PROVAB, devidamente comprovado, receberá pontuação adicional na nota total obtida nas fases
da seleção, conforme critérios estabelecidos no Capítulo II da Resolução CNRM nº 02/2015 e na
Resolução CNRM Nº 35/2018.
8.3. A pontuação adicional que trata o item 8 e suas alíneas não poderá elevar a nota final
do candidato para além da nota máxima prevista.
8.4. Para este Processo Seletivo, estarão aptos a requerer a utilização da pontuação
adicional os participantes do PROVAB que tenham os nomes publicados em lista atualizada
periodicamente no sítio eletrônico do Ministério da Educação (http://portal.mec.gov.br/residenciasem-saude).
8.5. O candidato que tiver participado e cumprido integralmente o estabelecido no
PRMGFC, deverá comprovar esta condição, por meio do envio de uma declaração assinada pela
respectiva COREME, informando que o candidato concluiu o programa.
8.6. De acordo com o art.10 da Portaria MS nº 492, de 23 de março de 2020, será
garantida aos alunos que estiverem cursando o 5º e 6º ano de Medicina, participantes da Ação
Estratégica "O Brasil Conta Comigo", a pontuação adicional de 10% (dez por cento) no processo
de seleção pública para Programas de Residências em Saúde promovidos pelo Ministério da
Saúde.
8.7. O candidato que tiver participado e cumprido integralmente o estabelecido na Ação
Estratégica "O Brasil Conta Comigo", deverá comprovar esta condição por meio do envio de
certificado de participação emitido pelo Ministério da Saúde, por meio da Secretaria de Gestão do
Trabalho e da Educação na Saúde (SGTES).
8.8. Considera-se como tendo usufruído da pontuação adicional de 10% o candidato que
tiver iniciado o programa de Residência Médica para o qual foi selecionado, utilizando tal
pontuação, não podendo ser utilizada esta pontuação adicional mais de uma vez.
8.9. Os candidatos que queiram fazer uso da pontuação adicional deverão protocolar
requerimento na COREME, localizada à Rua: Voluntários de São Paulo, 3855 – São José do Rio
Preto /SP, no horário das 08:00 ás 12:30 e das 14:30 ás 16:00, até 31 de dezembro de 2021,
pessoalmente, ou por procurador devidamente constituído, com firma reconhecida, os
documentos comprobatórios:
a) Fotocópia autenticada do Certificado de Conclusão ou a declaração original de previsão
de conclusão do PROVAB, emitido pela Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na
Saúde/MS (SGTES);
b) Declaração de estar cursando Residência em Medicina de Família e
Comunidade/Medicina Geral de Família e Comunidade, com previsão de conclusão em
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12.9.1. Não será permitido o adiamento da Residência para anos futuros, a não ser nos
casos previstos na legislação específica da Comissão Nacional de Residência Médica (CNRM).
12.10. A carga horária da Residência Médica será estabelecida de acordo com a legislação
específica da Comissão Nacional de Residência Médica (CNRM).
12.11. Ao médico residente é assegurada bolsa no valor de R$ 4.106,09 (quatro mil, cento
e seis reais e nove centavos), em regime especial de treinamento em serviço de 60 (sessenta)
horas semanais, conforme disposto na Portaria Interministerial nº 9, de 13 de outubro de 2021,
publicada no D.O.U Nº 195, de 15 de outubro de 2021.
12.12. A Instituição de saúde responsável por Programas de Residência Médica oferecerá
ao médico residente, durante todo o período de residência, condições adequadas para repouso e
higiene pessoal durante os plantões e alimentação, conforme disposto no art. 4º e § 5º na
redação dada pela Lei nº 12.514, de 28 de outubro de 2011.
13 - CRONOGRAMA:
ETAPA

DATA
13 e 14 de dezembro de 2021

Solicitação de isenção da taxa de inscrição.

08:00 ás 12:30 e das 14:30 ás
16:00
15 de dezembro de 2021

Resultado da análise do pedido de isenção da taxa de inscrição.

13/12/2021 a 13/01/2022

*Período de inscrição.

9. RESULTADO FINAL E CLASSIFICAÇÃO:
9.1. O critério para definição do resultado final dos candidatos ao Programa de Residência
Médica em Oftalmologia do HO RENDENTORA será considerado a partir da soma da pontuação
obtida nos subitens 5.1.1. (Prova escrita – Peso 5 ) , 5.1.2. (Prova Prática – Peso 4) e 5.1.3
(Análise de Currículo - 1), observando-se, para fins de cálculo, a utilização de duas casas
decimais após a vírgula.
Resultado Final = (Pontuação obtida no subitem 5.1.1 + Pontuação obtida no subitem 5.1.2. + Pontuação
obtida no subitem 5.1.3)
9.2. Todos os cálculos citados neste Edital serão considerados até a segunda casa decimal
após a vírgula.
9.3. Serão considerados, para efeito de classificação, o resultado final da pontuação obtida
pelo candidato, conforme o subitem 9.1, em ordem decrescente, da maior para a menor
pontuação.
9.3.1. Os candidatos habilitados à matrícula nos Programas de Residência Médica
constantes deste Edital serão classificados em ordem decrescente, conforme a pontuação obtida
no Resultado Final, obedecendo-se ao número de vagas ofertadas por programa de residência
para o presente Processo Seletivo.
9.3.2. O Resultado Final e a classificação serão divulgados na página eletrônica do HO
REDENTORA no endereço eletrônico http://www.horedentora.com.br, na data de 24 de janeiro
de 2022.
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10. CRITÉRIOS DE DESEMPATE:
10.1. Em caso de empate entre candidatos no resultado final na última posição disponível
para habilitação à matrícula, serão utilizados, como critérios de desempate, respectivamente:
10.1.1. A maior pontuação obtida na 1ª Fase;
10.1.2. A maior pontuação obtida na 2ª Fase;
10.1.3. Maior nota na análise de currículo;
10.1.4. A idade, considerando-se o ano, o mês, o dia e a hora de nascimento, com
privilégio para o candidato mais velho.
11. REQUISITOS PARA MATRÍCULA:
11.1. Os candidatos classificados e habilitados nesse Processo Seletivo, observando-se ao
limite de vagas ofertadas por Programas de Residência Médica, deverão realizar a matrícula,
apresentando ficha de cadastro devidamente preenchida e os documentos originais e suas
correspondentes cópias, as quais deverão ser atestadas, mediante apresentação do original,
conforme relação abaixo:
a) Certidão de casamento, nascimento, ou divorcio (original e cópia legível);
b) Certificado de reservista (original e cópia legível) para os candidatos do sexo masculino;
c) Registro no Conselho Regional de Medicina - CRM (original e cópia legível);
d) Certidão de regularidade emitida pelo Conselho Regional de Medicina (CRM) (original e
cópia);
e) Documento de Identidade Oficial (original e cópia);
f) Para estrangeiros: cópia legível da carteira do RNE (Registro Nacional de Estrangeiro) e
cópia autenticada do visto de permanência definitiva no Brasil;
g) Título de eleitor e Comprovante de quitação e obrigações eleitorais (original e cópia
legível);
h) Cadastro de pessoas físicas - CPF (original e cópia legível);
i) Uma foto 3x4, modo frontal, recente, colorida;
j) Diploma de médico, original e cópia legível (frente e verso) ou declaração de
conclusão, com data recente, expedidos pela Coordenação do Curso da Instituição ministradora
reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC);
k) Para graduados no exterior: original e cópia legível do diploma de graduação em
Medicina (frente e verso), expedido por escola médica do exterior e documento de revalidação
desse diploma por universidade pública competente no Brasil, na forma da legislação vigente.
Quando estrangeiro, apresentar cópia autenticada do visto de permanência definitivo no Brasil ;
l) Comprovante do NIT (Número de Identificação do Trabalhador) ou Comprovante de
inscrição como autônomo no INSS ou Carteira de Trabalho ou PIS/PASEP ou ainda comprovante
de inscrição junto ao INSS, que poderá ser obtido no site da DATAPREV - (original e cópia
legível);
m) Comprovante de residência atualizada (original e cópia legível);
n) Comprovante do grupo sanguíneo e fator RH;

8. DA VALORIZAÇÃO DE CRITÉRIOS DE RESPONSABILIDADE SOCIAL

12.9. A análise dos motivos e comprovantes do não comparecimento será de
responsabilidade da Comissão organizadora do Processo Seletivo do HO REDENTORA,
sem possibilidade de recurso.

o) Cartão Nacional de Saúde – CNS (original e cópia legível);
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p) Carteira de Vacinação atualizada + COVID-19 (original e cópia legível);
q) Currículo impresso da plataforma Lattes ou Curriculum Vitae.
11.2. A matrícula somente será efetivada após a verificação e comprovação dos
documentos apresentados.
11.3. Não será aceita matrícula, em hipótese alguma, na falta de qualquer um dos
documentos mencionados nos itens 11.1.
11.4. A matrícula poderá ser realizada por terceiros, desde que esteja portando autorização
do candidato por escrito com firma reconhecida.
11.5. A declaração de conclusão do Curso de Medicina (letra J), será aceita a título
provisório, para fins de matrícula, devendo ser apresentado o diploma no prazo de 90 (noventa)
dias do início do Programa de Residência Médica, sob pena de indeferimento da matrícula para o
ano seguinte e o respectivo registro no CRM.
11.6. O período de matrícula para o Programa de Residência Médica do HO REDENTORA
será de 01/02/2022 a 04/02/2022, pessoalmente na sede do HO REDENTORA na Rua:
Voluntários de São Paulo, 3855 – São José do Rio Preto /SP, no horário das 08:00 ás 12:30 e
das 14:30 ás 16:00, observando-se o horário oficial de Brasília/DF.
12. DISPOSIÇÕES GERAIS:
12.1. O candidato, ao inscrever-se no Processo Seletivo de que trata este Edital, estará,
automaticamente, declarando ter tomado conhecimento de todas as regras nele constantes e das
normas e resoluções emanadas da Comissão Nacional de Residência Médica (CNRM) e de
outras pertinentes ao tema.
12.2. O candidato, no ato da matrícula, receberá cópia do Regimento Interno da
Residência Médica do HO REDENTORA, acompanhado do Termo de Compromisso do referido
regimento. Esse Termo de Compromisso deverá ser entregue assinado com firma reconhecida na
COREME, até o dia 02 de março de 2022, sem o qual estará impedido de iniciar o Programa de
Residência Médica.
12.3. A qualquer tempo, poder-se-á anular a inscrição, prova ou convocação do candidato,
desde que verificadas falsidade de declarações ou irregularidades nas provas ou documentos ou,
ainda, não atendidas às exigências contidas neste Edital.
12.4. A taxa de inscrição NÃO será devolvida em nenhuma hipótese, exceto se o fato
ocorrer por culpa exclusiva da administração do HO REDENTORA.

13/12/2021 a 31/12/2021

*Período de Inscrição por via correios SEDEX 10

13/12/2021 a 13/01/2022
08:00 ás 12:30 e das 14:30 ás
16:00

*Período de Inscrição pessoalmente na sede da COREME

Data da 1ª Fase do Processo Seletivo ao Programas de Residência Médica em Oftalmologia

17/01/2022
08:00 ás 12:00

Divulgação do resultado da 1º Fase

17/01/2022
até ás 13:30

Data da 2ª Fase do Processo Seletivo ao Programas de Residência Médica em Oftalmologia

17/01/2022
15:00 ás 16:00
17/01/2022
até as 20:00

Divulgação do resultado da 2º Fase e classificados pra Analise e Arguição do Currículo
Analise e Arguição do Currículo

18/01/2022
as 14:00

Divulgação do Resultado e Classificação Final do Processo Seletivo ao Programa de
Residência Médica em Oftalmologia do HO REDENTORA 2022

24/01/2022
01/02/2022 a 04/02/2022

Período de matrícula ao Programa de Residência Médica – 2022

08:00 ás 12:30 e das 14:30 ás
16:00

Previsão do início do Programa de Residência Médica HO REDENTORA - 2022

01 de março de 2022
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13.1. O Cronograma para BONIFICAÇÃO (PROVAB/PRMGFC/Ação Estratégica “O Brasil
Conta Comigo”) está descrito no item 8.15 do presente edital.
14. DISPOSIÇÕES FINAIS:
14.1. É vedado ao médico residente repetir Programa de Residência Médica em
especialidade que já tenha anteriormente concluído, em Instituição do mesmo ou de qualquer
outro Estado da Federação.
14.2. Conforme a Resolução CNRM nº 04/2011, de 30 de setembro de 2011, art. 1º,
parágrafos 1º a 4º:
14.2.1. "Todo médico convocado para servir as Forças Armadas, matriculado no primeiro
ano de Programa de Residência Médica credenciado pela Comissão Nacional de Residência
Médica (CNRM), poderá requerer a reserva da vaga pelo período apenas 01 (um) Programa de
Residência Médica em todo o Território Nacional, pelo período de 1 (um) ano. O pedido de
trancamento deverá ser feito por escrito e sua aceitação pela Instituição ofertante do Programa de
Residência Médica será obrigatória".
14.2.1.1. "A concessão a qual se refere o caput deste artigo será estendida aos médicos
residentes, tanto homens quanto mulheres, que se alistem voluntariamente ao Serviço Militar,
desde que seu alistamento tenha sido efetuado anteriormente à matrícula no Programa de
Residência Médica no qual se classificou";
14.2.1.2. "O número de vagas trancadas para esse fim não poderá exceder o número de
vagas credenciadas para o Programa e Residência Médica";
14.2.1.3. "Em cada Processo Seletivo realizado, o limite de vagas trancadas para esse fim
é igual ao número de vagas credenciadas e de bolsas ofertadas";
14.2.1.4. "Ao candidato classificado em mais de um Programa de Residência Médica será
garantido o trancamento de vaga somente em 01 (um) programa no qual tenha se matriculado,
sendo considerado desistente dos demais";
14.2.2. O requerimento de que trata o art. 1º, Resolução CNRM nº 04/2011, de 30 de
setembro de 2011, deverá ser formalizado na Comissão de Residência Médica - COREME da
Instituição onde o médico está matriculado, em até 30 (trinta) dias consecutivos após o início ao
Programa de Residência Médica.
14.3. O trancamento de matrícula para prestação do Serviço Militar implicará a suspensão
automática do pagamento da bolsa do médico residente até o seu retorno ao Programa.
14.4. A vaga aberta em decorrência do trancamento previsto na Resolução CNRM nº
04/2011, de 30 de setembro de 2011 será preenchida sempre que houver candidato aprovado
além do limite de vagas previstas em Edital, no mesmo Processo Seletivo e para o mesmo
Programa.
Parágrafo único - O preenchimento dessa vaga deverá observar, rigorosamente, a
classificação obtida no Processo de Seleção.
14.5. O reingresso do médico residente com matrícula trancada em decorrência de
prestação de Serviço Militar dar-se-á mediante requerimento à COREME, até o dia 30 de julho do
ano em que esse médico estiver prestando Serviço Militar, ou seja, do ano anterior ao ano de
reintegração ao Programa de Residência Médica.
Parágrafo único - O não cumprimento do disposto no caput deste artigo implicará na perda
automática da vaga.
14.6. A reserva de vagas prevista na Resolução CNRM nº 04/2011, de 30 de setembro de
2011, em observância à Nota Técnica nº 35/2017/CGRS/SESU do Ministério da Educação
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(MEC), "restringe-se a médicos residentes que prestam Serviço Militar, obrigatório ou
voluntário, e não se aplica a curso outros, de formação de oficiais, ofertados pelas Forças
Armadas".
14.7. Em observância à Resolução CNRM nº 01, de janeiro de 2017, art. 8º, "O residente
efetivamente matriculado ao Programa de Residência Médica que deixar de se apresentar ou e
justificar sua ausência, por escrito, em até 24 horas do início do Programa será considerado
desistente, ficando a Instituição autorizada a convocar, no dia seguinte, outro candidato aprovado,
em ordem decrescente de classificação"
14.7.1. Após a matrícula, o candidato aprovado, em caso de desistência da vaga, deverá
formalizá-la por escrito.
14.7.2. Em caso de desistência de algum candidato ou Residente Médico já matriculado
será convocado o próximo candidato classificado, respeitada a ordem de classificação e o limite
máximo de trinta dias após a data de início dos programas, conforme resolução em vigor.
14.8. Os candidatos matriculados deverão apresentar no momento da realização da
matricula, os seguintes documentos:
14.8.1. Comprovante de vacinação (vacinas Hepatite B e DT) - original e cópia;
cópia;

14.8.2. Exame de Hepatite B - HBSAg / ANTI-HBS, Hepatite C - Anti-HCV - original e
14.8.3. Hemograma Completo - original e cópia.

14.9. Os candidatos que participarem do Processo Seletivo aos Programas de Residência
deste Edital e que não foram aprovados poderão retirar sua documentação no período de 01 a 29
de abril 2022. Caso não o façam no período determinado, a documentação será devidamente
descartada.
14.10. A comissão organizadora não se responsabiliza por falhas de comunicação
decorrentes da mudança de dados constantes na ficha de inscrição (e-mail, telefone, etc.).
14.11. O Programa de Residência Médica terá início no dia 01 (primeiro) de março de
2022, e ou conforme legislação vigente.
14.12. Os casos omissos neste Edital serão resolvidos em conjunto pelos Diretores e
pelos integrantes da COREME do HO REDENTORA.

12.5. A convocação dos candidatos classificados para o preenchimento das vagas não
preenchidas será realizada através de e-mail, após, período de matricula - Vide item 11.6.

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

12.6. Será considerado desistente o candidato que NÃO comparecer no período descrito
no item 11.6 para efetuar a matrícula, sendo, então, convocado o candidato seguinte melhor
classificado.
Dra. Thaissa Faloppa Duarte – Superintendente

12.7. A falta da apresentação de qualquer documento do item 11 (REQUISITOS PARA
MATRÍCULA) implicará a paralisação do processo de matrícula, sendo o candidato considerado
desistente.

Dr. Aparecido João Faloppa – Diretor Financeiro
Dr. José Renato Duarte – Coordenador da COREME

12.8. Será considerado desistente, ainda, o candidato que NÃO comparecer no dia 01 (um)
de março de 2022, às 07:00 horas, no HO REDENTORA, na Rua: Voluntários de São Paulo, nº
3855, Bairro Redentora, São José do Rio Preto – SP, para início do Programa de Residência
Médica, exceto por questões relacionadas à saúde, acidentes ou outros motivos graves alheios à
vontade do candidato, tornando impossível a sua presença. Essa motivação deverá ser
devidamente comprovada.
Rua Voluntários de São Paulo, 3855 – CEP 15015-200 – São José do Rio Preto – SP

Fone/Fax: (17) 3211 – 2020│site:

www.horedentora.com.br │coreme@ horedentora.com.br

Dr. Leonardo Pereira – Supervisor do PRM

Rua Voluntários de São Paulo, 3855 – CEP 15015-200 – São José do Rio Preto – SP
Fone/Fax: (17) 3211 – 2020│site:
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São José do Rio Preto, sexta-feira
26 de novembro de 2021
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REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO DE REDUÇÃO DE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O
PROCESSO SELETIVO DE RESIDENCIA MÉDICA EM OFTALMOLOGIA
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COREME

Preparado por:

Data:

Aprovado por:

Data:

Ana Paula

29/07/2021

Dr. José Renato Duarte

29/07/2021

Código do Documento:

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIAÇU

RES - 001

São José do Rio Preto, _____/_____/_____.

À COREME
Eu,______________________________________________________________________portador(a)

Prefeitura Municipal de
GUAPIAÇU

do

CPF ___________________________ e RG ________________________,venho pelo presente, requerer a
redução do valor da taxa de inscrição para o Processo Seletivo de Residência Médica para o ano de
20___ – Acesso Direto 20___ na Especialidade de Oftalmologia, no Hospital de Olhos Redentora, nos

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO (PRESENCIAL). A Prefeitura Municipal de Guapiaçu
torna público aos interessados a realização do Pregão Presencial nº 097/2021; objeto
do Processo nº 151/2021, ata de registro n° 077/21.TIPO: Menor preço unitário.OBJETO:
contratação de empresa especializada para serviços de manutenção corretiva e preventiva
dos equipamentos que compõem a Estação de Tratamento de Água e Esgoto de Guapiaçu
e aquisição de peças, conforme as especificações e quantidades descritas no Termo de
Referência.DATA, HORÁRIO E LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA: 14 de dezembro de 2021, às 09:00
horas, na Prefeitura Municipal de Guapiaçu.EDITAL DISPONÍVEL: a partir de 26/11/2021, das
08:00 horas às 17:00 horas, no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Guapiaçu, sito
na Avenida Abrahão José de Lima, nº 572, Centro, Guapiaçu – SP, Cep: 15.110-000, ou no
sítio eletrônico www.guapiacu.sp.gov.br. DATA: 25/11/2021.PREGOEIRO: Leandro Mariano da
Silva

termos da Resolução CNRM N°07/2010, 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.

Prefeitura Municipal de

MONTE APRAZÍVEL

________________________________________
Assinatura do (a) Candidato(a)
____/_____/_____

________________________________________
Coordenador(a) da COREME
____/_____/_____

________________________________________
Supervisor(a) do PRM
____/_____/_____

________________________________________
Secretaria COREME
____/_____/_____

Rua Voluntários de São Paulo, 3855 – CEP 15015-200 – São José do Rio Preto – SP

Fone/Fax: (17) 3211 –

2020│site:
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Revisão:

COREME

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO PARA O PROCESSO SELETIVO DE RESIDÊNCIA
MÉDICA DO ANO DE 20___.
Preparado por:

Data:

Aprovado por:

Data:

Ana Paula

29/07/2021

Dr. José Renato Duarte

29/07/2021

Nome Completo
Data de Nascimento
Local de Nascimento
Nome Completo-Pai
Nome Completo-Mãe
RG / Órgão Emissor
CPF
CRM / UF

01

Código do Documento:

Prefeitura Municipal de

RES - 002

DADOS PESSOAIS

POTIRENDABA

AVISO DE PUBLICAÇÃO SEM EFEITO
LEILÃO 002/2021 – PROCESSO Nº: 172/2021
A Prefeitura Municipal de Potirendaba comunica aos interessados em participar da licitação na modalidade Leilão
002/2021 – Processo nº: 172/2021, que decidiu tornar sem
efeito a publicação de aviso de abertura, publicado no dia
19/11/2021
Outras informações pelo telefone (17) 3827-9206
Potirendaba/SP, 25 de novembro de 2021 – Gislaine M.
Franzotti – Prefeita Municipal

ENDEREÇO

Endereço Completo
N°
Complemento
Bairro
CEP
Cidade
Estado
Telefone Comercial
Telefone Residencial
Telefone Celular
e-mail

( )
( )
( )

-

CONTATO
( )
( )
( )

-

( )
( )
( )

-

FORMAÇÃO ACADÊMICA

Curso Superior

EXTRATO DO CONTRATO ADM 55/2021
DISPENSA Nº 24/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 95/2021
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MONTE APRAZÍVEL
CONTRATADA: DISTRIBUIDORA DE LIVROS CHAMPAGNAT LTDA
CNPJ sob nº 03.643.321/0001-00
OBJETO: Aquisição de livros literários, destinados as bibliotecas das escolas municipais José Agreli, Maria Neves
Soubhia e Raul Vieira luz.
VIGÊNCIA: Este contrato entrará em vigor a partir da data de
sua assinatura, com vigência de 4 meses, até 19 de março
de 2022.
VALOR GLOBAL: R$13.018,50 (treze mil, dezoito reais e
cinquenta centavos)
Monte Aprazível, 19 de novembro de 2021.
MARCIO LUIZ MIGUEL – Prefeito Municipal

( Faculdade/Universidade)

Cidade
Estado

Ano de Término do Curso
DECLARO estar de acordo com as Normas estabelecidas no Processo Seletivo para o 1º Ano no Programa de Residência Médica de
Oftalmologia para o ano de 2022, junto ao Hospital de Olhos Redentora.
OBSERVAÇÃO: A inscrição estará confirmada após a conferência e a constatação da conformidade dos documentos enviados pelo
candidato, conforme disposto no Edital nº 001/2022, o preenchimento da inscrição no sistema será realizado pela COREME. Após a
confirmação da inscrição, será enviado o cartão de inscrição digitalizado ao candidato por meio do endereço de e-mail informado.

__________________________________, _____ de _____________________ de 20_____.

___________________________________________________________________
Assinatura do Candidato (a)

AVISO DE PUBLICAÇÃO SEM EFEITO
LEILÃO 002/2021 – PROCESSO Nº: 172/2021
A Prefeitura Municipal de Potirendaba comunica aos interessados em participar da licitação na modalidade Leilão
002/2021 – Processo nº: 172/2021, que decidiu tornar sem
efeito a publicação de aviso de abertura, publicado no dia
19/11/2021
Outras informações pelo telefone (17) 3827-9206
Potirendaba/SP, 25 de novembro de 2021 – Gislaine M.
Franzotti – Prefeita Municipal

Rua Voluntários de São Paulo, 3855 – CEP 15015-200 – São José do Rio Preto – SP
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Editais de
PROCLAMAS

ANEXO III

DECLARAÇÃO

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

Eu,______________________________________________________________________portador(a)
CPF ___________________________ e RG ________________________,
adicional

do

para o fim de pontuação

do Programa ____________________________________________________________,

DECLARO, assumindo, sob as penas da lei, a veracidade da informação, não ter utilizado a pontuação
para matrícula em outro Programa de Residência Médica.

São José do Rio Preto ______ de ____________________ de ________

____________________________________________________
Assinatura do (a) Candidato(a)

Rua Voluntários de São Paulo, 3855 – CEP 15015-200 – São José do Rio Preto – SP

Fone/Fax: (17) 3211 –
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Edital de Convocação – O Seaac, Sindicato dos Empregados de Agentes Autônomos do
Comércio e em Empresas de Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas e em
Empresas de Serviços Contábeis de São José do Rio Preto e Região, Vem através do
presente Edital de acordo com o artigo 25 do Estatuto Social da Entidade, convocar todos
os sócios em pleno gozo de seus direitos Estatutários para participarem da Assembléia
Geral Ordinária que se realizara no dia 30 de novembro 2021, na sede do Sindicato
situado a Rua Santos Dumont nº 206, Vila Ercília, nesta cidade de São Jose do Rio Preto
S/P, às 18:00h em primeira convocação, com a presença de metade mais um dos sócios
em condição de voto, ou às 18:30h em segunda convocação com qualquer numero de
sócios presentes, para deliberar da seguinte ordem do dia: 1 – Leitura, discussão e
votação do balanço do exercício 2020 e da proposta orçamentária para o exercício
de 2022 com os respectivos pareceres do Conselho Fiscal. São José do Rio Preto, 25
de novembro de 2021. – José Eduardo Cardoso – Presidente.

1.
BRUNO CARLOS FRATANTONIO e ANA PAULA
DE SOUZA SILVA, sendo ELE ﬁlho de JOÃO CARLOS FRATANTONIO e de LUCINEI TEIXEIRA e ELA ﬁlha de EDJORGE DA SILVA e de ROSELI DIAS DE SOUZA SILVA;
2.
MIGUEL ARAUJO LOPES e FLAVIA NANAMI
NOSE, sendo ELE ﬁlho de MIGUEL LOPES RUELA e de
AUREA ARAUJO LOPES e ELA ﬁlha de KANDI NOSE e de
HITOMI YUKAWA NOSE;
; brasileiros, residentes neste 3º subdistrito. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o em Cartório (R. São
Paulo, 2200 – Tel: 3202-9090). 25/11/2021.
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